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Resumo  

A necessidade crescente por parte das empresas de se diferenciarem cada vez mais dos seus 

concorrentes, mantendo margens rentáveis e sustentáveis, tem exigido melhorias ao nível dos 

processos através da redução de desperdícios, de custos e do aumento dos níveis de 

produtividade. Esta dissertação surge no âmbito de um projeto realizado em ambiente 

empresarial que teve como foco principal melhorias tanto ao nível do fluxo de receção de 

material como do espaço de armazenagem do armazém de pneus da Continental Mabor. 

Após uma fase de análise inicial à zona de receção de material concluiu-se, de forma notória, 

que aquela área apresentava algumas oportunidades de melhoria provenientes de desperdícios 

de vários categorias. Esses mesmos desperdícios foram quantificados e desenvolveram-se 

ferramentas e propostas de solução com o objetivo de os eliminar. Foi ainda desenvolvido um 

modelo de simulação com recurso a um simulador onde se recriou a proposta de solução 

desenvolvida tendo em vista eliminar um dos desperdícios encontrados aquando da receção 

das paletes no armazém de produto acabado. Com o auxílio do mesmo simulador foi possível 

sustentar a referida proposta e ultrapassar alguns dos receios inerentes a uma mudança 

daquela magnitude. 

Numa fase posterior, e face aos problemas de escassez de posições livres de armazenagem 

que o armazém tem vindo a enfrentar ao longo dos últimos tempos, foi revista e alterada a 

forma como é atribuído um local de armazenagem aquando da receção de material 

proveniente da produção, uma vez que essa mesma estratégia não estava em concordância 

com a tendência atual de exportação dos pneus da Continental Mabor. Foram ainda 

desenvolvidas e implementadas ferramentas para auxiliar algumas tarefas cruciais na gestão 

do armazém. 

Na terceira e última fase de implementação de melhorias, foram escolhidos indicadores de 

desempenho para os processos de receção e de put-away que têm como objetivo monitorizar e 

orientar comportamentos para que todos os colaboradores estejam alinhados com os objetivos 

delineados pela gestão de topo da empresa.  

Após concluído o projeto foram controladas as soluções implementadas e foram quantificados 

os ganhos resultantes, com obtenção de resultados considerados excelentes. As soluções 

implementadas relativas à mudança de estratégia de armazenagem dos pneus permitiram 

reduzir os gastos de mão-de-obra utilizada para realizar reorganizações de material em 

53.85%. Os ganhos provenientes da nova organização das paletes aquando do transporte até 

ao armazém, projeto suportado pela simulação, proporcionarão uma poupança de 330 000 

euros por ano.  

Em suma, as soluções implementadas contribuíram para aumentar e reforçar a vantagem 

competitiva da empresa promovendo o espírito de melhoria contínua e de inovação nos 

processos logísticos inerentes à gestão da cadeia de abastecimento. 
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Receiving material flow and tire warehouse space improvement  

Abstract 

With the increase of the competition between companies and the necessity to stand out 

amongst themselves, a vast array of approaches, in order to improve the already established 

processes by reducing waste, costs and increasing the productivity levels, have been applied. 

Continental Mabor is no exception to this rule and so, in the midst of the numerous processes 

and methodologies currently applied at the factory, the necessity to create a study of 

improvements regarding incoming materials and storage space available was born. 

A brief analysis of the area assigned to the reception of materials revealed that methodologies 

to reduce waste from numerous sources could be applied. Thus, a first step was made in order 

to measure those same sources, followed by the development of tools and solutions to tackle 

those same sources. A simulation model of the process of storing the finished product was 

also conceived by ways of a simulator where the solution developed for this issue was 

recreated in order to analyze the benefits of it. The results were able to sustain the proposal 

but also reassure the company that there were benefits with such a huge change in the flow of 

operations. 

Due to the limited available space in the warehouse another study was conducted at this level, 

this time focused on the process that currently exists between a finished product and its 

storage, since the current strategy and way of operation was not in compliance with the 

current trend of exportation of Continental Mabor. Tools were also developed to aid crucial 

tasks related to the warehouse management. 

In the last stage of improvements, key performance indicators related to the reception of 

goods and put-away processes were chosen in order to be able to measure and monitor, in 

order to achieve sustainable results. The selection of the same KPI’s was made with the goal 

of creating a mindset that was in line with the current strategy applied by the board of the 

company.  

After the main stages of the dissertation were concluded, the following phase was to 

implement those solutions and measure the results that came with them, which were quite 

promising. The results achieved at the warehouse level showed that by reducing the number 

of operators in the process, due to a higher efficiency in the way that the material was kept, 

allowed the company to save 53.85 %. Regarding the process between finished goods and 

their storage, the simulation model showed results that supported savings of 300 000 € per 

year. 

As a closing remark, the solutions that were implemented allowed to strength and boost the 

competitive advantage of the company, by enhancing the continuous improvement 

methodologies and logistics processes of the management of the supply chain. 
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APA - Armazém de produto acabado 

DOT - Date of Fire, data de fabrico do pneu 

FIFO - First In, First Out  

Gemba – palavra japonesa que significa “chão de fábrica” 

IF – Inspeção final 

KPI – Key Performance Indicator, Indicadores de desempenho  

LTC – Loading time check 

MS - Mercado de substituição 
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SAP – Sistema de “Enterprise Resource Planning”, software de gestão de empresas 

Shelf – Zona destinada a armazenar paletes incompletas 
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Introdução 

No âmbito da dissertação realizada no 2º semestre do 5º ano do Mestrado Integrado em 

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

proposto o presente projeto desenvolvido no armazém de produto acabado da Continental 

Mabor, S.A.. que é atualmente gerido pela Rangel Distribuição e Logística, S.A..  

De uma forma sucinta, o projeto consistiu na implementação de diversas metodologias de 

melhoria contínua nos fluxos de material nos processos de receção e de put-away do armazém 

e na criação de ferramentas para melhorar o espaço disponível para armazenagem. Foram 

ainda escolhidos indicadores de forma a controlar e monitorizar o desempenho dos processos 

do armazém.  

Ao longo deste primeiro capítulo será realizado o enquadramento do projeto, serão 

apresentadas as duas empresas envolvidas, os objetivos esperados para o projeto e a 

metodologia seguida. Será também apresentada a estrutura da presente dissertação. 

1.1 Enquadramento do projeto e motivação 

O armazém de produto acabado da Continental Mabor em Lousado, Vila Nova de Famalicão 

foi reconhecido em 2016 como o melhor deste grupo alemão, ao nível europeu, contudo é 

crucial analisar e melhorar os seus processos logísticos de forma a reduzir o desperdício e 

aumentar a eficiência das operações deste que é um dos maiores fornecedores da indústria 

automóvel, uma vez que o foco agora é o prémio a nível Mundial.  

Este projeto de dissertação surge da necessidade de melhorar os processos deste armazém de 

71 mil metros quadrados. Os processos alvo de análise são a receção e a respetiva arrumação 

do material rececionado, processo esse habitualmente denominado no meio logístico por put-

away. Por cada camião proveniente da fábrica de pneus é necessário armazenar esse mesmo 

material numa posição conveniente, posição essa que irá afetar todos os processos 

subsequentes e determinará consequentemente o desempenho dos processos logísticos do 

armazém. Esta parte do projeto, focada na implementação de metodologias de melhoria 

contínua nos processos sob análise, constitui um projeto piloto para a organização, já que a 

mesma tem como objetivo implementar ferramentas desse mesmo âmbito para os restantes 

processos logísticos do armazém no futuro próximo. 

Tendo como objetivo solucionar os problemas que a empresa tem vindo a enfrentar 

decorrentes da escassez de espaço no armazém foram revistas as metodologias usadas para 

organizar o material e implementaram-se novas estratégias de distribuição de material pelo 

armazém. Foi também desenvolvida uma ferramenta que tem como objetivo melhorar o 

espaço de armazenagem sugerindo, por exemplo, de forma automática reorganizações de 

material. 

O presente projeto é parte integrante do plano estratégico de atividades para o ano corrente do 

operador logístico on-site - Rangel Distribuição e Logística (RDL) no cliente Continental 

Mabor, S.A. e foi desenvolvido no departamento de qualidade e de melhoria contínua. 
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1.2 O Grupo Rangel 

O Grupo Rangel nasceu em 1990 através da fusão de três empresas de Eduardo Rangel: 

Eduardo Rangel, S.A. cujo foco eram as atividades transitárias, Eduardo Rangel Despachante 

Oficial dedicada a atividades aduaneiras e Rangel Transitários que estava encarregue do 

transporte terrestre europeu.   

A Rangel tem como objetivo ser um parceiro logístico global proporcionando uma solução 

One Stop Shopping de forma a ser um verdadeiro parceiro de negócio dos seus diversos 

clientes, bem como líder no sector dos transportes e logística em Portugal, empenhando-se 

diariamente para que as pessoas reconheçam o seu serviço associando sempre ao mesmo 

caraterísticas como qualidade e fiabilidade. O grupo trabalha para que os seus Parceiros o 

vejam como um investimento seguro e duradouro, e para que os seus colaboradores sintam 

que é um dos Grupos mais atrativos para trabalhar e evoluir enquanto pessoas e profissionais. 

O Grupo presta serviços de gestão das operações logísticas em diversas instalações, para além 

da Continental Mabor, nomeadamente na Samsung, tabaqueira Philip Morris, Pharma, Bayer 

e Delta Q. 

Ao nível do transporte expresso o Grupo Rangel trabalha em parceria com a empresa 

americana líder mundial no serviço expresso courier FedEx desde 1999. Em 2009, o Grupo 

percebeu que existia oportunidade de negócio na distribuição de produtos farmacêuticos em 

Portugal e decidiu apostar nessa nova área, criando a Rangel Pharma. Este demonstrou ser 

um projeto desafiante para a organização, uma vez que este tipo de transporte carece de 

exigências muito específicas, como por exemplo a temperatura de conservação. 

Tendo como objetivo ir ao encontro de necessidades internacionais o Grupo decidiu expandir 

para fora de Portugal nomeadamente para Espanha (2006), Angola (2007), Moçambique 

(2011), Brasil (2013) e Cabo Verde (2015). 

Este projeto de dissertação foi desenvolvido no armazém de produto acabado da Continental 

Mabor que é gerido pela Rangel Distribuição e Logística (RDL). Esta é uma das onze 

empresas do grupo Rangel que têm como objetivo comum produzir e comercializar serviços 

de logística globais proporcionando vantagem competitiva aos seus clientes.  

1.3 O Projeto no armazém de produto acabado da Continental Mabor 

A Continental Mabor nasceu em Dezembro de 1989 como uma empresa do setor de 

pneumáticos através de uma união de duas empresas relacionadas com a indústria dos pneus: 

a Mabor, a nível nacional, e a Continental AG, de dimensão mundial. A Mabor – Manufatura 

Nacional de Borracha, S.A., foi a primeira fábrica de pneumáticos a atuar em Portugal. 

Atualmente, a empresa tem capacidade para produzir cerca de 58 000 pneus por dia e possui 

cerca de 1800 colaboradores que trabalham divididos pelos três turnos diários, apresentando-

se como uma das fábricas do grupo com melhores índices de produtividade. 

A Continental Mabor produz pneus para o mercado OE, ou seja, pneus que serão colocados 

em carros novos e para o mercado MS que é o mercado de substituição, ou seja, pneus que 

irão maioritariamente para oficinas de automóveis para substituição de pneus que já não 

apresentem os requisitos exigidos para o seu uso.  

A produção de pneus tem aumentado ao longo dos anos o que exigiu a ampliação do armazém 

de produto acabado de 3 para 6 naves, durante o final do ano de 2015, e no início de 2016 

começou-se a operar no armazém atual com 71 mil metros quadrados. 

Este setor, como muitos outros, está em constante mudança, e hoje em dia mais de metade dos 

pneus vendidos são para o mercado de substituição, oficinas de automóveis, o que faz com 

que as encomendas apresentem um número de artigos diferentes cada vez maior e 

consequentemente a complexidade associada às operações logísticas aumenta também. 
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A mudança supramencionada associada a um aumento da produção esperado de cerca de meio 

milhão de pneus para este ano fez com que este projeto tenha sido incluído no plano 

estratégico de atividades da empresa. De uma forma geral, as atividades que ocorrem no 

armazém de produto acabado são as representadas na Figura 1.  

 

Inicialmente os pneus são rececionados e é feita uma verificação às paletes em termos 

qualitativos e quantitativos, de seguida são armazenados numa das posições do armazém 

escolhida previamente pelo sistema informático. Consoante a complexidade do embarque este 

é preparado com maior ou menor antecedência e os pneus necessários para a carga são 

armazenados num dos locais dedicados à preparação de embarques. De seguida, e caso a 

expedição seja para mercado de substituição é necessário colocar as etiquetas necessárias 

dependendo do país onde serão comercializados os pneus. A etiquetagem é um processo 

automatizado, e só em casos excecionais é que esta atividade ainda é feita manualmente. O 

último processo logístico está relacionado com a expedição de pneus, ou seja, colocar os 

pneus dentro de um camião ou de um contentor para os transportar até ao cliente final.  

1.4 Objetivos do projeto 

O problema apresentado pela empresa prendia-se com a melhoria do fluxo de material nos 

processos de receção e de put-away, bem como com a análise e melhoria do espaço do 

armazém de produto acabado. Deste modo, os objetivos principais do projeto são: 

 Mapear os processos logísticos em análise de forma a detetar e quantificar os 

principais desperdícios; 

 Desenvolver e implementar soluções de melhoria para as oportunidades encontradas; 

 Analisar a forma como é associada uma posição de armazenagem ao material que dá 

entrada no armazém; 

 Desenvolver ferramentas de análise e melhoria do espaço de armazenagem; 

 Desenvolver um sistema de controlo e monitorização do desempenho dos processos 

sob análise do armazém. 

Desta forma, o projeto contribuirá para que o caminho de rumo à excelência se continue a 

fazer e para que o controlo e monitorização dos processos se possa fazer de uma forma mais 

concreta e fiável. 

1.5 Metodologia seguida no projeto  

Dado o cariz empresarial desta dissertação foi fundamental dedicar os primeiros dias a 

conhecer a organização, os vários processos envolvidos desde a receção dos pneus até à sua 

expedição e, claro, as pessoas com quem iria passar os próximos quatros meses. Após a 

adaptação à organização foram definidas 4 fases principais para a realização do projeto: 

1. Análise e Definição do Problema: Esta primeira fase consistiu em perceber qual era 

realmente o objetivo do projeto e quais as expetativas que a organização tinha para o 

Figura 1 - Esquema ilustrativo dos processos logísticos do armazém 

Receção Put-Away Preparação Expedição
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mesmo. Foi importante também compreender o que os clientes valorizavam tanto o 

cliente interno, Rangel – processos de preparação e expedição, como o externo – 

Continental Mabor, de forma a criar uma solução que fosse ao encontro das suas 

expectativas e necessidades. Nesta primeira fase dominou o método de observação e 

foram também colocadas questões aos colaboradores que todos os dias desenvolvem 

os processos mencionados para perceber quais as suas dificuldades e sugestões de 

melhoria. Foi ainda feito o mapeamento dos processos, tendo como objetivo perceber 

onde estariam a ocorrer os principais desperdícios. 

2. Medição do problema: A segunda fase consistiu em medir e analisar os processos, 

de forma a quantificar os problemas e os desperdícios. Foi feito um estudo prévio de 

forma a escolher as melhores ferramentas para a caraterização e análise do estado 

atual. Durante esta fase foi dedicado muito tempo à recolha de tempos no gemba, já 

que não havia qualquer registo dos mesmos. 

3. Desenho de Soluções: Após perceber quais as oportunidades de melhoria foram 

desenhadas e implementadas soluções de forma a melhorar os processos. Estas 

soluções foram desenvolvidas tendo como base o conhecimento apreendido ao longo 

da revisão de literatura. Nesta fase foram ainda desenvolvidas ferramentas de análise 

e melhoria do armazém, bem como de controlo e monitorização do desempenho dos 

processos logísticos em estudo. 

4. Controlo das Soluções: Na fase final do projeto os resultados associados às 

melhorias foram quantificados e comparados com os resultados medidos na segunda 

fase do projeto. Foi ainda realizada a atividade de benchmarking para os processos 

sob análise e para os indicadores essenciais para a empresa. 

1.6 Estrutura da dissertação 

A estrutura da dissertação foi de encontro ao trabalho desenvolvido ao longo do projeto. No 

presente capítulo realizou-se uma breve apresentação das duas empresas envolvidas no 

projeto, apresentou-se o problema em causa, assim como os principais objetivos e a 

metodologia seguida.  

No próximo capítulo da dissertação é efetuado o enquadramento teórico do projeto, sendo 

apresentados e explicados os conceitos e as metodologias que podem ser usados em 

problemas deste tipo, tais como gestão de armazéns, análise ABC, normalização de processos, 

balanceamento de processos, métodos de monitorização e controlo do desempenho dos 

processos.  

No terceiro capítulo é apresentada a descrição do problema, a forma como é realizada a 

distribuição dos pneus pelo armazém e são ainda explicados os fluxos de material dos 

processos em análise. Os problemas foram identificados e quantificados de forma a focar os 

esforços nos mesmos. 

No quarto capítulo são descritas as soluções propostas assim como os resultados obtidos 

através das mesmas.  

Para concluir, no quinto, e último, capítulo é feita uma reflexão sobre as conclusões finais e 

sobre os possíveis trabalhos futuros no âmbito deste projeto. 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

5 

2 Enquadramento Teórico  

Num mundo atual cada vez mais competitivo os parceiros logísticos desempenham um papel 

fundamental na cadeia de abastecimento dos seus clientes, que devem ser vistos como 

parceiros estratégicos de negócio de forma a criarem vantagem competitiva para ambas as 

partes envolvidas. O ambiente macroeconómico competitivo exigente onde as empresas 

atuam exige que haja uma aposta contínua em soluções inovadoras e eficientes que permitam 

reduzir desperdício e melhorar os processos. No presente capítulo é apresentada uma 

compilação da informação e metodologias que suportam as decisões tomadas ao longo deste 

projeto. 

2.1 Gestão de armazéns  

Tendências como preferência por artigos personalizados em conjunto com as exigências 

habituais de preços competitivos fizeram com que a complexidade da gestão da cadeia de 

abastecimento tivesse aumentado consideravelmente. A indústria automóvel não é exceção e 

tem vindo a enfrentar estas mudanças há já algum tempo. Os processos logísticos devem ser 

vistos como um fator chave para as empresas alcançarem vantagem competitiva (Dörnhöfer, 

Schröder, e Günthner 2016). 

O objetivo da cadeia de abastecimento é entregar os produtos corretos, na quantidade correta, 

ao cliente certo, no local correto, dentro do prazo acordado, nas condições certas e ao menor 

preço. Entregar o produto certo e na quantidade correta está maioritariamente dependente da 

execução das atividades de preparação e expedição. Entregar ao cliente certo, no local correto 

e a tempo está relacionado com uma correta etiquetagem, mas também com uma correta 

expedição de forma a ir ao encontro do cliente final dentro dos prazos estipulados. O 

armazém deve ainda garantir a qualidade e a limpeza dos produtos. Finalmente, a questão 

monetária está intrinsecamente relacionada com uma gestão eficiente das operações logísticas 

que ocorrem num armazém. Desta forma, a gestão de um armazém tem um papel fundamental 

no cumprimento das exigências referidas (Richards, 2014). Este é um componente crucial da 

cadeia de abastecimento e um elo de ligação entre as entidades que se encontram a montante e 

a jusante. Ao alocar os produtos e os recursos de forma eficiente e eficaz é possível melhorar 

a produtividade e reduzir os custos associados à operação (Poon et al. 2009). 

A armazenagem é uma atividade que não acrescenta valor ao produto final entregue ao 

cliente, uma vez que o valor de um produto quando entra e sai de um armazém é exatamente o 

mesmo e, em casos específicos como por exemplo havendo risco de obsolescência, quebra ou 

deterioração, pode até diminuir. No entanto, a armazenagem faz parte de um conjunto de 

atividades que permitem que a proposta de valor seja cumprida. A necessidade de se 

construírem armazéns advém da necessidade de ter material em stock quando o abastecimento 

e o consumo têm comportamentos distintos ao longo do tempo. Assim, através da 

armazenagem de produtos o processo de consumo passa a estar independente do processo de 

abastecimento (Carvalho, 2007). 

Relativamente aos custos associados aos armazéns estes contribuem com cerca de 20 a 30 % 

dos custos logísticos enquanto os custos associados a manter em inventário os produtos 
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rondam os 20% e juntos representam uma parte significativa para muitas empresas. Através 

destes valores foca-se a importância de um uso eficiente do espaço disponível para armazenar 

produtos e a necessidade de rever os processos logísticos. Assim, um armazém deve ser 

construído de acordo com as necessidades dos produtos que vai armazenar (Rushton, 

Croucher, e Baker 2014). 

Caso o armazém tenha cerca de 86% do seu espaço preenchido é necessário ampliar o espaço 

destinado a armazenagem, uma vez que todos os processos logísticos que ocorrem dentro do 

armazém vão ser mais morosos já que é necessário despender mais tempo a encontrar uma 

posição disponível para alocar determinado material e, caso essa posição não seja a mais 

favorável, todos os processos vão ser mais morosos. Dessa forma, acaba por haver perda de 

produtividade ao alocar produtos a posições menos adequadas, como por exemplo produtos de 

vendas elevadas em locais mais distantes das zonas de expedição (Frazelle, 2002). 

 Operações de um armazém 

As operações que ocorrem num armazém podem ser divididas em duas grandes áreas 

inbound, quando estão relacionadas com entrada de material, e outbound, quando se trata das 

atividades associadas à saída de material do armazém. Segundo Bartholdi e Hackman (2014) 

existem quatro operações principais num armazém:  

 Receção: Primeira atividade realizada aquando da chegada do fornecedor ao armazém, 

esta atividade inclui por exemplo descarregar o material do meio de transporte e 

verificar o material em termos qualitativos e quantitativos;  

 Put-Away: É nesta atividade que o material é associado e movimentado para uma 

determinada posição do armazém. Esta atividade exige uma quantidade considerável 

de mão-de-obra, visto que os produtos são movimentados ao longo de grandes 

distâncias. Contribui com cerca de 15% dos custos logísticos do armazém. 

 Order-Picking: Esta é a atividade que exige mais recursos e que envolve custos mais 

elevados para o armazém, cerca de 55%. Nesta atividade os operadores são 

responsáveis pela recolha e organização dos artigos exigidos para determinada 

encomenda. Os custos e tempos associados a esta tarefa podem ser minimizados caso 

haja uma correta e eficiente alocação dos produtos às posições de armazenagem. 

 Expedição: Processo inverso à receção onde o material é expedido num dos locais de 

saída do armazém. Nesta etapa é ainda necessário preparar documentos associados ao 

transporte da encomenda. 

No entanto, e segundo Frazelle (2002), as atividades que ocorrem num armazém também 

podem incluir por exemplo a pré-embalagem, a embalagem, a divisão e a segregação.  

Uma regra geral diz que os produtos devem fluir por esta sequência de operações tanto quanto 

possível, já que cada vez que há uma quebra ao nível do fluxo significa que mais tarde alguém 

vai ter de voltar a realizar o processo, dando origem a retrabalho. O retrabalho referido 

multiplicado pelo número de stock keeping unit - SKU transforma-se num custo considerável. 

Outra regra importante para uma boa gestão de um armazém é a existência de uma 

visibilidade geral dos ativos, bem como uma rápida e precisa resposta aos clientes (Bartholdi 

e Hackman, 2014). 

 Gestão do espaço e fenómeno de honeycomb loss 

Há várias formas para armazenar os produtos num armazém, sendo que a mais simples é o 

empilhamento por bloco onde os produtos são colocados uns em cima dos outros. Esta forma 

é normalmente usada quando o armazém apresenta elevados volumes em inventário para um 

dado SKU e quando não é necessário cumprir o critério FIFO, já que usando este método a 
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primeira palete a entrar para aquela posição será a última a sair. As suas vantagens prendem-

se com a flexibilidade de se mudar o layout dos blocos e baixo investimento de capital 

(Rushton, Croucher, e Baker, 2014). O fenómeno de honeycomb loss tem elevada 

preponderância na utilização do espaço de um armazém e ocorre maioritariamente quando se 

opta pelo empilhamento em bloco. Este fenómeno sucede quando se retira uma palete de uma 

posição e fica um espaço livre que não pode ser ocupado novamente até a posição ficar 

completamente vazia, uma vez que não se podem juntar artigos diferentes numa mesma 

posição. Quando se está perante posições de bloco com menor profundidade o desperdício 

gerado pelo fenómeno supramencionado é menor, já que a posição fica livre mais 

rapidamente. Assim, a dimensão das posições num armazém deve ser cuidadosamente 

analisada (Heragu, 2008). 

 Tipos de layout – fluxos de armazenagem e análise ABC 

Aquando da escolha do layout de um armazém um dos focos principais é a minimização da 

distância total percorrida, e como forma de sustentar esse objetivo podem usar-se alguns 

critérios para a forma como são distribuídos os produtos no armazém, tais como o número de 

movimentos de entrada e saída, rotação, volume, peso ou ainda conjugação de alguns dos 

critérios mencionados. Há fundamentalmente dois tipos de layout tal como se pode visualizar 

na Figura 2: o de fluxo direcionado e o de fluxo quebrado ou também denominado em U.  

 

Figura 2 - Layout direcionado e quebrado  (Adaptado de: Carvalho (2013)) 

No primeiro tipo há menos probabilidade de haver congestionamentos de material e no 

segundo tipo as distâncias percorridas decorrentes das atividades dos processos logísticos são 

menores. Para qualquer processo logístico um estudo cuidadoso e uma preparação atempada 

das operações é fundamental para que seja feita uma gestão eficiente dos recursos. De acordo 

com Frazelle (2002) normalmente menos de 15% dos SKU de um armazém estão associados 

à posição mais eficiente, resultando num aumento de custos em cerca de 10 a 30% devido ao 

aumento das distâncias percorridas. 

A análise ABC é um método usado para distribuir os produtos ao longo das posições de 

armazenagem que permite distinguir, tendo como base um critério previamente definido, os 

vários elementos de uma população estatística de forma a proporcionar maior atenção aos 

elementos mais importantes. No fundo trata-se de diferenciar a atenção e os recursos para 

cada grupo de artigos. Dessa forma, obtêm-se resultados mais positivos quando comparados 

com uma situação de uniformidade desses mesmos recursos (Carvalho, 2007). Esta análise 

tem como base a Lei de Pareto ou a regra 80/20 que enuncia que 80% dos efeitos são 

provenientes de 20% das causas. Esta lei, apesar de não ser universal para todos as 

organizações, pode ser aplicada na sua maioria (Richards, 2014). Ao diferenciar os artigos 

consoante o seu nível de rotação é possível armazenar os produtos com maior rotação 

denominados por A perto dos locais de expedição, enquanto os artigos com menor rotação são 

colocados em locais mais afastados relativamente às zonas de saída de material do armazém. 

No entanto, pode não ser possível implementar este método caso não haja uma diferença 

notável na rotação dos artigos (Hales, 2006). 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

8 

• Crescimento das vendas

• Quota de Mercado

• Investimentos

Financeiros

• Entregas dentro do prazo

• Qualidade dos produtos

• Precisão na preparação
das encomendas

Processos

• Novos clientes

• Retenção de clientes

• Satisfação

Clientes

• Satisfação dos 
colaboradores

• Introdução de novos 
produtos

Aprendizagem
e crescimento

2.2 Avaliação do desempenho de um armazém  

Uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento deve ter como base a eficiência das 

operações de um armazém logístico. Para que os operadores logísticos terceirizados, 3PL, 

consigam gerir as atividades da cadeia de abastecimentos dos seus clientes de forma eficaz 

precisam de recolher e posteriormente analisar dados relativos ao desempenho dos processos 

logísticos e converter essa informação em ganhos para a organização (Jothimani e Sarmah, 

2014). Um sistema que permita medir o desempenho de um armazém e medir através de 

indicadores os seus processos permite ainda que os gestores possam avaliar se a organização 

está a evoluir em direção ao rumo desejado (Rajesh et al. 2012). Há várias razões que 

suportam a necessidade de se avaliar o desempenho de um armazém nomeadamente garantir a 

satisfação dos clientes, garantir uma cultura de melhoria contínua entre os membros da 

organização, descobrir potenciais pequenos problemas antes que se tornem grandes e 

desenvolver sistemas de recompensa íntegros (Richards, 2014). 

Os indicadores de desempenho são métricas que permitem focar aspetos ou processos críticos 

para o sucesso atual e futuro da organização (Alvandi et al. 2012). Devem ser um meio de 

comunicação entre os stakeholders da empresa e devem ajudar a perceber se os objetivos de 

cada um estão a ser atingidos e ainda se se está a criar valor tanto para eles como para a 

organização (Kaplan e Norton 1996). A escolha dos indicadores corretos para a organização 

deve ser feita tendo em conta o negócio, a estratégia e os objetivos da organização. Estes 

devem ser também específicos, mensuráveis, exequíveis, relevantes e realistas em termos 

temporais (Richards, 2014). Nos próximos subcapítulos são apresentados dois modelos que 

permitem fazer uma avaliação do desempenho dos processos de uma empresa. 

 Balanced Scorecard 

Este modelo foi desenvolvido por Kaplan e Norton no início dos anos 90 e a popularidade a si 

associada advém da sua simplicidade e lógica intuitiva, sendo assim capaz de traduzir a 

estratégia de um negócio em objetivos tangíveis e mensuráveis. Este modelo é 

multidimensional já que se constrói em torno de quatro perspetivas distintas: financeira, 

cliente, processos e aprendizagem e crescimento. Este modelo é balanceado, visto que se 

preocupa com o equilíbrio de objetivos de curto e longo prazo, indicadores financeiros e não 

financeiros, indicadores de resultados e indutores, indicadores históricos e prospetivos e 

indicadores de desempenho interno e externo (Barreiros, 2016). Importa referir que a base que 

sustenta e orienta este modelo de avaliação de desempenho é a estratégia da organização. 

Contudo, a escolha dos objetivos estratégicos deve ser realizada após a construção da 

proposta de valor da empresa definindo como deve aparecer no mercado e como se vai 

diferenciar dos outros concorrentes (Kaplan e Norton, 1996). Alguns exemplos de indicadores 

para cada perspetiva são apresentados na Figura 3. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Indicadores típicos segundo as quatro perspetivas de um Balanced Scorecard 

Adaptado de: Rushton, Croucher, e Baker (2014) 
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A introdução de um Balanced Scorecard numa organização deverá resultar em processos 

mais eficientes, em equipas motivadas, no aumento da satisfação dos clientes, mas também 

em melhorias ao nível da comunicação (Richards, 2014). 

 O Modelo SCOR  

O modelo Suppply Chain Operations Reference – SCOR foi introduzido no ano de 1996 pela 

Supply Chain Council e tem vindo a ganhar importância por ser uma ajuda na definição de 

cadeias de abastecimento novas, ou mesmo já existentes. Este modelo representa uma 

ferramenta universal para melhorar a comunicação e é útil para a gestão de topo definir metas 

e alcançar objetivos. Para cada processo logístico são definidos indicadores para medir o 

desempenho de forma a monitorizar e criar novas e melhores práticas nomeadamente através 

de benchmarking (Bolstorff e Rosenbaum, 2007). 

Ao longo destes 20 anos o modelo foi evoluindo e na sua 10ª versão passou a incluir mais um 

pilar de suporte: as pessoas. Até então apenas tinha como pilares os processos, o desempenho 

e as boas práticas, pelo que se percebe que o modelo incorpora uma filosofia de melhoria 

contínua. Os indicadores para cada processo da cadeia de abastecimento são normalmente 

definidos segundo cinco categorias: fiabilidade, capacidade de resposta, flexibilidade, custos e 

gestão eficiente de ativos. 

Na Tabela 1 são apresentadas algumas sugestões de indicadores de desempenho segundo as 

cinco categorias supramencionadas. 

Tabela 1 - Exemplos típicos de indicadores segundo SCOR 

Adaptado de: Stephens (2001) 

 

2.3 Indicadores mais usados para análise do desempenho de um armazém 

Segundo o estudo recente divulgado no final do ano de 2016 pela WERC – Warehousing 

Education and Research Council algumas das métricas mais usadas para avaliar o 

desempenho de armazéns, segundo o ranking apresentado pela mesma organização, são as 

seguintes: 

 Número de entregas dentro do prazo; 

 Utilização média do armazém; 

 Precisão da atividade de picking; 

 Tempo de ciclo entre entrada e saída de material do armazém; 

 Tempo de ciclo interno; 
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 Percentagem de entregas sem qualquer tipo de reclamação; 

 Capacidade máxima usada do armazém; 

 Número de produtos expedidos por pessoa e por hora; 

 Tempo de ciclo total; 

 Percentagem de encomendas satisfeitas tendo em conta os produtos disponíveis em 

stock; 

 Número de produtos recebidos e arrumados por hora; 

 Embarques expedidos dentro do horário estipulado. 

De forma a acompanhar as exigências do mercado é fundamental estar a par das tendências 

mais recentes e a implementação de metodologias lean é uma delas. Nos próximos 

subcapítulos serão apresentadas algumas metodologias e ferramentas de melhoria contínua 

que foram estudadas no âmbito deste projeto. 

2.4 Lean Thinking  

O conceito de Lean Thinking foi pela primeira vez utilizado por James Womack e Daniel 

Jones em 1996, aquando da publicação do livro “The Machine that changed the world” que 

teve como base o estudo de uma década dos métodos de gestão do Japão. A máquina referida 

é o automóvel e toda a indústria que surgiu após a sua industrialização. Os objetivos 

subjacentes a esta metodologia estão focados na qualidade e na flexibilidade dos processos 

para que a organização adquira capacidade para ser mais ágil e capaz para se adaptar a novas 

realidades num mundo cada vez mais exigente e globalizado (Pinto, 2008). 

Esta metodologia teve como origem o sistema de produção da Toyota denominado Toyota 

Production System criado em 1940 e inicialmente apenas usado na indústria automóvel. Este 

sistema foi criado ainda antes do fim da segunda Guerra Mundial, mas só suscitou a devida 

atenção em 1973 aquando da primeira crise de petróleo. Foi desenvolvido pelo engenheiro 

Taiichi Ohno e pelo fundador da Toyota, Sakichi Toyoda (Liker, 2004). 

Um dos seus fundadores explica a essência e simplicidade da filosofia da seguinte forma “All 

we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order to 

the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the 

non-value-added waste.” (Ohno, 1988). 

 Os princípios do Lean Thinking 

A filosofia Lean Thinking tem como base cinco princípios. O primeiro princípio diz respeito à 

criação de valor sendo que este deve ser definido pelo cliente e a partir disso é que os 

processos se devem desenvolver. O segundo princípio diz respeito à definição da cadeia de 

valor já que as empresas devem satisfazer as partes interessadas de forma a criarem valor para 

os diversos stakeholders. O terceiro princípio foca a organização do fluxo já que este deve ser 

contínuo de forma a não promover a criação de stocks e aumentar o lead time. O quarto 

princípio representa o sistema pull que faz com que seja o cliente a induzir o início da 

produção de determinado produto, e consiste em produzir o que o cliente quer e quando este 

quer. Finalmente, o último princípio foca a questão da perfeição e incentiva a melhoria 

contínua, ouvindo sempre as sugestões de todas as partes envolvidas (Womack e Jones, 

1996). 

No entanto a consultora portuguesa Lean Thinking (Pinto, 2009) propôs a adição de dois 

novos princípios, nomeadamente: 
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 Conhecer o Stakeholder: É importante que se conheçam as necessidades, as 

motivações e as opiniões das partes envolvidas numa organização de forma a criar 

uma visão geral e não apenas do cliente externo. 

 Inovar sempre: Num mundo em constante mudança é crucial estar atento e ser capaz 

de antecipar a mudança de concorrentes promovendo a criatividade e o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

 Os sete desperdícios 

Os desperdícios de uma cadeia de valor também podem ser denominados por Mudas. 

Segundo Ohno (1988) “para conhecermos o desperdício, temos de entender a sua natureza”. 

Este autor identificou os seguintes sete tipos de desperdícios: 

 Excesso de produção – produção de itens a montante, mesmo antes de serem 

necessários. Geralmente ocorre em empresas que produzem em grandes quantidades 

para minimizarem tempos de setup das máquinas, porém vai provocar aumentos de 

custos associados a ter produtos em stock e desperdícios em termos de ocupação 

desnecessária de recursos. 

 Tempo de Espera – afeta trabalhadores e produtos, já que quando um operador espera 

por material a linha de produção está também parada. Pode ter como consequências 

aumento do lead time e fluxos irregulares. 

 Transporte desnecessário – o transporte de materiais nunca acrescenta valor aos 

produtos, podendo até causar problemas de qualidade. Embora o transporte seja 

necessário é importante perceber se existe alguma forma de reduzir o desperdício 

proveniente das movimentações. 

 Excesso se Stocks – Pode significar ter excesso de matéria-prima, de produto em vias 

de fabrico ou produtos acabados. O stock nas organizações conduz a custos adicionais 

de transportes, armazenagem e de recursos. 

 Processos inapropriados – processos que não acrescentam valor ao produto final 

onde podem estar incluídos, por exemplo, procedimentos incorretos ou desajustados às 

necessidades dos colaboradores. 

 Movimentações desnecessárias – movimentos excessivos dos funcionários por 

necessidade de ir ao encontro de ferramentas ou material necessário para o 

cumprimento de determinada tarefa. 

 Defeitos – materiais que por algum motivo não cumprem as especificações exigidas 

pelo cliente. A filosofia da Toyota vê os defeitos como oportunidades de melhoria. Os 

defeitos acabam por provocar desperdício em diversas formas nomeadamente pelos 

materiais consumidos, pela mão-de-obra despendida na produção e no retrabalho e 

finalmente a mão-de-obra necessária para resolver as reclamações provenientes dos 

artigos com defeitos. 

Anos mais tarde foi adicionado outro tipo de desperdício: Brainpower de forma a focar a 

necessidade de motivar os colaboradores e a importância que as suas ideias têm para a 

organização, já que um dos grandes objetivos da filosofia Lean é “criar pessoas pensantes” 

(Ohno, 1988). 

 Os benefícios do Lean Thinking 

Muitas empresas norte-americanas, europeias e japonesas conseguiram resultados positivos 

após a implementação de metodologias lean duplicando os seus níveis de desempenho, ao 
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mesmo tempo que reduziam os stocks e os erros dos seus processos aumentando 

consequentemente os níveis de serviço dos clientes (Womack e Jones, 1996). 

De acordo com um estudo divulgado pelo LEAN INSTITUTE dos EUA os benefícios após a 

implementação do lean thinking podem passar por um crescimento do negócio para valores 

superiores a 30% num ano, aumento da produtividade de 20 a 30%, reduções de stocks até 

80%, aumento do nível de serviço de 80 a 90%, aumento da capacidade de resposta, redução 

do lead time entre 70 e 90% e ainda maior envolvimento, motivação e participação dos 

colaboradores da organização (Pinto, 2008). 

2.5 Mapeamento de processos 

Ao longo dos últimos anos o mapeamento de processos tem sido visto como uma ferramenta 

essencial para o bom desempenho das organizações, contudo para que a sua implementação 

tenha resultados positivos a escolha do método de mapeamento deve ser uniforme para toda a 

organização (Harmon, 2014). Muitas empresas não têm uma perceção geral de como os seus 

processos funcionam, sendo que muitas vezes estes apresentam tarefas redundantes, 

ineficiências e desperdícios que podem ser facilmente colmatados através de um bom 

mapeamento e documentação dos mesmos (Pojasek, 2014). 

Mapear um processo pode ser uma tarefa complicada e morosa dependendo por exemplo da 

complexidade do processo em causa, do número de intervenientes ou da extensão do mesmo. 

O fluxograma é uma representação simples e ordenada das várias fases de um processo. Cada 

etapa do processo deve ser representada por símbolos que têm significados diferentes e estão 

ligados entre si através de setas que ditam o sentido do fluxo de informação. Ao usar um 

fluxograma para mapear o processo é possível representar o processo de acordo com a 

situação “As-Is”, mas também projetar o processo futuro “To-Be” (Sharp e McDermott, 

2009).  

Esta é uma das Sete Ferramentas da Qualidade e é utilizada na indústria de forma a organizar 

processos e produtos (Aquilano, 2000).  

2.6 Trabalho padronizado / Normalização de processos 

O trabalho padronizado é considerado uma das ferramentas mais importantes da filosofia 

Lean. Segundo Pinto (2008) usar esta metodologia significa uniformizar e normalizar para 

que todas possam realizar o trabalho do mesmo modo, seguindo a mesma sequência, 

operações e ferramentas. Nem todo o trabalho é repetitivo ou mesmo previsível, mas ao usar 

um padrão será mais fácil visualizar e quantificar desperdícios para que depois possam ser 

eliminados. 

Existem quatro pré-requisitos que possibilitam que o trabalho padronizado seja mantido: 

 O colaborador deve ser capaz de realizar as tarefas de forma segura, autónoma, com 

ergonomia e qualidade; 

 Deve ser possível realizar o trabalho de forma repetida, isto é, usando o mesmo modo 

operatório independentemente de quem o realizar; 

 O material e as ferramentas necessárias para a execução das tarefas devem estar ao 

alcance do trabalhador e devem ser fiáveis, de forma a eliminar as paragens ou 

variações de tempo de ciclo das tarefas; 

 Os materiais e as matérias-primas usadas devem ser de qualidade para que não 

apareçam não conformidades ou variações provenientes da escassez de qualidade do 

material. 
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Os benefícios associados à sua implementação estão relacionados com a redução de desvios, 

variações ou oscilações de processos, com a formação mais rápida e eficiente de novos 

colaboradores e este deve também ser encarado como uma base de trabalho para outras 

ferramentas de melhoria contínua. Permite ainda que o conhecimento fique na organização, já 

que não depende do conhecimento exclusivo de colaboradores, mas sim de indivíduos que 

cumpram as normas da organização (Coimbra, 2009). 

2.7 Balanceamento 

Balancear linhas de trabalho permite distribuir as atividades sequenciais por postos de 

trabalho de modo a possibilitar uma melhor utilização dos equipamentos e minimizar o tempo 

em que estes se encontram parados. Dessa forma, tem como principal objetivo aumentar a 

produtividade equilibrando assim a carga de trabalho entre os postos de trabalho (Carravilla, 

1998).  

 Medição do trabalho 

A medição e o estudo dos tempos data do início do século XX e foi introduzido por Frederick 

W. Taylor. Este engenheiro americano adotou a divisão do trabalho em tarefas elementares 

repetitivas e questionou-se sobre: 

 Qual a melhor forma de realizar determinada tarefa? 

 Qual deverá ser a quantidade de trabalho diário a realizar por determinado operador de 

forma a otimizar o trabalho em grupo? 

O objetivo passa sempre pelo aumento da produtividade através da identificação do método 

de trabalho mais produtivo para executar determinada tarefa (PRONACI, 2005).  

De acordo com Stevenson (2002) a medição do trabalho tem como objetivo determinar o 

intervalo de tempo necessário para realizar determinada tarefa e há quatro métodos possíveis 

para o fazer: cronometragem, histórico dos tempos, tempos padrão pré-determinados ou ainda 

por amostragem de trabalho. No presente projeto, como não havia registo prévio de tempos, 

optou-se pelo método denominado cronometragem, que se divide em quatro ações principais 

que serão explicadas de seguida.  

1. Definir o que se vai cronometrar e explicar ao operador o âmbito da medição 

É fundamental definir realmente quais serão as atividades em estudo antes de iniciar a 

medição. É igualmente necessário que antes de se cronometrar as tarefas se explique aos 

colaboradores o âmbito das medições de forma a evitar possíveis receios. 

 

2. Determinar o número de observações a cronometrar 

O número dos ciclos a observar depende de diversos fatores nomeadamente da variabilidade 

dos tempos associados ou do nível de confiança desejado. O número de ciclos a cronometrar 

pode ser obtido através da fórmula 2.1. 

𝑛 =  (
𝑍 × 𝑠

𝑎 × �̅�
)

2

      (2.1) 

Onde: 
 n, é o tamanho da amostra 

 Z, é o desvio padrão normal para o nível de confiança desejado 

 s, é o desvio padrão de uma amostra piloto 

a, é a precisão da estimativa, e 

 �̅�, é o tempo médio de uma amostra piloto 
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No entanto, este cálculo nem sempre é realizado, já que muitos analistas optam por definir o 

número de observações tendo como base o conhecimento do processo. 

3. Determinar a duração do trabalho e classificar o desempenho do operador 

O tempo observado é calculado fazendo a média das observações registadas e, quem está 

encarregue de fazer o registo desses tempos, deve perceber se o operador é mais lento ou mais 

rápido do que o normal, já que com base nisso irá aplicar um fator denominado de fator de 

desempenho. O tempo normal é calculado através da fórmula 2.2. 

                                 TN = TO × RF      (2.2) 

Onde: 
TN é o tempo normal 

TO é o tempo observado, e  

RF é o fator de desempenho. 

Para a escolha do valor do fator de desempenho deve ser tido em conta o seguinte: 

 

RF <1, se a tarefa for desempenhada a um ritmo menor do que o normal; 

RF = 1, se a tarefa for desempenhada a um ritmo normal; 

RF> 1, se a tarefa for desempenhada a um ritmo superior ao normal. 

 

4. Calcular o tempo padrão 

Como não é humanamente possível que um colaborador trabalhe todo o dia sem interrupções 

é necessário adicionar uma tolerância ao tempo normal dedicado a determinada tarefa. Ao 

adicionar a tolerância referida passa a existir um tempo denominado por tempo padrão, este é 

calculado através da fórmula 2.3. A tolerância referida está relacionada com as necessidades 

pessoais e físicas que são necessárias para o bem-estar do operador.  

    ST = TN × (1 + A)                                                        (2.3) 

Onde: 
ST é o tempo padrão 

TN é o tempo normal, e 

A é o fator de compensação 

Em suma, a cronometragem é uma ferramenta essencial quando o projeto tem como objetivo 

mapear e medir a situação “As is” dos processos sob análise. Após implementar metodologias 

de melhoria contínua aos subprocessos também será benéfico medir tempos de forma a 

quantificar os ganhos que se obtiveram. 

 Análise Yamazumi ou gráfico de balanceamento de operadores 

Yamazumi é uma palavra japonesa que tem como significado empilhar. Esta ferramenta foi 

desenvolvida pela Toyota e, através deste gráfico onde se registam os tempos associados às 

várias operações que cada operador realiza, é possível registar eventuais desperdícios que 

ocorram no processo. Para além disso é também possível nivelar tarefas de forma a distribuir 

os esforços dos colaboradores (Naufal Adnan et al. 2016). 

O takt time é dado pelo quociente entre o tempo disponível para a produção e a necessidade 

do cliente. O tempo de ciclo é dado pelo somatório do conjunto de elementos que acrescentam 

valor ao processo, e este será sempre inferior ao takt time. Importa referir que o tempo de 

ciclo deve ser o mais próximo do takt time, contudo não o deve ultrapassar (Jacobs e Chase, 

2014). 
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2.8 Modelos de Simulação 

A simulação consiste em construir um modelo e utilizá-lo tendo em vista estudar o 

comportamento de um sistema real, ou mesmo avaliar diferentes alternativas segundo 

determinados critérios. Muitas vezes não é possível reproduzir o sistema real, porque este não 

existe, por ter uma complexidade associada muito elevada, por ser eticamente não 

experimentável ou ainda por implicar custos muito elevados para a empresa (Miguéis, 2015). 

A simulação é uma ferramenta poderosa para os gestores de operação responsáveis por 

desenhar e gerir processos e sistemas complexos. Num mundo industrial onde a 

competitividade é cada vez maior, a simulação tem mostrado ser uma ajuda indispensável 

para a resolução de problemas para engenheiros, designers e gestores. Há um conjunto de 

etapas que se devem ter em consideração para que se construa um modelo de simulação 

adequado, como por exemplo: definição inicial do problema, definição de objetivos, 

preparação de dados, escolha do modelo de simulação, verificação e validação, 

experimentação, análise e interpretação e, finalmente, implementação e documentação 

(Shannon, 1998). 

Contudo, a validação é considerada um dos passos mais importantes, uma vez que se este 

passo não corresponder à realidade então os resultados não terão valor para a empresa e 

poderão até induzir a decisões erradas. Algumas das técnicas apresentadas por Sargent (2005) 

para validar e verificar os resultados são, por exemplo, desenvolver a animação da simulação 

com o objetivo de através de replicação visual detetar falhas do modelo, proceder ao desenho 

de experiências de forma a perceber como é que a simulação reage face a alterações de dados 

ou ainda realizar o teste de Turing que consiste em questionar indivíduos que tenham 

conhecimento muito aprofundado sobre os processos em questão se encontram diferenças 

entre os outputs do modelo e os da realidade. 

A ferramenta de simulação usada neste projeto foi o AnyLogic, que permite a simulação de 

sistemas através de três métodos: Dinâmica de sistemas (Systems Dynamics), Simulação 

orientada a eventos discretos (Discrete Event Simulation) e Modelação baseada em agentes 

(Agent-Based Simulation). Esta ferramenta é usada em diversas áreas tais como produção, 

gestão da cadeia de abastecimento, logística, defesa militar e aeroespacial, indústria 

automóvel e saúde (Grigoryev 2015), sendo baseada na framework Eclipse e na modelação 

Unified Modeling Language, UML, e usando como linguagem de programação Java, 

orientada para objetos. 
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3 Análise da Situação Inicial 

Uma vez que este projeto tem duas grandes áreas de estudo, nomeadamente a receção de 

material e a implementação de melhorias ao nível da utilização do espaço do armazém de 

produto acabado de pneus, este capítulo está dividido em duas seções principais.  

Inicialmente foi necessário medir e mapear os processos de forma a conseguir perceber quais 

os problemas que afetam a eficiência desses mesmos processos e que resultam em 

desperdícios para a empresa. Foram realizadas diversas medições de tempo no gemba e 

extraídos valores no ERP da empresa, SAP, para se realizarem as análises apresentadas ao 

longo deste capítulo. 

3.1 Análise crítica ao espaço de armazenagem do APA 

Nesta primeira secção será explicada a organização atual dos pneus no armazém, bem como a 

sua capacidade. A problemática da falta de espaço e o estudo relativo às suas possíveis causas 

também é um dos tópicos abordados. 

 Os pneus da Continental Mabor 

Tendo como objetivo ajudar na compreensão dos temas que serão abordados no presente e 

nos próximos capítulos, serão de seguida abordadas algumas caraterísticas dos pneus 

fabricados pela Continental Mabor. Usando como exemplo o pneu da Figura 4 (pneu 

205/65R15) o valor 205 indica a largura do pneu em centímetros, 65 indica que a altura da 

parede do pneu é 65% da sua largura e 15 é o valor do diâmetro do pneu em polegadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada pneu tem ainda uma letra que pode iniciar em A1 e terminar em Y e que indica a 

velocidade máxima à qual o carro com aquele tipo de pneus deve circular para que o faça de 

forma segura. Existe também um número referente ao peso máximo que um carro com aquele 

tipo de pneus deve suportar.  

Figura 4 - Modelo de um pneu fabricado na Continental 

Fonte: (Continental 2017) 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

17 

Outro dado que pode ser lido na parede lateral do pneu é a sua idade. Esta é representada por 

um conjunto de quatro valores, sendo que os dois primeiros indicam a semana e os dois 

últimos indicam o ano em que foi fabricado. Este valor é denominado Date of fire , DOT. Este 

valor é importante para o projeto, já que os pneus de origem, pneus que são comercializados 

para carros novos, apenas podem permanecer armazenados até um período máximo de dois 

meses, ao contrário dos pneus que vão para o mercado de substituição que, de uma forma 

genérica, podem permanecer no armazém até dois anos, ou seja, esta é uma restrição que está 

intrinsecamente relacionada com a utilização do armazém. 

Os pneus podem ter proteção de jante e nesse caso usam-se as letras FR ou podem ainda ser 

reforçados de forma a conseguirem suportar um índice de carga superior e nesse caso usam-se 

as letras XL. São ainda fabricados pneus aos quais se adiciona uma goma líquida, denominada 

Seal, que é uma tecnologia usada para vedar eventuais furos nos pneus. Para este caso usam-

se as letras CS. Na Figura 5 apresentam-se duas imagens exemplificativas tanto dos 

benefícios do Seal como da sua aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organização e capacidade do APA 

O armazém de produto acabado, APA, tem uma dimensão de 71 mil metros quadrados e está 

dividido em seis grandes zonas de armazenagem, que têm como objetivo armazenar paletes 

completas, ou seja, paletes cuja quantidade seja a máxima permitida para aquele tipo de pneu. 

As naves estão numeradas de um a seis, sendo que em termos de dimensão as três primeiras 

são iguais entre si, estando divididas em 14 secções de armazenagem e as três últimas também 

são iguais entre si e têm 12 seções. Em cada seção há posições delineadas que podem ter a 

capacidade de 12, 18, 24 ou 30 paletes. As paletes quando estão armazenadas nas posições 

encontram-se empilhadas até ao sexto nível em altura. O layout geral do armazém encontra-se 

no Anexo A, contudo é apresentado um esquema exemplificativo do mesmo na Tabela 2. 

 

Importa referir que numa posição apenas existe material do mesmo tipo, ou seja, quando se 

aloca um tipo de pneu a uma determinada posição apenas se pode adicionar à posteriori o 

mesmo tipo de produto. Na mesma posição a diferença de DOT entre pneus não pode ser 

superior a 60 dias, de forma a não se misturar pneus mais antigos com mais novos, 

comprometendo o critério usado para gerir o stock (FIFO). Quando a diferença de DOT entre 

pneus de uma dada posição alcança os 60 dias o sistema ativa um mecanismo de proteção que 

Tabela 2 - Esquema ilustrativo do layout do APA 

Nave 6 Nave 5 Nave 4 

Nave 3 Nave 2 Nave 1 

           Cais de Receção                                                Portas de Expedição 

Figura 5 - Tecnologia Seal aplicada nos pneus 

Fonte: (ContiSeal 2016) 
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bloqueia, de forma automática, a entrada de pneus nessa posição, permitindo apenas a saída 

de material até que a posição fique totalmente vazia. 

Tal como supramencionado o critério usado para gestão de stock é o FIFO. No entanto este é 

realizado à posição e não à palete, dado que não seria eficiente movimentar um conjunto de 

paletes, que dependendo do tamanho da posição pode ir até 30, para se expedir a palete com 

data mais antiga. Alternativamente seria necessário que as atividades de picking e de put-

away fossem realizadas em lados opostos da posição de armazenagem. Contudo isto não é 

possível, uma vez que as posições de armazenagem do layout atual são adjacentes. Assim, 

quando há expedição de material que se encontra em mais do que uma posição do armazém o 

critério de seleção usado para o picking é a posição mais antiga, ou seja, diz-se que o FIFO é 

realizado à posição e não à palete. 

Existe ainda uma zona denominada por shelf que tem como objetivo armazenar paletes que 

contenham o mesmo tipo de material, mas que não estejam completas, visto que nem sempre 

há expedição de pneus em quantidade igual à que uma palete contém. Assim, sempre que isto 

ocorre os manobradores de máquina dirigem-se à shelf para fazerem o picking. 

Em termos de zonas de entrada e saída de material do armazém existe o cais de receção e as 

13 portas de expedição Automated Outbound Labelling Control, ALOC, portas estas que 

apresentam mecanismos de deteção de erros e etiquetagem automática. 

No cais de receção há duas grandes zonas que são, na sua maioria, usadas para receção de 

pneus provenientes da produção. Contudo, nessa mesma área há ainda o envio de paletes 

vazias para a produção e envio de pneus para a ContiSeal, uma vez que o seal apenas é 

aplicado após a armazenagem dos mesmos. Isto ocorre uma vez que, à partida, não se se sabe 

a quantidade de material que vai ser submetido a este tratamento complementar. No mesmo 

cais de receção são ainda enviados pneus que por exigência de certos mercados necessitem de 

testes adicionais ou pneus que foram rejeitados, por exemplo, por terem código de barras 

errado ou por estarem danificados, entre outros motivos. 

Unidade de carga e Tipo de Paletização 

As unidades de carga usadas para armazenar pneus no APA são paletes metálicas standard de 

dimensão 240×120×150 centímetros, e podem ser de dois tipos: de fundo plano ou de fundo 

côncavo dependendo do tipo de pneu e da forma como este é paletizado.  

Nos locais onde há expedição ou receção de material, respetivamente na zona de expedição da 

Inspeção Final, IF, e no cais de receção de pneus no APA, encontra-se uma ajuda visual com 

a indicação do número de pneus por palete, por tipo de pneu e por tipo de paletização. Este 

número varia consoante o tipo de pneu, uma vez que há pneus para jantes de 15 polegadas de 

raio até 38, e é necessário perceber qual é a quantidade ideal que cada palete com aquele 

produto deve conter de forma a não deformar os pneus durante o tempo em que vai estar no 

armazém. A ajuda visual supramencionada encontra-se no Anexo B. 

Unidades de Transporte 

Como meio de transporte ao longo do APA podem ser usados dois tipos de empilhadores: os 

convencionais e os retráteis. Por questões de segurança durante as movimentações no 

armazém cada empilhador apenas pode movimentar duas paletes completas de cada vez. 

Os empilhadores convencionais têm garfos maiores e por isso podem movimentar as paletes 

de lado, enquanto que os empilhadores retráteis devem movimentar as paletes de frente. De 

referir que na zona do cais de receção os empilhadores que retiram o material do camião e o 

colocam na zona de verificação são os convencionais, já que é mais eficiente movimentarem 

as paletes de lado. Aquando da realização do picking, do put-away e do abastecimento das 

ALOC são usados empilhadores retráteis. 
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 Distribuição de pneus pelo APA e estratégias associadas 

De acordo com o conhecimento apreendido após as pesquisas realizadas no âmbito do 

enquadramento teórico percebe-se que o layout do APA é do tipo em U ou quebrado, já que a 

receção e a expedição são realizadas na mesma zona direcional. A principal vantagem 

associada a este tipo de layout consiste na redução da distância média percorrida ao longo das 

atividades de receção, de put-away e de picking. Contudo, a redução referida apenas ocorre de 

forma significativa quando a distribuição dos materiais dentro do armazém assim o permitir, 

ou seja, se realmente estiverem aqueles com maior número de movimentos de entrada e saída 

nas posições mais próximas do cais e das portas de expedição do armazém. 

No APA quando se começa a fabricar um novo modelo de pneu associa-se-lhe sempre uma 

estratégia que define o local onde a palete com aquele produto vai ser armazenada, já que 

cada nave tem também uma estratégia associada. As duas primeiras letras da estratégia 

indicam se se está perante um pneu de origem ou de substituição e a última letra indica o 

volume de expedição, que pode ser A, produtos com vendas elevadas, ou B, produtos com 

quantidades de vendas moderadas. Existe ainda a opção da estratégia ser REC e isto ocorre 

quando o pneu é expedido em baixa quantidade e com baixa frequência. O layout geral do 

APA encontra-se no Anexo A, tal como já foi mencionado, contudo é apresentado na Tabela 3 

um esquema ilustrativo onde é indicada a estratégia dos produtos associada a cada uma das 

naves. As naves 1 e 2 são as mais próximas das portas de expedição e a nave 3 é a mais 

próxima do cais de receção de material. À nave 3 são alocados pneus que necessitam de ser 

enviados para a ContiSeal, por esta ser a mais próxima do cais que os recebe e expede para a 

unidade da Continental onde é aplicada a goma denominada por seal. 

Tabela 3 - Esquema ilustrativo da estratégia dos produtos associada às naves 

Na Tabela 4 são apresentadas as capacidades de armazenagem de cada uma das naves tanto 

em número de posições como em número de paletes. Tal como apresentado anteriormente as 

três primeiras naves têm maior capacidade quando comparadas com as três últimas.  

Tabela 4 - Capacidade de cada uma das naves 

Em termos de revisão feita à estratégia dos produtos apenas há o cuidado de se fazer uma 

revisão aos artigos denominados por slow movers que devem ser armazenados na nave 6, 

visto que é a mais distante das portas de expedição. Mensalmente a Continental disponibiliza 

uma lista que contém os slow movers. No entanto esta é a única ação que se realiza de forma 

sistemática e que tem como objetivo rever as estratégias associadas aos produtos e 

consequentemente melhorar o espaço do armazém. Para todos os outros pneus apenas lhes é 

atribuída uma estratégia aquando da primeira entrada daquele tipo de pneu em armazém, ou 

seja, quando se recebe uma referência nova.  

Desde já dá para perceber que esta não será a melhor abordagem, uma vez que a quantidade 

vendida de pneus de um dado modelo pode não ser constante e é clara a necessidade de se 

fazer uma revisão à análise ABC em vigor e definir também a frequência com que esta deve 

ser realizada, de forma a minimizar o risco de ter um determinado artigo com pouca saída 

Nave 6 – REC Nave 5 – REB  Nave 4 – OEB 

Nave 3 – SCA Nave 2 – REA Nave 1 – OEA 

Nave 1 2 3 4 5 6 

Nº de Posições 440 440 440 376 376 376 

Capacidade em 

nº paletes 
9246 9246 9246 8460 8460 8448 
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numa posição do armazém associada a produtos de elevadas vendas. Para se avaliar melhor as 

complicações de uma distribuição não adequada dos pneus pelas naves avaliou-se a forma 

como o SAP atribui a posição final às paletes que são rececionadas no armazém.  

De forma a analisar de forma mais estruturada a forma como o SAP associa um produto a 

uma determinada posição foi construído o fluxograma desse mesmo processo que se encontra 

na Figura 6. Como há entrada e saída de material a toda a hora, excetuando fins-de-semana e 

tendo em conta os níveis elevados de taxa de ocupação do APA de cerca de 80%, é expectável 

que nem sempre o material seja alocado à posição mais indicada, ou seja, aquela associada à 

sua estratégia. 

É ainda expectável que aquando de outra entrada de material da mesma referência em 

armazém já seja alocado à nave correspondente à estratégia correta, e assim facilmente se têm 

armazenadas paletes da mesma referência em locais diferentes, o que intensifica o fenómeno 

honeycomb loss e o desperdício devido a posições subaproveitadas. Tal como é possível 

perceber através da análise do fluxograma da Figura 6, a restrição inicial é relativa ao tipo de 

mercado, origem ou substituição, que restringe logo em parte o local de armazenagem para 

determinado material.   

 

O material que ainda tem de ser enviado para a ContiSeal, e que deve estar armazenado na 

nave 3, não aparece neste fluxo, uma vez que este processo de alocar o produto numa posição 

não está associado nem à distinção entre mercados nem à quantidade de material expedido. 

Este é logo alocado à nave 3, desde que haja espaço disponível.  

Ao longo dos últimos anos a tendência de se vender mais artigos para o mercado de 

substituição tem aumentado significativamente e disponibilizar o mesmo espaço para os dois 

tipos de mercado não será a melhor decisão tendo em conta esta mudança. De forma a 

quantificar a magnitude da mesma foram recolhidos os dados apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Stock atual segundo os dois tipos de mercado 

Tipo de Mercado Percentagem de paletes em stock em percentagem 

OE 32,23 % 

MS 67,77 % 

Figura 6 - Fluxograma "As-Is" da atribuição de uma posição a um produto 
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Compreende-se que a estratégia dos produtos em armazém não acompanhou a evolução da 

tendência sentida ao nível da mudança dos mercados, visto que mais de dois terços do 

material em stock é para o mercado de substituição.  

Tendo em conta as elevadas taxas de ocupação do armazém será necessário balancear esta 

decisão e perceber se esta será a melhor abordagem tendo em conta a situação atual. No 

próximo capítulo este será um dos tópicos abordados. 

 Análise ABC “As is”  

Tendo como objetivo entender se os pneus estão realmente a ser alocados à posição com a 

estratégia definida pelo SAP fez-se a recolha de todo o inventário e comparou-se a nave onde 

se encontrava determinado pneu com a sua estratégia. Um resumo dos resultados recolhidos 

encontra-se esquematizado na Tabela 6. Importa mencionar que para a recolha destes valores 

e para o cálculo das percentagens foi comparada a estratégia de armazenagem associada aos 

produtos com a estratégia da nave onde este se encontrava e não o contrário, visto que o que 

interessa é analisar se o material está armazenado na nave correta de acordo com a sua 

estratégia e não se determinada nave tem só armazenado material daquela estratégia, uma vez 

que as capacidades das naves e a quantidade de material em stock podem não estar alinhados. 

Tabela 6 - Distribuição de pneus no APA à estratégia associada 

Estratégia Nave % Bem armazenada % Oportunidade de melhoria 

OEA 1 64,27% 35,73% 

REA 2 44,75% 55,25% 

SCA 3 47,21% 52,79% 

OEB 4 65,40% 34,60% 

REB 5 14,49% 85,51% 

REC 6 27,31% 72,69% 

Ao analisar os dados apresentados percebe-se que, por exemplo, 64,27% do material de 

origem e de elevada rotação, ou seja, OEA, encontra-se armazenado na nave 1. Contudo o 

material classificado como REB apresenta os resultados mais negativos, já que apenas 

14,49% se encontram na nave mais ajustada àquele tipo de material, ou seja, nave 5. Percebe-

se dessa forma que há oportunidade de melhoria na alocação dos artigos às posições de 

armazenagem mais corretas.  

No entanto, há ainda outra questão relacionada com esta temática. Mostra-se fundamental 

perceber se a estratégia que está realmente associada aos artigos é a mais atual, uma vez que, 

tal como já foi explicado, esta é atribuída aquando da primeira entrada de determinada 

referência em armazém, ou seja, quando há produção de um novo tipo de pneu. Essa será uma 

das ações de melhoria explicadas no próximo capítulo, já que é percetível a necessidade de 

renomear os artigos realizando uma nova análise ABC.  

 A problemática da falta de espaço  

A falta de espaço é um dos problemas que os gestores do armazém têm vindo a encarar ao 

longo dos últimos tempos. Este problema é sentido sempre que, aquando da entrada de 

material no APA, o material é alocado à posição denominada por buffer. De seguida, e tendo 

como objetivo libertar posições nas naves para alocar esse material, são realizadas 

reorganizações. Contudo, estas consomem recursos, podem ser bastante morosas e não 

acrescentam valor à operação logística.  

Inicialmente, revelou-se importante perceber as causas que contribuíram para que este 

problema se tenha intensificado ao longo dos últimos tempos. Alguns dos fatores encontrados 

estão relacionados com o aumento da produção (meio milhão de pneus por ano) e com a 
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diversidade de pneus que são vendidos para os mais variados mercados, aumentando assim o 

número de SKU e consequentemente a diversidade de posições de armazenagem ocupadas. O 

início recente da produção de pneus agrícolas também evidenciou mais esta questão, já que 

são pneus muito grandes com valor de raio de cerca 38 polegadas e aquando da armazenagem 

apenas é possível colocar dois pneus por palete.  

O gosto por pneus cada vez maiores é uma realidade desta indústria e tem como consequência 

a diminuição do número de pneus que podem ser armazenados no armazém, visto que cada 

palete armazena menos pneus. Foi calculado o número médio de pneus por palete e o valor 

obtido foram 36 pneus. Importa referir que no ano transato esse mesmo cálculo dava 37 

pneus, o que se traduz numa diminuição da capacidade do APA. Esta tendência também é 

uma das causas para esta problemática. Estas questões agravam-se mais no início da semana, 

uma vez que durante o fim-de-semana o armazém continua a receber paletes de pneus 

provenientes da produção, no entanto não há expedição. Tendo em conta o problema exposto 

percebe-se a necessidade de melhorar os processos e a forma como estão a ser alocados os 

produtos às posições finais de armazenagem.  

Tendo como objetivo saber qual era a dimensão deste problema, foram extraídos do SAP 

dados relativos à ocupação do armazém. A capacidade do armazém é, atualmente, de 78% e, 

tal como foi apresentado no primeiro capítulo, quando um armazém alcança uma percentagem 

de cerca de 80% de ocupação necessita de uma expansão, já que todas as operações logísticas 

tendem a ser mais morosas tanto na receção como na expedição. Para além disso, a tarefa de 

associar material às posições com a estratégia associada ao produto correta acaba por não se 

cumprir, e consequentemente surgem outro tipo de ineficiências. Para se analisar de forma 

mais completa foram retirados alguns valores do SAP, que se encontram compilados na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Dados relativos ao APA retirados do SAP 

 Quantidade 

Número de posições nas naves 2448 

Número de posições de uma única palete 373 

Número de posições incompletas - Naves 1310 

Número de SKU no bloco 1085 

Número de posições bloqueadas 158 

 

Uma análise aos dados apresentados na Tabela 7 permite concluir que existem 1310 posições 

incompletas e 1085 produtos diferentes nessa zona de armazenagem. Foi calculada a média de 

ocupação para essas posições incompletas e o resultado foi de 51%, ou seja, há duplicação de 

artigos iguais em posições diferentes, o que significa que existe uma clara oportunidade de 

melhoria nesta área. Este fenómeno também pode ocorrer devido a possíveis ineficiências no 

processo de atribuição de uma posição de armazenagem a uma referência.  

O número de posições bloqueadas é também um motivo de preocupação para a empresa, já 

que estas posições possuem material que por diversos motivos não pode ser movimentado 

como, por exemplo, pneus que estão bloqueados por motivos de qualidade, que aguardam 

limpeza de cristais ou por razões logísticas.  

É necessário efetuar um controlo sistemático a estas posições. No próximo capítulo será 

apresentada a ferramenta Compacting Crítico que foi desenvolvida com o objetivo de 

melhorar este problema de escassez de posições e monitorizar algumas questões associadas à 

gestão do APA. 
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A ocupação média de 51% das posições incompletas motivou o estudo realizado à dimensão 

das posições do APA. Analisou-se a quantidade de paletes em stock em termos de referências 

distintas, ou seja, SKU. Tal como já foi mencionado apenas existem posições de 

armazenagem nas naves com capacidade para 12, 18, 24 ou 30 paletes. Como se comprova 

através da Tabela 8 há 242 referências distintas, que correspondem a 21% do número de 

referências nas posições de bloco, que têm entre 1 e 6 paletes de produto armazenado. 

 

Tabela 8 - Comparação da quantidade de material em stock e do número de SKU 

Número de paletes em stock Número de SKU 

Superior a 30 341 

Entre 13 e 30 304 

Entre 7 e 12 192 

Entre 2 e 6 242 

1 71 

Assim, este material está armazenado em posições com capacidade superior à necessária e há 

desperdício de espaço, sendo crucial criar novas posições com dimensão para 6 paletes de 

forma a diminuir o fenómeno honeycomb loss e aumentar a flexibilidade do APA. 

3.2 Análise crítica aos processos de receção e put-away 

Ao longo dos próximos tópicos será apresentado o estudo realizado sobre os desperdícios 

encontrados após mapeamento dos dois processos sob análise. Serão também analisadas e 

medidas as tarefas realizadas nos âmbitos destes processos, bem como a forma como estas 

estão distribuídas pelos colaboradores. 

 Mapeamento dos processos 

Para suportar o estudo da receção e do put-away foram mapeados esses mesmos processos. O 

fluxograma é apresentado na Figura 7 e irá servir como base para o estudo dos principais 

desperdícios e posterior implementação de propostas de melhoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fluxograma dos processos de receção e de put-away 

Após saírem da produção os pneus passam por um último controlo denominado por Inspeção 

Final, IF, que é realizada por uma equipa do service provider, mas que ocorre ainda próximo 

da zona de produção da Continental Mabor.  
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Após inspecionados estes pneus são expedidos para o armazém de produto acabado que se 

encontra a cerca de 3,7 quilómetros de distância. 

Quando o motorista chega é necessário receber a Shuttle List onde consta a lista dos pneus 

que irão dar entrada no armazém. Através da leitura do código de barras dessa lista o operador 

do cais dá início à receção da carga no SAP.  

De seguida, as paletes começam a ser descarregadas por um dos dois operadores que estão 

alocados a essa mesma tarefa, que se movimentam com empilhadores convencionais, uma vez 

que esses têm garfos maiores que lhes permitem movimentar as paletes de frente. Quando as 

paletes já se encontram na zona de receção, o operador do cais deve verificar o código do 

artigo e verificar se o DOT do pneu está de acordo com o mencionado na folha que 

acompanha a palete. Deve ainda perceber se a quantidade de pneus está de acordo com a 

quantidade indicada e se o estado dos pneus está de acordo com os parâmetros exigidos. Caso 

esteja tudo correto o operador deve colocar na bolsa da palete a etiqueta correspondente à 

posição de armazenagem final, visto que a etiqueta que estes têm é de shuttle. Caso sejam 

pneus de origem é necessário verificar adicionalmente se a palete apresenta também a etiqueta 

colorida e, se não tiver, é necessário segregar a palete para devolver à produção.  

Quando as paletes já têm a etiqueta da posição final de armazenagem colocada, os dois 

operadores que estão alocados à tarefa de descarregar devem emparelhar duas a duas as 

paletes que vão para a mesma nave de forma a diminuir o tempo associado ao put-away das 

mesmas.  

Finalmente, os operadores alocados ao processo de put-away vão colocar as paletes duas a 

duas na nave com a posição final de armazenagem correspondente. 

 Medição de Tempos  

Tendo como objetivo perceber o tempo que é despendido em cada tarefa dos processos de 

receção e de put-away foi necessário medir esses tempos através do método descrito no 

Capítulo 2. Importa referir que esta atividade só foi feita depois de se explicar com clareza o 

âmbito da recolha de informação e os ganhos potenciais provenientes da implementação de 

melhorias naqueles processos. De uma forma resumida os resultados são apresentados na 

tabela apresentada na Tabela 9.  

No Anexo C é disponibilizada uma tabela com maior nível de detalhe dos tempos medidos e 

dos fatores compensatórios aplicados. 

Tabela 9 - Tempos padrão associados às tarefas dos processos em análise 

 

Tarefa 
Tempo padrão associado à tarefa 

(segundos) 

Receber o motorista e dar entrada em SAP 37 

Imprimir etiquetas posição 25 

Descarregar paletes para zona de receção 348 

Verificar paletes de acordo com procedimento 372 

Juntar paletes de acordo com posição final 476 

Corrigir anomalias 90 

Put-Away 283 
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O tempo associado à tarefa denominada por put-away, armazenar paletes na posição final, 

varia consideravelmente de acordo com a nave para a qual são alocadas as paletes, visto que 

armazenar paletes na nave 3, que é a mais próxima do cais de receção, é muito mais rápido do 

que transportar paletes para a nave 4.  

Por haver estas variações significativas decidiu-se contabilizar o tempo que o operador 

demora a colocar as duas paletes na posição final, registando-se também a posição final das 

paletes.  

Assim, foram efetuadas 218 observações, o que permitiu perceber as diferenças entre os 

tempos de armazenagem de material para cada uma das naves. Um resumo das medições é 

apresentado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Tempos médios de transporte de paletes para cada uma das naves 

Nave 1 2 3 4 5 6 

Tempo médio 

(segundos) 
272 256 190 342 302 283 

 Análise de desperdícios da receção e put-away 

Tal com mencionado no segundo capítulo desta dissertação uma das vantagens provenientes 

do mapeamento de processos é a possibilidade de identificar desperdícios, tarefas redundantes 

e ainda oportunidades de melhoria.  

Após o mapeamento e medição dos tempos associados aos dois processos em estudo 

concluiu-se que havia duas tarefas que necessitavam de maior atenção já que consumiam uma 

quantidade considerável de tempo.  

A primeira é a verificação da quantidade, do DOT de um pneu por palete, do código do artigo 

e do estado dos pneus e a segunda é a tarefa que consiste em emparelhar paletes que vão para 

a mesma nave de forma a reduzir o tempo das viagens dos colaboradores.  

Seguidamente serão explicadas com exemplos estes dois grandes focos de melhoria 

encontrados. 

Verificação das paletes provenientes da Inspeção Final 

Na IF, antes de alocar o material a uma determinada posição de transferência de material, 

denominada por Shuttle, é feita uma verificação em termos qualitativos e quantitativos, ou 

seja, por cada palete rececionada da produção verifica-se se o DOT de um pneu está em 

concordância relativamente ao DOT que consta na folha que está na bolsa da palete, conta-se 

o número de pneus que estão na palete e também se verifica se os pneus não apresentam 

alguma anomalia.  

De referir que, na IF, há o cuidado de trocar o operador que está alocado a esta tarefa de duas 

em duas horas, por ser uma atividade que requer muita atenção. 

Durante todo o dia há, geralmente, 5 camiões que realizam o percurso IF até ao APA tendo 

como objetivo abastecer o armazém.  

Sempre que chega um camião proveniente da produção é necessário dar entrada desse 

material no SAP. Após os operadores colocarem as paletes na zona de receção é necessário 

que o operador que está encarregue de colocar as etiquetas da posição faça a mesma 

verificação, também em termos qualitativos e quantitativos, que é mesma já anteriormente 

realizada na IF.  

Por observação desta atividade concluiu-se que a verificação não é realizada de forma 

completa pelo colaborador e decidiu-se falar com o mesmo de forma a perceber as 
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dificuldades sentidas aquando da realização daquela tarefa. Esse mesmo colaborador disse 

que não é possível conferir todas as paletes que chegam já que se assim o fizesse atrasaria 

todas as tarefas subsequentes.  

Para ter uma noção mais pormenorizada da dimensão da dificuldade demonstrada pelo 

colaborador recolheram-se os dados relativos ao mês de Fevereiro e em termos médios os 

valores são os apresentados na Tabela 11.  

Tabela 11 - Resumo das quantidades transferidas entre a IF e o APA em termos de número de camiões 

Em média, no primeiro turno, chegam 32 camiões ao APA, sendo que cada um traz 16 paletes 

e em média, cada palete, dependendo do tipo de pneu e da paletização, contém 36 pneus. Ou 

seja, o operador teria de verificar em média 18 432 pneus no seu turno.  

Para além de este número ser elevado há ainda outro fator que aumenta a complexidade 

associada a esta tarefa de verificação e que está relacionado com o aumento da diversificação 

de tipos de paletização. 

Para analisar melhor esta temática é apresentada na Tabela 11 a evolução do número de 

paletizações e medidas diferentes desde o ano passado até ao mês de Maio deste ano. 

Tabela 12 - Aumento da complexidade relativa às paletizações 

 

 

 

É percetível que se está perante uma atividade redundante, já que a mesma é realizada 

anteriormente pela IF. Ao observar o operador percebe-se ainda que esta atividade não é 

realizada de acordo com o previsto, uma vez que o operador não consegue verificar todos os 

pneus de acordo com as regras mencionadas, por ser cansativo, moroso e por implicar um 

atraso da tarefa seguinte, já que os operadores que arrumam as paletes nas posições finais 

apenas o podem fazer após essa mesma verificação. Assim, é fundamental rever esta tarefa 

sugerindo soluções alternativas. 

Distribuição geográfica das paletes nos camiões 

Após observação dos processos concluiu-se que uma quantidade significativa do tempo 

despendido na receção e put-away dos pneus está relacionado com a tarefa de emparelhar 

paletes de acordo com a posição final.  

Após colocar a etiqueta com a posição final de armazenagem na bolsa da palete os operadores 

que descarregam as paletes do camião são também responsáveis por juntar paletes que vão 

para a mesma nave de forma a reduzir o número de percursos que os operadores do put-away 

fazem. 

Na Tabela 13 são apresentados quatro esquemas exemplificativos recolhidos em dias e horas 

diferentes com informação relativa à distribuição das paletes dentro de cada camião. 

Analisando esses dados percebe-se que não há um padrão na forma como vêm distribuídas as 

paletes, assim dentro de cada camião vêm paletes com destinos de armazenagem diferentes. 

Transferências entre IF e APA 

Camiões IF > APA 32 

APA > IF (paletes vazias) 7 

APA > ContiSeal 7 

ContiSeal > APA 5 

Ano Nº de Medidas Diferentes Tipos de Paletização 

2016 124 3 

2017 156 10 
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Para se avaliar de forma mais completa o processo foi necessário ir até ao local de onde as 

paletes são enviadas, IF, e concluiu-se que não há nenhum método para organizar as paletes 

segundo o destino final, ou seja, estas são enviadas para os shuttles à medida que são 

inspecionadas. 

 

Tabela 13 - Esquemas exemplificativos da distribuição das paletes nos camiões 

 

 

 

 

Uma proposta de melhoria para a distribuição das paletes dentro dos camiões será uma das 

questões a abordar no capítulo seguinte, denominada por Shuttles dedicados na IF.  

Outro dado visível através da Tabela 13 é o destino denominado buffer. Isto ocorre quando 

não há posições disponíveis em armazém e então é atribuída a posição mencionada. Quando 

ficam posições livres no APA a alocação das paletes, que até então estavam no buffer, a uma 

posição do armazém, é feita de forma manual no SAP, sendo novamente sentida a questão da 

escassez de espaço já supramencionada.  

 Balanceamento da carga de trabalho no cais 

Balancear os processos significa garantir que todos os trabalhadores tenham a mesma carga de 

trabalho durante o tempo de ciclo. Assim, é possível minimizar o desperdício e promover um 

fluxo contínuo dos processos. Para conseguir equilibrar os processos será necessário alterar 

processos ou desenvolver polivalências entre os trabalhadores.  

Assim, e tendo como objetivo perceber de que forma se estava a distribuir o trabalho pelos 

vários colaboradores decidiu-se construir o gráfico Yamazumi apresentado na Figura 8.  

Antes da recolha de tempos surgiu a dúvida sobre o tempo de ciclo a considerar, uma vez que 

nos processos logísticos em questão não há uma ordem de produção que desencadeia o início 

do processo. A chegada de material proveniente da produção acontece de forma contínua, 

durante os três turnos, ou seja, não há nenhum cliente que dê início ao processo, e por isso 

decidiu-se construir o gráfico tendo em conta um ciclo de trabalho, ou seja, um turno.  

O tempo planeado de operação é dado pela subtração das oito horas diárias pelos 40 minutos 

dedicados à hora de almoço, pelas duas pausas diárias de 10 minutos e pelos 5 minutos 

dedicados à reunião de início de turno, ou seja, em cada turno há 415 minutos disponíveis 

para realizar as atividades.  

Importa mencionar que os tempos apresentados no gráfico Yamazumi correspondem a tempos 

médios obtidos tendo como base a medição de tempos suportada pelos conceitos apresentados 

no enquadramento teórico.  

09:23 
2 E 4 1 6 1 1 5 

3 6 4 4 6 1 2 4 

10:22 
1 1 Buffer 3 1 3 1 4 

5 2 6 10 1 1 3 1 

11:46 
4 2 3 5 5 5 6 3 

1 VO 2 3 VO 6 6 3 

18:42 
1 1 2 2 5 5 3 Buffer 

4 5 6 5 E 1 3 1 
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Cada coluna do gráfico corresponde à soma dos tempos médios para cada atividade. Há um 

colaborador a realizar as tarefas da coluna 1, dois operadores a descarregar, cujos tempos são 

apresentados na coluna 2, e cinco operadores a arrumar, com os tempos médios apresentados 

na coluna 3.    

 

Figura 8 - Gráfico Yamazumi das atividades do cais "As is” 

 

Ao analisar o gráfico Yamazumi compreende-se que o trabalho não está igualmente 

balanceado pelos diferentes colaboradores.  

Os dois colaboradores que descarregam as paletes para a zona de receção são os que 

apresentam maior carga de trabalho.  

Já o trabalhador que se encontra no cais, o único peão, tem picos de trabalho, para não deixar 

os operadores alocados às tarefas subsequentes à espera acaba por não verificar os pneus de 

acordo com todos os requisitos exigidos. Contudo, e apesar dos picos intensos de trabalho, 

este operador também tem momentos em que está parado à espera que chegue um novo 

camião.  

Os cinco operadores que estão a arrumar têm de esperar que os operadores que estão a 

descarregar as paletes as juntem duas a duas de acordo com a posição de armazenagem final, 

e consequentemente também têm de esperar que os operadores do cais coloquem a etiqueta da 

posição final nas paletes.  

A atividade que se encontra a cinza representa o tempo que os colaboradores têm de esperar 

até que as paletes estejam com a etiqueta final, ou seja, este é um tempo de espera que não 

acrescenta valor ao processo logístico de put-away.  

No próximo capítulo serão explicadas as soluções propostas e implementadas tendo em vista 

ultrapassar os desperdícios encontrados ao longo deste subcapítulo. Serão ainda apresentadas 

mais propostas tendo em vista o balanceamento da carga entre os operadores que, através de 

uma perspetiva de análise custo/benefício, permitirão uma tomada de decisão consciente.  
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3.3 Controlo e monitorização do APA 

A Continental monitoriza mensalmente três indicadores chave de desempenho, KPI, que são 

considerados fundamentais para uma eficiente gestão do APA. Estes são apresentados de 

seguida, bem como os objetivos associados a cada um deles. 

  

 

LTC  Loading Time Check 

Objetivo: Maior ou igual a 99% 

 

Este indicador tem como objetivo controlar o número de viaturas carregados dentro do prazo. 

De forma a perceber como é feito este controlo é importante salientar que este é o tempo 

contabilizado desde a hora em que é planeado o início da carga até à hora em que o camião é 

expedido. 

 

UER  Unloading Error Report 

Objetivo: 50 ppm´s 

  

Este indicador tem como objetivo controlar o número de reclamações feitas pelo cliente final. 

Sempre que é recebida uma reclamação, esta é analisada pela equipa da qualidade de forma a 

perceber se a origem da falha foi proveniente de algum dos processos geridos pelo service 

provider. O objetivo é que seja inferior a 50 anomalias por milhão de pneus expedidos. 

 

 

    SPP  Service Provider Performance 

       Objetivo: Maior ou Igual 15 pontos  

 

Este indicador tem como objetivo avaliar o cumprimento dos procedimentos. Para auxiliar o 

cálculo deste indicador há uma matriz que atribui um valor a cada tipo de não conformidade 

que possa ocorrer e no final do mês cada armazém do grupo Continental é avaliado. 

O cálculo usado para obter o valor final deste indicador utiliza o sistema de deméritos, ou 

seja, no início do mês o armazém tem 20 pontos e por cada não conformidade encontrada nas 

auditorias é subtraído o valor associado à mesma.   

Em suma, estes são os indicadores chave de desempenho usados para avaliar o desempenho 

do armazém, não havendo um controlo sistemático relativo ao desempenho dos diversos 

processos ou mesmo sobre a taxa de ocupação do mesmo. Contudo, e face aos problemas que 

se têm vindo a sentir associados à escassez de espaço, a empresa mostrou-se interessada em 

começar a monitorizar outros indicadores.  

Foi desenvolvida uma ferramenta com o intuito de analisar e monitorizar a taxa de ocupação 

do armazém, bem como outras questões relacionadas com as tarefas diárias realizadas pelos 

stock controllers. Relativamente aos indicadores de desempenho dos processos do APA 

também foi construído um modelo que tem como objetivo avaliar os processos em análise e 

incentivar o espírito de melhoria contínua entre os colaboradores.  

Estas ferramentas serão explicadas com maior detalhe ao longo do próximo capítulo. 
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4 Análise e desenvolvimento das propostas de solução 

Após uma definição clara das oportunidades de melhoria encontradas foram desenhadas 

soluções, formuladas tendo como base a revisão de literatura efetuada ao longo da primeira 

fase do projeto. As soluções foram adaptadas para a empresa e, na sua maioria, foram 

implementadas, sendo apresentadas ao longo do presente capítulo.  

Como o presente projeto incidiu sobre áreas distintas da empresa, este capítulo está dividido 

em três grandes secções. Inicialmente serão apresentadas as metodologias e as ferramentas 

implementadas para melhorar e monitorizar o espaço de armazenagem. Numa segunda fase 

serão expostas as propostas de solução para os processos de receção e put-away 

implementadas na zona do cais e na  inspeção final, incluindo a simulação realizada para uma 

das propostas. Finalmente, são explicados os indicadores escolhidos para analisar e 

monitorizar o desempenho dos processos sob análise e o espaço do armazém. 

4.1 Implementação de melhorias no espaço de armazenagem 

As propostas que serão apresentadas nesta secção têm como objetivo diminuir os problemas 

que se têm vindo a enfrentar associados à escassez de posições livres de armazenagem no 

APA. Será também explicada a nova estratégia associada à distribuição dos pneus ao longo do 

armazém bem como as ferramentas construídas neste âmbito. Para todas as propostas 

implementadas são ainda calculados os ganhos. 

 Nova distribuição dos pneus pelo APA 

De acordo com o estudo realizado, e apresentado no capítulo anterior, sobre a distribuição dos 

pneus pelo armazém, concluiu-se que era necessário realizar uma nova análise à estratégia 

associada aos produtos e perceber também se a estratégia associada às naves era a mais 

correta tendo em conta a situação atual. Como se expôs no terceiro capítulo deste projeto cada 

uma das naves tem uma estratégia de tipo de produto associada, sendo que duas delas estão 

dedicadas só a pneus de origem. Contudo, e tendo em conta a tendência de mercado que se 

tem vindo a sentir ao longo dos últimos anos, associada a uma evolução da quantidade de 

material vendido para o mercado de substituição, percebe-se que atualmente essa não é a 

melhor abordagem. Disponibilizar o mesmo espaço tanto para pneus de origem como para 

pneus do mercado de substituição não é uma boa solução tendo em conta a percentagem atual 

dos mesmos.  

Assim, a distribuição dos artigos pelas naves passou apenas a ter em consideração a 

quantidade de pneus expedidos, fazendo com que os produtos com quantidades de vendas 

maiores sejam armazenados em posições mais próximas relativamente às portas de expedição. 

Eliminou-se assim a primeira restrição no processo de atribuição de uma posição de 

armazenagem a uma referência aumentando a probabilidade de determinada produto ser 

alocado à nave associada à sua estratégia, baseada na quantidade de material expedido para 

essa mesma referência, já que o espaço de pesquisa passou a ser mais alargado.  
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Quantas mais restrições existirem no processo de atribuição de uma posição de armazenagem 

a uma referência mais se amplia o fenómeno de duplicação de posições diferentes com 

referências iguais que por sua vez contribui para os problemas de falta de posições no APA. 

Este fenómeno de duplicação do material de referências iguais em posições diferentes pode 

ocorrer, tal como já explicado, devido a demasiadas restrições no processo de entrada de 

material ou ainda devido ao DOT dos pneus, já que só é possível ter o mesmo material 

armazenado se a diferença entre DOT não for superior a 2 meses. Relativamente à segunda 

causa associada a este problema não há nada a fazer, visto que este é um requisito imposto 

pela Continental que tem como objetivo garantir o envio de pneus com DOT semelhantes para 

o mesmo cliente e auxilia também no cumprimento do FIFO. Desta forma, a nova estratégia 

de distribuição de produtos implementada no APA tem como principais objetivos diminuir os 

problemas de duplicação originados pela primeira causa apresentada e garantir que os 

produtos sejam armazenados na posição correta tendo em conta o critério escolhido na análise 

ABC. 

O esquema da Figura 9 exemplifica de forma mais visual o fenómeno de duplicação do 

mesmo artigo em posições diferentes. No camião 1 estão a entrar quatro materiais de 

referências diferentes, sendo que todos entram para a nave com a posição estipulada para 

aquele tipo de artigo à exceção do que tem a referência fictícia 03510000, já que na nave 

correspondente à estratégia REB não há espaço. No mesmo instante temporal também há 

saída de material por uma das portas de expedição desse mesmo artigo, o que faz com que se 

libertem posições da nave 5. Aquando da chegada do camião 2 o artigo 03510000 é 

direcionado para a nave correspondente à estratégia do produto que é REB, ou seja, a nave 5. 

Dessa forma, o artigo 03510000 tanto está armazenado na nave 5 como na nave 6, ou seja, há 

duplicação de posição e perda de uma posição que poderia estar a armazenar outro tipo de 

REC – Nave 6 REB – Nave 5 OEB – Nave 4 

SCA - Nave 3 REA – Nave 2 OEA – Nave 1 

           Cais de Receção                                             Portas de Expedição 

Figura 9 - Esquema exemplificativo da duplicação de posições para artigos iguais 
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material, e também se pode dizer que há desperdício por se estar a armazenar este artigo de 

rotação média numa nave associada a artigos de baixa rotação. Com a nova estratégia 

associada às naves do armazém o espaço de pesquisa por uma posição de armazenagem passa 

a ser maior e é expectável que o número de posições com artigos duplicados diminua.  

Em suma, e tal como se pode analisar através da Tabela 14 optou-se por associar às naves 1 e 

2 os materiais classificados como A. As naves 4 e 5 passam a armazenar material classificado 

como B e a nave 6 armazena produtos com menor saída incluindo os slow movers. Optou-se 

por continuar a armazenar na nave 3 os materiais que necessitam de ser enviados para a 

ContiSeal por esta ser a mais próxima do cais. 

Tabela 14 - Novas estratégias de produto adotadas 

De forma a explicar a nova classificação dos produtos segundo as estratégias A, B ou C 

decidiu-se esquematizar o processo de atribuição de uma posição de armazenagem a uma 

referência. Tal como se percebe através da Figura 10 a entrada de material em armazém 

passou a ser mais expedita e há um espaço mais vasto para encontrar uma posição 

correspondente à estratégia do produto, pois por cada tipo de estratégia há duas naves à 

exceção das naves 6 e 3. Assim, a restrição inicial passou a quantidade de material expedido 

garantindo que os produtos com maiores quantidades expedidas se encontrem em posições 

mais próximas das portas de expedição.  

 

Figura 10 - Fluxograma do processo de atribuição de uma posição a uma referência 

C - Nave 6 B – Nave 5 B – Nave 4 

SCA - Nave 3 A – Nave 2 A – Nave 1 

      Cais de Receção                                         Portas de Expedição 
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Importa mencionar que quando no processo de alocar material a uma posição o SAP encontra 

na nave associada à referência uma posição que ainda não está completa então começa por 

armazenar nessa posição o material. Apenas se não houver espaço suficiente nessa posição é 

que abre uma nova posição e segue o fluxo descrito anteriormente na Figura 11. 

Contudo, só se estará realmente a diminuir as movimentações de material se os produtos com 

maiores quantidades expedidas estiverem nas naves mais próximas das portas de expedição. 

Por isso, foi realizada uma nova análise ABC aos produtos tendo como base este critério. É de 

destacar que a regra 80-20 aplicada na Lei de Pareto se aplica na caraterização das paletes do 

centro de armazenagem de Lousado. O critério escolhido para diferenciar o material na 

análise ABC foi a quantidade de material expedido e não o valor monetário do material, 

critério esse maioritariamente usado nas análises ABC, uma vez que para o APA todo os 

pneus expedidos têm o mesmo valor, já que o contrato com o service provider tem como base 

a quantidade de pneus expedidos e não o valor de cada pneu. Os materiais classificados como 

A, ou seja, aqueles com maiores quantidades vendidas, devem ser alocados às naves 1 e 2, 

uma vez que estas estão mais próximas das portas de expedição. Esta decisão reflete também 

a estratégia da empresa, uma vez se pretende diminuir os custos associados aos processos de 

picking e de expedição. 

Foram então considerados os valores das previsões das vendas, informação esta fornecida pela 

Continental semanalmente. Tal como já foi referido anteriormente a venda de pneus apresenta 

sazonalidade e no início da Primavera começam a ser produzidos pneus de Inverno. Assim, é 

essencial rever a análise ABC com frequência de forma a garantir que os produtos sejam 

armazenados na posição mais adequada. Internamente decidiu-se realizar uma revisão à 

estratégia dos produtos, através da análise ABC, mensalmente. A Figura 11 representa o 

gráfico obtido aquando da nova análise ABC. Tendo em conta esta necessidade decidiu-se 

criar uma ferramenta em Excel para tornar todo o processo de reclassificação da estratégia 

associada a uma referência mais rápido e eficiente. Assim, na primeira folha do Excel apenas 

é necessário inserir os valores fornecidos pela Continental relativos à previsão das vendas e 

este atribui a letra A, B ou C tendo como critério a quantidade expedida. É ainda apresentado 

de forma automática o gráfico ABC.  

 

Figura 11 - Nova análise ABC 

A segunda folha do Excel desta ferramenta tem como objetivo reduzir o tempo associado à 

alteração das estratégias dos produtos, visto que compara a estratégia antiga com a nova, 

alertando para os casos em que será necessário alterar manualmente a estratégia no SAP. 
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Aquando da primeira revisão à análise ABC, realizada no âmbito deste projeto, foi necessário 

alterar manualmente a estratégia a 589 artigos, o que já era esperado, visto que esta não era 

realizada há mais de um ano. É expectável que a quantidade de artigos para os quais será 

necessário alterar a estratégia diminua consideravelmente ao longo do tempo, tendo em conta 

que esta análise será realizada mensalmente.  

Tendo como objetivo quantificar os benefícios de uma distribuição do material pelo APA 

baseada numa análise ABC atualizada vai-se comparar as movimentações realizadas pelo 

material desde que entra pelo cais de receção até ser expedido numa das portas. Importa 

referir que para esta análise consideraram-se sempre os percursos passando pelos pontos 

médios.  

Na Figura 12 está representado o ponto médio dos produtos do APA caso não se realize a 

distribuição dos produtos segundo algum critério. O ponto médio de armazenagem encontra-

se ligeiramente antes do término da nave 2, uma vez que as três primeiras naves são maiores 

quando comparadas com as três últimas.  

Este ponto médio de armazenagem foi o suporte para o cálculo da distância média percorrida 

pelos produtos quando estão distribuídos sem usar qualquer critério de distribuição. 

O início do percurso considerado é a meio do cais de receção, passa pelo ponto médio de 

armazenagem e termina no ponto médio das portas de expedição. Este traduz-se em 465 

metros.  

De seguida serão apresentadas as distâncias percorridas pelo material aquando da nova 

distribuição dos artigos pelo APA baseada na análise ABC e tendo como critério a quantidade 

de material expedido. Decidiu-se armazenar todos os produtos que necessitam de ser enviados 

para a ContiSeal na nave 3, visto que estes produtos tanto dão entrada como saída pelo cais de 

receção, tal como consta na Figura 13. A distância percorrida pelos mesmos é de 126 metros.  

 

 

 

Figura 12 – Esquema exemplificativo do ponto médio do APA sem análise ABC 

Nave 6 Nave 5 Nave 4 

 

Nave 3 

 

Nave 2 

 

      Nave 1 

  

     Cais de Receção                                                    Portas de Expedição 

C - Nave 6 B - Nave 5 B - Nave 4 

 

SCA - Nave 3 

 

A - Nave 2 

 

      A - Nave 1 

  

     Cais de Receção                                                    Portas de Expedição 

Figura 13 - Esquema exemplificativo do novo ponto médio para pneus SCA 
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Os artigos com menor expedição estão armazenados na nave 6 por ser a que se encontra mais 

longe dos pontos de entrada e saída de material do armazém, o que é visível na Figura 14. A 

distância percorrida pelos mesmos é de 592 metros. 

Na Figura 15 apresenta-se o percurso a realizar pelos artigos com valores médios de 

expedição, ou seja, aqueles que estão classificados como B estão armazenados nas naves 4 e 

5. A distância percorrida pelos mesmos é de 482 metros. 

Os artigos com valores mais elevados de expedição, ou seja, aqueles que estão classificados 

como A e que estão armazenados nas naves 1 e 2, tal como se apresenta na Figura 16. A 

distância percorrida pelos mesmos é de 315 metros.  

De forma a transformar as distâncias em benefícios globais resultantes desta implementação 

foram exportados do SAP os valores relativos às quantidades de material expedido segundo as 

diversas classificações A, B ou C.  

Num cenário onde os pneus sejam armazenados sem ter em consideração qualquer critério, a 

distância média percorrida numa semana é de 2076 quilómetros, tal como apresentado na 

Tabela 15. Já o tempo consumido nas movimentações de material ao longo do armazém é de 

    Nave 6 B - Nave 5 B - Nave 4 

 

SCA - Nave 3 

 

A - Nave 2 

 

      A - Nave 1 

  

     Cais de Receção                                                    Portas de Expedição 

Figura 14 - Esquema exemplificativo do novo ponto médio para pneus REC 

Nave 6 B - Nave 5 B - Nave 4 

 

SCA - Nave 3 

 

A - Nave 2 

 

A - Nave 1 

  

     Cais de Receção                                                    Portas de Expedição 

Figura 15 - Esquema exemplificativo do novo ponto médio para pneus B 

Nave 6 B - Nave 5 B - Nave 4 

 

SCA - Nave 3 

 

A - Nave 2 

 

A - Nave 1 

  

     Cais de Receção                                                    Portas de Expedição 

 

 

Figura 16 - Esquema exemplificativo do novo ponto médio para pneus A 
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cerca de 173 horas. Este valor foi calculado usando a velocidade média a que os empilhadores 

circulam, 12 km/hora. 

Tabela 15 - Distâncias e tempos associados a movimentações caso não haja critério na distribuição do material 

Distância percorrida (quilómetros) Tempo associado às movimentações (horas) 

2075.89 172.99 

Focando agora no cenário futuro, distribuição dos produtos segundo uma estratégia ABC e 

usando como critério a quantidade de material expedido, obtêm-se os valores para uma 

semana apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Distâncias e tempos associados às movimentações segundo análise ABC 

Classificação dos 

artigos 

Distância percorrida 

(quilómetros) 

Tempo associado às 

movimentações (horas) 

SCA 64.11 5.34 

A 946.54 78.88 

B 306.17 25.51 

C 128.41 10.70 

 

Os ganhos provenientes, e mais diretos, de uma distribuição adequada dos pneus pelo 

armazém de acordo com uma análise ABC atualizada traduzem-se em reduções ao nível das 

distâncias e tempos associados às movimentações, tal como apresentado na Tabela 16. 

Tabela 17 - Reduções previstas após implementação da análise ABC 

 Reduções em termos de distância 

(quilómetros) 

Reduções em termos de tempo 

(horas) 

1 Semana 630.68  52.56 

1 Mês 2522.73 210.23 

1 Ano 32795.49 2732.96 

Em termos percentuais a redução traduz-se em 69.62%. No entanto é necessário salientar que 

este é o valor do ganho máximo em termos teóricos, importando mencionar que estes ganhos 

serão visíveis numa perspetiva de médio-longo prazo uma vez que o material só é associado à 

posição mais correta, de acordo com a estratégia atual, à medida que os materiais vão 

entrando no armazém. 

Nesta análise pode-se ainda incluir os benefícios associados à redução do desgaste dos 

equipamentos. Os equipamentos usados para movimentar as paletes no APA são os 

empilhadores e, após fazer uma análise crítica aos custos provenientes das reparações de 

componentes ao longo do ano transato, concluiu-se que os componentes que têm o tempo de 

substituição mais relacionado com os quilómetros realizados são as rodas. Através da consulta 

da base de dados dos empilhadores com informação sobre as horas de funcionamento de cada 

um percebeu-se que em média cada empilhador funciona 2451 horas por ano, o que se traduz 

em cerca de 29412 quilómetros percorridos por cada empilhador anualmente. O tempo médio 

entre substituição das rodas é em média de um mês, ou seja, as rodas são substituídas em 

média após 2451 quilómetros. Tal como foi mencionado anteriormente, através de uma 

correta implementação da análise ABC consegue-se reduzir cerca de 2522 quilómetros 
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percorridos num mês pelos empilhadores o que equivale a menos uma troca de rodas por 

empilhador por mês. 

Tendo como objetivo avaliar as consequências de não se atualizar a análise ABC calculou-se 

a distância que se teria de percorrer caso não se tivesse alterado a estratégia dos pneus 

segundo as novas classificações. Para os cálculos apresentados na Tabela 18 usaram-se os 

valores da quantidade expedida atualmente, ou seja, a que foi considerada na nova análise. Ao 

não atualizar a análise ABC é expectável que alguns artigos com menores vendas possam 

estar associados a naves mais próximas do cais, ou seja, naves dedicadas a produtos A, 

impedindo que artigos com maiores vendas sejam armazenados no local mais adequado às 

suas necessidades.  

Tabela 18 - Desperdício em termos de distâncias e tempos resultantes de uma análise ABC não atualizada 

 Aumentos em termos de distância 

(quilómetros) 

Aumentos em termos de tempo 

(horas) 

1 Semana 193.84 16.15 

1 Mês 775.35 64.61 

1 Ano 10079.52 839.96 

Mostra-se assim a importância de manter a estratégia dos produtos atualizada segundo a 

análise ABC. 

Outro dado importante ao determinar os resultados associados a esta mudança das estratégias 

de armazenagem foi perceber a evolução do número de referências iguais que se encontram 

em posições distintas e com capacidade inferior à total, ou seja, casos onde há duplicação de 

material, tal como se apresenta na Tabela 19. De referir que estes valores excluem as posições 

onde a duplicação se deve à restrição do DOT, visto que relativamente a estas apenas se pode 

esperar que as posições fiquem novamente livres após saída de material. 

Tabela 19 - Redução do número de referências duplicadas em posições diferentes 

Análise Inicial 19 de Maio 26 de Maio 2 de Junho 9 de Junho 

52 38 31 27 24 

Redução de 53.85 % 

É expectável que este valor vá diminuindo ao longo dos próximos tempos, uma vez que o 

processo de atribuição da posição correta de acordo com a nova análise ABC não ocorre de 

uma única vez. Esta atribuição do local de armazenagem mais correto só ocorre aquando da 

entrada de novo material, porque as posições do material que já se encontravam no APA não 

foram modificadas. 

Os ganhos resultantes da redução verificada ao nível de referências de artigos duplicados 

estão maioritariamente relacionados com a diminuição do número de reorganizações 

realizadas. Estas reorganizações são realizadas tendo em vista juntar material que possa estar 

na mesma posição para libertar posições para material novo entrar, evitando que este entre 

para a zona aberta denominada por buffer. Esta é uma atividade que pode ser muito morosa, 

dependendo do número de paletes que se tenha de movimentar, e que não acrescenta valor 

para a organização, sendo, contudo, indispensável sempre que não há posições livres no 

armazém. 

Importa referir que muitas destas reorganizações são realizadas durante o fim-de-semana e, 

por isso, os custos para a organização são ainda mais elevados, já que o valor associado à 

mão-de-obra é mais alto, visto ser considerado como hora extra.  
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Tendo em vista quantificar a diminuição dos custos associados à redução do número de 

reorganizações realizadas, considerou-se o valor padrão de 5 euros por hora. O tempo 

associado a estas reorganizações depende essencialmente de dois fatores, nomeadamente, da 

quantidade de paletes a movimentar e da distância entre as duas posições. Assim, em termos 

de tempo uma reorganização demora em média 45 minutos. Como foram evitadas 28 

reorganizações até ao momento, pode ser afirmado que o ganho proveniente desta redução é 

de 21 horas de trabalho, o que corresponde a uma economia de 315 euros, considerando o 

valor de hora extra 200 % da normal.  

 Relatório APA Stock Controller 

Para se conseguir monitorizar de forma eficiente a utilização do espaço do armazém e antever 

situações de elevadas taxas de ocupação desenvolveu-se um relatório que passou a ser 

preenchido diariamente pelos dois stock controller do APA e enviado à segunda-feira para os 

gestores de operação. Este relatório possui duas componentes distintas, uma primeira parte 

que está relacionada com a projeção do stock para o resto da semana e fim-de-semana e por 

isso tem um cariz preventivo. A segunda parte do relatório é uma compilação das rotinas 

diárias e semanais que são realizadas pelos dois stock controller em conjunto com as suas 

equipas. 

Assim, pelas oito horas da manhã de segunda-feira, um dos stock controller regista o stock 

atual do armazém, a previsão da produção e da expedição, informação esta fornecida pela 

Continental, bem como a taxa de ocupação do APA. Durante o fim-de-semana não há 

expedição de pneus e por isso é normal que nos primeiros dias da semana os níveis de 

ocupação do armazém sejam mais elevados. Através deste relatório passou a ser possível ter 

uma melhor perceção da ocupação do armazém, e assim perceber de forma antecipada se há 

necessidade de alocar colaboradores às tarefas de reorganização de material durante a semana 

evitando custos extra ao fim-de-semana. Neste relatório constam ainda as diversas rotinas a 

serem realizadas ao longo dos dias da semana e sempre que se verificar algum desvio face ao 

esperado este deve constar no relatório para que se possa manter um histórico dos dados e de 

seguida perceber se há padrões nos desvios encontrados e assim fazer uma análise às causas 

que estão a originar os diversos tipos de desvios. 

Os benefícios associados à implementação do relatório estão relacionados com melhorias na 

comunicação entre os gestores da operação e entre os próprios stocks controller, já que 

recentemente também começaram a trabalhar por turnos, com a possibilidade de se tomarem 

medidas preventivas aquando de elevadas taxas de ocupação de espaço.  

Nos próximos subcapítulos serão apenas explicadas as rotinas que foram implementadas ao 

longo deste projeto. Porém, há mais rotinas que se encontram no relatório, mas que não serão 

aqui explicadas, visto que sempre foram realizadas pelos stocks controller, só não eram 

registadas sob a forma de relatório. O modelo do relatório completo encontra-se no Anexo D. 

 Compacting Crítico 

Tal como já mencionado, quando o armazém enfrenta problemas de escassez de posições é 

necessário alocar operadores à tarefa denominada por reorganização de material. Compacting 

crítico foi uma ferramenta desenvolvida com o intuito de ajudar e automatizar as 

reorganizações, já que até então o raciocínio associado às movimentações era realizado de 

forma manual pelos stock controller. Às quartas-feiras um dos stock controller passou a ter 

como rotina importar um conjunto de dados definidos como um layout no SAP. Através 

desses dados a ferramenta desenvolvida dá um conjunto de sugestões de reorganizações. 

Após inserção dos dados do SAP na primeira folha de cálculo do compacting crítico, todo o 

material em stock é caracterizado tendo em conta o tempo desde a última vez que entrou 
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material em determinada posição e vai ainda calcular de forma automática a ocupação da 

mesma. A segunda folha de cálculo irá apresentar todas as referências de produtos que se 

encontram em mais do que uma posição incompleta. Cada referência apresentada tem ainda 

associada a quantidade de material que se encontra em determinada posição e o DOT do 

material. 

Na mesma folha de cálculo existe um botão que processa o código desenvolvido em VBA e 

que verifica entre todas as posições que armazenam a mesma referência a possibilidade de 

fazer uma reorganização. Esse mesmo código verifica as quantidades existentes nas posições 

e compara com as quantidades máximas e verifica se o valor do DOT permite que se realize a 

reorganização, devido à restrição temporal dos dois meses já anteriormente mencionada. A 

terceira etapa é um alerta e não uma sugestão de alteração, uma vez que é construída uma lista 

com as posições de artigos que estão bloqueados por motivos de qualidade, bloqueio este 

designado por Q4. O objetivo associado a esta etapa é alertar a Continental para possíveis 

esquecimentos dado que aquando de uma das primeiras análises ao material em stock 

verificou-se que havia material bloqueado desde o final do ano passado.  

O guia para auxiliar na utilização desta ferramenta encontra-se no Anexo E. 

 Inventários às posições de bloco  

Em termos de inventários realizados ao material do armazém até então era apenas efetuado 

um inventário rotativo às posições da shelf, sendo diariamente inventariadas 25 posições em 

todos os turnos. Contudo, para as posições de bloco, ou seja, posições das naves, não era 

realizado qualquer tipo de inventário. Decidiu-se inventariar uma vez por semana todas as 

posições de bloco.  

Foram balanceadas duas possibilidades: fazer este inventário de uma só vez num dia da 

semana ou inventariar de forma faseada ao longo da semana. A escolha, após troca de ideias 

com os stock controller, recaiu sobre a primeira opção, visto que é mais eficiente ir à procura 

da solução aquando da descoberta do erro. Através do registo de erros encontrados passou a 

ser possível associar um determinado erro a uma equipa, já que através do SAP se consegue 

saber em que dia e a que horas foi realizado o put-away de determinado material. Importa 

mencionar que neste inventário apenas é revisto o número de paletes em cada posição 

Na Tabela 20 é apresentado o registo de um conjunto de erros encontrados aquando da 

realização do inventário às posições de bloco. 

Tabela 20 - Exemplo de erros encontrados num inventário ao bloco 

Posição 

Trocada 

Posição 

Correta 
Artigo 

Nº 

Paletes 

Tipo de 

Erro 

Data de 

Put-Away 

Hora de 

Put-Away 
Equipa 

3-11-02 3-11-01 0354600000 1 Trocada 28.03.2017 00:36.20 João 

6-03-23 6-12-23 1583000000 1 Trocada 28.03.2017 11:36:04 António 

2-06-13 2-06-09 0351000000 1 Trocada 26.03.2017 01:58:35 Manuel 

No entanto, e como a informação só passa a ter mais valor após a sua análise, estes dados 

começarão a ser usados para a análise e monitorização dos processos em análise, visto que 

esta será a fonte de informação um dos indicadores escolhidos para o controlo e 

monitorização dos processos do APA. Este assunto será ainda abordado neste capítulo, visto 

que foi também uma das melhorias implementadas. Os benefícios associados à realização de 

inventários estão maioritariamente relacionados com o aumento da precisão dos produtos em 

stock, já que quando se encontram erros estes são corrigidos atempadamente evitando trocas 

de material com possíveis complicações mais severas relacionadas com satisfação do cliente 

final. Para além desta vantagem, e como se passou a fazer um registo da equipa que realizou o 
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put-away, é agora possível alertar os colaboradores de forma a se trabalhar no sentido de não 

se cometerem os mesmos erros novamente, incentivando o espírito de melhoria contínua na 

empresa. 

 Análise às paletes vazias 

Idealmente o número de paletes que um armazém tem deve corresponder às necessidades do 

material armazenado. No armazém em questão há movimentação de paletes vazias do local de 

expedição para a zona de paletização de material que se encontra ao lado da IF, porém como a 

quantidade existente de paletes excede o valor necessário algumas acabam por permanecer no 

interior do APA, ocupando posições que poderiam estar a ser usadas para armazenar pneus. 

Aquando do início desta monitorização e inclusão no relatório dos stock controller havia 

cerca de 3800 paletes a mais armazenadas no APA, o que se traduzia numa perda de posições 

de armazenagem correspondente a cerca de 40.000 pneus. Assim, mostra-se importante 

monitorizar a quantidade de paletes vazias de forma a alertar a Continental para desperdícios 

que possam estar a ocorrer e tomar medidas corretivas no sentido de se encontrar o número 

ideal de paletes vazias sem comprometer a produção ou a capacidade do armazém. Pelas 

razões expostas este campo passou a ser preenchido neste relatório. 

4.2 Implementação de melhorias nos processos de receção e put-away 

Tal como foi descrito no terceiro capítulo há fundamentalmente dois grandes focos de 

melhoria nos dois processos sob análise. Para o desperdício de movimentação associado à 

atividade de emparelhar as paletes duas a duas segundo a posição final foi sugerida a 

implementação de Shuttles dedicados na IF. Já para o desperdício associado à categoria de 

processos inapropriados foram sugeridas várias soluções. Aquando da análise da situação 

inicial concluiu-se também que a carga de trabalho não se encontrava balanceada entre os 

trabalhadores. Tendo como objetivo ultrapassar este problema foram também implementadas 

mudanças. Contudo, antes de se sugerir e implementar algumas das melhorias, foram 

balanceadas alternativas bem como os benefícios e as possíveis limitações de cada proposta. 

 Trabalho padronizado 

Ainda antes de se explicarem as propostas de solução desenvolvidas para os desperdícios 

encontrados é importante mencionar que foi criado um standard para os processos de receção 

e de put-away. À medida que o standard ou padrão é melhorado, o novo padrão torna-se a 

linha de base para a melhoria, e assim por diante, visto que é um ciclo sem fim. Como este 

padrão não existia para o cais decidiu-se desenvolver um padrão no início do projeto. Porém, 

após implementação das mudanças propostas nestes processos, mostra-se necessário 

desenvolver um novo padrão. O padrão de trabalho supramencionado encontra-se no Anexo 

F. 

 Shuttles dedicados na IF - Simulação 

Tal como exposto no capítulo anterior uma das atividades que não adiciona valor ao processo 

consiste no emparelhamento das paletes segundo a nave associada à posição final de 

armazenagem, e que constitui o bottleneck do processo de receção. Assim sendo, estudou-se a 

possibilidade de ter posições dedicadas na IF a material cujo destino final de armazenagem é 

o mesmo. A vantagem mais direta está associada à eliminação do tempo necessário para 

emparelhar as paletes no APA, sendo também observadas melhorias tanto ao nível da 

segurança como da produtividade. O aumento da produtividade será sentido pelos operadores 

que descarregam material do cais, já que passariam somente a descarregar o material 

proveniente da IF e carregar camiões com material para a ContiSeal ou com paletes vazias. 

Será também sentido pelos operadores que arrumam as paletes nas posições das naves, que 
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não têm de esperar pelo emparelhamento das paletes por nave. Por outro lado, o aumento da 

segurança está relacionado com a diminuição das movimentações de empilhadores e com o 

aumento da facilidade de ter a área limpa e organizada, já que frequentemente há paletes com 

etiquetas misturadas tanto de posição final como de shuttle, o que pode originar erros aquando 

do put-away. Mostra-se decisivo calcular os ganhos mais concretos, para além daqueles já 

supramencionados, provenientes desta proposta de melhoria tanto ao nível temporal como 

monetário. Tal como exposto no terceiro capítulo, o tempo associado à tarefa do processo de 

receção de material no APA - juntar as paletes de acordo com a posição final por cada 

material rececionado de um camião é de cerca de 8 minutos. Considerando o valor padrão de 

mão-de-obra, para manobradores de máquinas, de 5 euros por hora, e tendo em conta que esta 

atividade é realizada por dois colaboradores, foram calculados os ganhos apresentados na 

Tabela 21.  

Tabela 21 - Ganhos previstos após implementação shuttles dedicados 

 Redução em termos de tempo 

(horas) 

Redução em termos de custos de 

mão-de-obra (euros) 

1 Turno de trabalho 8.46 42.22 

1 Dia 25.38 126.94 

1 Semana 177.7 888.54 

1 Mês 5508.9 27544.54 

1 Ano 66106.88 330534.4 

Os ganhos traduzem-se numa economia de cerca de 330.000 euros por ano, para além do 

aumento da segurança e da organização da área de receção do APA. Em termos de mudança 

apenas será necessário adicionar um campo com a posição final de armazenagem na folha que 

é transportada na bolsa de cada palete, para que esta seja direcionada para o shuttle da IF 

correto e pintar o chão da IF de forma a limitar as zonas para cada shuttle no piso da IF. 

Tal como exposto as vantagens são notórias. Contudo, para que estas alterações que envolvem 

mudanças de processos e de layout sejam aceites pela Continental, é necessário equacionar 

todas as situações para que se reduza ao máximo a possibilidade de algo não correr de acordo 

com o esperado. Um dos maiores receios era a possibilidade de ter muito material à espera por 

um camião na IF, comprometendo o abastecimento do APA e, no caso mais crítico, causar a 

paragem de alguma porta de expedição por falta de pneus. Por isso, decidiu-se simular esta 

proposta denominada por “Shuttles dedicados na IF” recorrendo à metodologia de simulação 

de Eventos Discretos, utilizando o programa Anylogic (AnyLogic 8.0.5 Personal Learning 

Edition) de forma a validar esta proposta de melhoria. O esquema representativo da simulação 

modelada encontra-se na Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Representação do modelo de simulação 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

42 

Cada source representa a chegada de material, ou seja, paletes de pneus, que deve ser 

encaminhado para uma nave específica. A cada uma das seis sources associou-se a cadência 

da receção de material na IF, visto que estas são independentes, ou seja, a chegada de material 

para cada uma das naves é independente. As paletes de pneus foram modeladas como 

chegando duas a duas, porque é a capacidade do empilhador, e estas movimentam-se dessa 

forma, não levantando problemas para a modelação. Esses mesmos valores foram exportados 

do SAP. De seguida o material é transportando para os racks que simbolizam os shuttles 

dedicados, onde vão ser armazenadas as paletes até que se alcance a capacidade máxima de 

um camião, ou seja, 16 paletes. A modelação desta junção de material até se atingir o valor 

máximo é conseguida recorrendo ao conjunto de blocos batch e unbatch. 

Depois o material é transportado até à zona de expedição, ainda do lado da IF, e fica a 

aguardar até que algum dos cinco camiões esteja disponível para fazer o transporte desses 

pneus para o APA. O tempo de transporte está representado no modelo através dos seis 

delays. Sempre que há mais do que 5 delays ativos o material do sexto shuttle, que já está 

pronto para ser expedido, fica em fila de espera até que algum dos camiões termine o seu 

trajeto. Esta restrição processa o código desenvolvido na linguagem java que verifica se 

existem mais do que 5 delays ativos e, quando isso ocorre, bloqueia os holds até que saia 

material de algum sink. Importa ainda referir que o tempo de transporte associado ao delay é 

um tempo determinístico, tendo sido obtido a partir dos tempos médios de transporte desta 

operação logística. Explicado o modelo, mostra-se relevante focar agora os dados obtidos 

através da simulação, tais como a quantidade de material expedido, o tempo total dos agentes 

no modelo e os tempos de espera críticos, e concluir relativamente a vantagens e possíveis 

limitações desta proposta de melhoria. Assim, através dos tempos apresentados na Tabela 22, 

é possível perceber que, tal como seria de esperar, o tempo que demora até cada shuttle 

chegar à sua capacidade máxima varia de acordo com as cadências obtidas no SAP.  

Tabela 22 - Tempo total dos agentes no sistema para cada ciclo 

 Nave 1 Nave 2 Nave 3 Nave 4 Nave 5 Nave 6 

Tempo 

(minutos) 
124.76 126.97 134.96 118.44 136.02 161.33 

Os produtos que têm como destino final a nave 4 apresentam os valores de cadência mais 

elevados e, por isso, cada tempo de ciclo do shuttle dedicado a material dessa mesma nave é o 

menor. Por outro lado, o material que vai ser armazenado na nave 6 apresenta os valores de 

cadência mais reduzidos. As quantidades expedidas e associadas a cada uma das naves de 

armazenagem são apresentadas na Figura 18. Estes valores têm em consideração um dia 

inteiro de trabalho. Este material expedido traduz-se em 32 camiões por turno, tal como 

apresentado no terceiro capítulo o que corrobora a validação desta simulação. 

 

Figura 18 - Quantidade expedida para cada nave de armazenagem 
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O tópico alvo de maior apreensão pela Continental era o acumular material nos shuttles 

dedicados completos à espera que um camião chegue comprometendo a expedição ou mesmo 

a produção, uma vez que há um limite físico em termos de paletes que podem estar na zona da 

IF. 

De forma a compreender melhor este potencial problema realizou-se uma análise à possível 

existência de tempos de espera críticos na IF, ou seja, tempos em que o material está pronto 

para ser expedido, contudo, não há camião disponível para fazer o seu transporte. Correu-se a 

simulação para um dia inteiro de trabalho, 24 horas, e recolheram-se os tempos apresentados 

na tabela 22.  

Tabela 23 - Tempo médios em minutos do material em espera calculados para um dia de trabalho com 5 camiões 

 Nave 1 Nave 2 Nave 3 Nave 4 Nave 5 Nave 6 

Tempo 

(minutos) 
0.18 1.13 0 0.148 0 0.84 

Tal como se comprova estes tempos não são críticos e não comprometem o equilíbrio de fluxo 

entre a produção e a expedição de pneus. A questão respeitante ao número de camiões 

contratados para se fazer este percurso também foi analisada recorrendo à simulação, tendo 

sido construído um gráfico temporal do número de camiões ativos, que está representado na 

Figura 19. Os valores apresentados foram recolhidos de hora em hora durante um dia inteiro 

de trabalho, o que equivale a 1440 minutos. 

 

Figura 19 - Evolução temporal do número de camiões em movimento 

Através da leitura do gráfico percebe-se que há momentos em que os cinco camiões se 

encontram ativos, mas também há alturas em que um ou dois camiões estão parados. Assim, 

decidiu-se utilizar o modelo de simulação desenvolvido para testar as consequências de 

utilizar apenas 4 camiões para fazerem o percurso da IF até ao APA. 

Os tempos médios de espera obtidos para cada um dos shuttles dedicados, considerando 4 

camiões, estão apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 - Tempo médios em minutos do material em espera calculados para um dia de trabalho com 4 camiões 

 Nave 1 Nave 2 Nave 3 Nave 4 Nave 5 Nave 6 

Tempo 

(minutos) 
4.14 5.73 0 4.76 8.79 4.23 

Tal como se comprova estes tempos são bem mais elevados quando comparados com os 

tempos obtidos na simulação anterior e poderão comprometer o abastecimento do armazém. 

Os valores foram expostos à gestão de topo da empresa e é opinião unânime que o número de 

camiões não deve ser reduzido, de forma a garantir o fluxo de abastecimento do armazém. 
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Para além dos tempos médios decidiu-se ainda analisar a quantidade máxima de material que 

fica em espera. Em nenhum dos casos a quantidade em espera excede as 16 paletes. Os dados 

recolhidos através da simulação em relação à frequência com que um lote de 16 paletes se 

encontra em espera são apresentados na Figura 20. 

 

Figura 20 - Frequência com que material fica à espera na IF para os dois casos estudados num dia 

Focando agora uma perspetiva de análise crítica ao modelo podem-se salientar duas questões 

associadas a dois pressupostos assumidos aquando da seleção dos valores para a simulação. O 

primeiro pressuposto refere-se à movimentação das paletes duas a duas, considerando no 

modelo de simulação que cada agente é um grupo de duas paletes. Devido ao facto de cada 

empilhador ter capacidade para movimentar duas paletes de pneus, e dado que esta simulação 

acontece na maioria das vezes, salvo muito raras exceções, não se espera que esta 

aproximação tenha um impacto significativo nas estatísticas recolhidas e consequentes 

conclusões. O segundo pressuposto está relacionado com os valores de cadência associados a 

cada uma das sources, baseados em tempos médios obtidos através de dados históricos e não 

numa distribuição estatística. Não se espera também que este pressuposto tenha impacto 

considerável nos resultados obtidos.   

 Propostas alternativas para a verificação do material rececionado no APA 

Aquando da observação das atividades do cais concluiu-se que a tarefa associada à verificação 

do material rececionado não era realizada de forma completa pelo operador do cais. E tal 

como também já foi explicado no terceiro capítulo, esta atividade pode ser considerada um 

desperdício, do tipo processos inapropriados, já que se estão a desperdiçar recursos numa 

atividade redundante, uma vez que esta já é realizada anteriormente na IF, que acaba por não 

adicionar valor ao processo. 

Analisando as consequências desta tarefa redundante segundo uma perspetiva diferente, estas 

podem passar por uma criação de espírito de desconfiança dos colaboradores ou ainda, de 

desmazelo, por saberem que aquela atividade já foi realizada anteriormente. Cada colaborador 

deve ser responsável por garantir que os produtos que envia aos seus clientes, tanto internos 

como externos, não têm defeitos e cumprem as exigências estipuladas nos procedimentos da 

empresa. Como quanto mais cedo se detetarem possíveis erros menos morosa e custosa será a 

sua correção, decidiu-se fazer esta verificação na zona da IF, por ser o local mais a montante 

sob a responsabilidade do service provider. Para auxiliar a referida verificação foi proposta a 

aquisição de uma balança com uma interface gráfica onde se insere o tipo de pneu e o tipo de 

palete. Importa referir que só é possível recorrer a este sistema porque cada tipo de SKU 

produzido e expedido pela Continental tem um peso associado e a seleção do tipo de palete é 

também um dado importante neste método de verificação, pois as paletes côncavas e 

convexas têm pesos diferentes. Após a seleção desses valores seria possível verificar se 

realmente a palete tem a quantidade correta de pneus para aquela referência. 
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 Balanceamento dos colaboradores do cais – Gráfico Yamazumi 

Através da análise realizada à carga de trabalho dos operadores do cais concluiu-se que esta 

não se encontrava balanceada. Serão apresentadas de seguida várias soluções alternativas bem 

como os benefícios, riscos e custos, no caso de existirem, associados a cada uma delas para 

que a escolha final seja tomada de forma informada e consciente. O objetivo de aumentar a 

polivalência entre os colaboradores e equilibrar o trabalho é comum a todas as soluções 

propostas. 

Os dois operadores que estão alocados à tarefa de descarregar e casar paletes estão 

sobrecarregados, contrastando assim com os restantes colaboradores do cais que apresentam 

diversos momentos de espera que se traduzem em desperdício. O operador do cais é o único 

que não tem formação para manobrar empilhadores. Esta formação é dada por uma entidade 

externa sempre que se junta um número considerável de potenciais candidatos. Ponderou-se a 

possibilidade deste colaborador ajudar na atividade de juntar as paletes de acordo com o 

destino final, porém essa ideia não avançou, uma vez que é importante ter alguém sempre 

disponível que monitorize os movimentos dos camiões e que dê entrada dos mesmos em SAP.  

A necessidade de se fazer o registo de alguma informação relativa às atividades do cais, que 

será usada para monitorizar os processos do cais, fez com que surgisse a ideia de associar essa 

mesma tarefa a este colaborador, uma vez que este tem acesso ao computador e dessa forma 

consegue registar e enviar essa informação para os supervisores da operação. Foi criada uma 

folha de registo em Excel que começou a ser preenchida por esse mesmo colaborador. 

Proposta 1 – Elemento adicional para juntar paletes de acordo com a posição final 

A primeira solução proposta consiste em alocar mais um colaborador à tarefa de juntar paletes 

de acordo com a posição final. Para isso será necessário um empilhador com garfos maiores, 

ou seja, um empilhador convencional. Importa referir que este colaborador não necessita de 

estar fixo no cais, porque o volume de material rececionado não é um valor constante. Assim, 

torna-se o processo mais flexível conseguindo dessa forma adaptar-se a diferentes realidades. 

Em termos monetários existe o gasto relativo à compra dos garfos maiores para um 

empilhador convencional.  

Proposta 2 – Operador que está a arrumar ajuda os que estão a descarregar 

A segunda solução proposta consiste em alocar um dos cinco colaboradores que estão a 

realizar o put-away dos pneus ao bottleneck do processo. Assim, os dois operadores que estão 

a descarregar teriam a ajuda deste elemento e conseguiriam juntar as paletes de forma mais 

rápida. Contudo, esta solução apresenta algumas desvantagens, uma vez que como estes 

operadores movimentam-se usando empilhadores retráteis, que só permitem movimentar as 

paletes de frente. Como as paletes são descarregadas e colocadas de lado na zona de receção, 

estes operadores não conseguem movimentá-las de forma a juntar segundo a posição final de 

armazenagem. Alterar a forma como as paletes são colocadas na zona de receção também não 

é possível devido às limitações de espaço daquela zona. Em termos monetários esta solução 

não exige custos adicionais para a empresa, porém as limitações ao nível do layout da zona de 

receção não permitem a sua implementação. Após análise das duas propostas 

supramencionadas a escolha recaiu sobre a primeira, já que não valerá a pena estar a alterar a 

forma como se rececionam as paletes quando os esforços estão focados na implementação dos 

shuttles dedicados que permitirão eliminar esta atividade. 

 Matriz lean do APA  

Tal como referido a implementação de metodologias lean no armazém faz parte de um projeto 

piloto para a organização. Para ajudar a orientar e planear o trabalho futuro, a ser realizado 

nesse âmbito, foi elaborada uma matriz que se encontra no Anexo G. Nessa matriz estão 
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presentes os vários processos logísticos do armazém, para além de outras áreas como, por 

exemplo, a zona de manutenção de máquinas e de baterias e a zona de administrativa. 

4.3 Controlo e monitorização do desempenho dos processos do armazém  

Como ponto de partida para se criar um sistema de controlo e monitorização do desempenho 

dos processos logísticos num armazém de produto acabado é fundamental perceber o estado 

atual da empresa e quais as ambições e exigências para o futuro. Como principal ambição, 

numa perspetiva de médio-longo prazo, pode-se salientar a vontade de conquistar o prémio de 

melhor armazém do grupo Continental em termos mundiais. Contudo, e numa perspetiva mais 

de curto prazo, é fundamental medir o desempenho dos processos para que se consiga 

perceber se a direção para a qual a empresa está a caminhar se encontra delineada com os 

valores do grupo, nomeadamente a excelência ao nível dos processos e ainda a paixão por 

vencer. 

 A seleção dos Indicadores 

Como os processos logísticos que estiveram sob análise no âmbito deste projeto foram a 

receção e o put-away, ou seja, as atividades inbound do armazém, escolheram-se dois 

indicadores de diferentes categorias, de eficiência e de eficácia, que avaliam estes dois 

processos que estão intrinsecamente relacionados. Os indicadores selecionados são 

apresentados na Tabela 25.  

 

O custo associado a estes processos não é apresentado no presente relatório por razões de 

confidencialidade. A fonte de informação do primeiro indicador é o inventário realizado às 

posições de armazenagem das naves, atividade implementada no âmbito deste projeto, e os 

seus resultados são registados no relatório dos stock controller. O segundo indicador avalia e 

monitoriza a produtividade associada a estes processos registando a quantidade de material 

rececionado e arrumado pela equipa do cais. Como não há forma de registar o que cada 

colaborador receciona e arruma de forma individual, pois não há nenhum sistema de RFID -

Radio-Frequency Identification implementado no APA, este indicador é calculado em termos 

de trabalho realizado pela equipa. Dessa forma, os valores apresentados na última linha como 

objetivos foram obtidos tendo como base um conjunto de dados históricos analisados. Importa 

mencionar que para além da monitorização destes processos, e em paralelo, também foi 

Categoria Eficácia Eficiência 

Indicador 
Diferenças de stock encontradas em 

posições das naves 

Volume recebido e arrumado no APA 

por tuno  

Medição 
Nº total de diferenças encontradas 

aquando do inventário ao bloco 
Nº de paletes rececionadas 

Frequência Semanal (Quarta-feira) Diária 

Fonte de 

Informação 
Relatório Stock Controller Relatório Supervisores 

Quem regista Stock Controller Operador Cais 

Quem analisa 

informação 

Sock Controllers / Gestores de 

Operação 
Supervisores / Gestores de Operação 

Benefícios 
Evitar que pneus errados sejam 

expedidos 

Monitorizar o desempenho do 

processo 

Objetivo 0.4 % 540 Unidades 

Tabela 25 - Indicadores escolhidos para avaliar desempenho dos processos  
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implementada uma ferramenta que tem como objetivo controlar o desempenho das diversas 

equipas de trabalho nos outros dois processos logísticos do armazém, nomeadamente o 

picking e a expedição. Através da informação fornecida pela ferramenta será possível 

monitorizar de forma mais completa e fiável o trabalho desenvolvido pelos diversos 

colaboradores do APA e dar mais formação quando se verificar determinado tipo de padrão 

por exemplo ao nível de erros de picking.  

 Benchmarking dos processos sob análise e do APA 

Como forma de finalizar este projeto decidiu-se realizar a atividade de benchmarking. Esta 

atividade teve como principal objetivo perceber como se posiciona a empresa quando 

comparada com outras operações logísticas em armazéns. Para a realização da atividade de 

benchmarking foram usados os dados fornecidos pela WERC – Warehousing Education and 

Research Council.  

Como ponto de partida para um benchmarking correto devem-se definir as prioridades da 

empresa para perceber quais os processos que serão alvo de estudo, sendo de seguida 

necessário reunir informação para que na fase seguinte se possa comparar, identificar lacunas 

e desenvolver um roadmap de melhorias. Finalmente, devem-se implementar soluções nos 

processos para ultrapassar as oportunidades de melhoria encontradas. Assim, há quatro fases 

principais nesta atividade, nomeadamente, planear, medir, comparar e agir de forma a 

ultrapassar os desperdícios encontrados. Foram selecionadas algumas métricas que têm como 

objetivo posicionar a empresa e perceber em que áreas ou processos há oportunidades de 

melhoria e de crescimento. Inicialmente foram analisadas duas métricas que correspondem a 

dois dos indicadores chave de desempenho da empresa, nomeadamente o LTC, embarques 

enviados dentro do prazo, e as UER, envios corretos de acordo com as especificações dos 

clientes. De acordo com a informação recolhida e apresentada na Tabela 26 pode-se concluir 

que as operações logísticas deste armazém podem ser classificadas como “Best in class”, ou 

seja, encontram-se entre as empresas com melhores resultados na gestão de armazéns. Os 

valores de referência usados para realizar o benchmarking encontram-se no anexo H. 

Tabela 26 - Resultados da atividade de benchmarking realizada 

Indicador Situação da empresa 

Embarques enviados dentro do prazo “Best in class” 

Envios corretos de acordo com especificações dos 

clientes 
“Best in class” 

Paletes rececionadas e arrumadas por hora “Best in class” 

Contudo, e como o processo de melhoria contínua é uma jornada sem fim, e numa indústria 

tão competitiva como esta, é fulcral estar a par das melhores práticas desenvolvidas neste 

meio. Assim, e como forma de concluir este capítulo, serão apresentadas de seguida algumas 

das tendências mundiais da gestão de armazéns.  

A recolha de dados de forma automática usando, por exemplo, código de barras ou RFID, 

revela resultados positivos ao nível da produtividade, da precisão dos stocks e dos custos 

associados a mão-de-obra. A implementação de metodologia lean é também uma das 

tendências, promovendo a redução de desperdícios, diminuindo os tempos de entrega e 

aumentando a flexibilidade de forma a que a empresa se adapte mais facilmente a mudanças 

de mercado ou a mudanças relativas a especificações de clientes. Um Warehouse 

Management System, WMS, é uma parte importante da gestão da cadeia de abastecimento que 

ajuda a gerir o espaço valioso de um armazém, podendo otimizar processos logísticos, tais 

como o put-away e o picking. Através da sua utilização podem-se sentir melhorias ao nível da 

produtividade, aumentando assim a vantagem competitiva. 
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4.4 Análise extra – Pneus SCRAP 

Ao longo da realização deste projeto revelou-se importante para a organização perceber as 

causas que estariam associadas ao aumento do número de pneus que são enviados para 

SCRAP por possuírem o talão danificado. O estudo que é apresentado de seguida, de forma 

sintética, culminou com uma apresentação das conclusões gerais numa das reuniões semanais 

com os responsáveis da Continental pelo armazém e com a construção de um report A3 

partilhado para toda a empresa.   

O aumento do número de pneus enviados para SCRAP devido a danos no talão tem 

preocupado a empresa, tendo sido registado um aumento de 19 para 50 pneus entre Janeiro e 

Março do presente ano. 

Tendo como objetivo perceber as causas que estariam na origem do problema, foi realizado 

um brainstorming entre os elementos do departamento de qualidade e de melhoria contínua. 

As conclusões resultantes foram usadas como fonte de informação para a construção da 

ferramenta 5W, inserida no relatório A3 que se encontra no Anexo I. Como a principal causa 

para este problema está relacionada com a possibilidade do número de pneus por palete não 

ser o mais indicado decidiu-se analisar individualmente a paletização para cada uma das 

referências que foram enviadas para SCRAP. Quando uma palete se encontra com demasiada 

quantidade de pneus, os garfos dos empilhadores podem danificar o talão nomeadamente 

aquando das atividades de emparelhar as paletes no cais ou até mesmo durante o put-away. 

Inicialmente organizaram-se os dados de forma a compreender a existência ou não de um 

padrão. Uma análise inicial permitiu concluir que o grupo de pneus enviados para SCRAP 

correspondia a pneus de jante 14 e 15, constituindo 62% dos dados. 

Analisando todas as referências de pneus de jante 14 e 15 polegadas foi repensado o número 

de pneus por palete, tendo sido sugerido diversas repaletizações quando se percebeu que a 

palete tinha uma quantidade de pneus que comprometia o correto transporte das paletes pelo 

APA.  

Durante a análise foi detetada a existência de mais um fator, o tipo de palete, que poderia 

também estar a influenciar o aumento de pneus SCRAP. As paletes de fundo plano fazem 

com que os pneus fiquem acomodados até uma altura superior quando comparadas às paletes 

de fundo côncavo, o que poderá agravar ainda mais esta situação.  

Para controlar o cenário emergente e atuar mais sobre a causa raiz do problema, foi colocada 

no cais uma ajuda visual que deve ser preenchida com sugestões de repaletizações. Este foi o 

local escolhido já que este é o local do APA onde mais facilmente se identificam 

oportunidades de melhoria relacionadas com o número de pneus por palete. Importa referir 

que as sugestões tanto podem ser de diminuição de pneus por palete, como também de 

aumento, uma vez que há paletes que podem estar subaproveitadas. Este ponto também é 

crucial, já que o APA se encontra com elevadas taxas de ocupação e todas as ferramentas que 

se desenvolvam com o objetivo otimizar o espaço são vantajosas. 

Um mês após o início da implementação deste projeto analisou-se a evolução da quantidade 

de pneus enviados para SCRAP devido a talão danificado e os resultados são positivos, 

existindo uma redução de 38%. 

Este trabalho continuará a ser realizado promovendo-se o espírito de melhoria contínua, visto 

que estão constantemente a entrar em armazém referências novas de pneus, o que exige 

atenção sobre a forma como estão a ser paletizadas. 

Os dados apresentados sobre a análise referida podem ser consultados através do relatório A3 

que se encontra no Anexo I. 
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5 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro  

O projeto desenvolvido no armazém de produto acabado da Continental Mabor tinha como 

foco principal a implementação de melhorias nos fluxos de receção de material, de forma a 

reduzir desperdícios encontrados aquando da análise inicial. Contudo, e face aos problemas 

associados a taxas de utilização elevadas do armazém, decidiu-se ampliar o foco de estudo 

deste projeto, e dessa forma, estudou-se também a forma como o material é distribuído pelas 

posições de armazenagem, o que originou a implementação de mudanças ao nível da 

estratégia dos produtos. 

O armazém apresentou no ano transato os melhores resultados do Grupo Continental em 

termos europeus. Porém, num mundo industrial cada vez mais competitivo, a eliminação de 

atividades que não acrescentam valor ao produto final é crucial para que se continuem a obter 

resultados ótimos. 

Numa primeira fase do projeto foram analisados os dois processos que decorrem no cais de 

receção do armazém, ou seja, a receção e o put-away dos pneus, e foram identificados dois 

grandes desperdícios, sendo que os esforços foram direcionados para a resolução dos mesmos.  

Para o desperdício associado ao tempo despendido na atividade de emparelhar as paletes 

segundo o destino de armazenagem final foi desenvolvida uma proposta de solução 

denominada por shuttles dedicados e que visa a eliminação desse tempo, desperdício de 

movimento. As vantagens foram significativas. Porém, para que uma mudança que envolve 

alteração de layout e de processos fosse aceite pela Continental, foi necessário equacionar 

todas as situações de forma a minimizar os riscos. Um dos maiores receios era a possibilidade 

de ter excesso de pneus à espera por um camião ainda do lado da inspeção final, 

comprometendo o abastecimento do armazém, ou mesmo causar a paragem de alguma porta 

de expedição por falta de pneus. Tendo como objetivo perceber a viabilidade desta solução 

decidiu-se recorrer à metodologia de simulação de Eventos Discretos, utilizando o programa 

Anylogic. Foram construídas duas propostas alternativas e procedeu-se à análise das mesmas, 

sendo de seguida apresentados os resultados aos gestores de operação. Após serem 

balanceados os benefícios e as possíveis implicações de cada uma solução optou-se pela que 

apresentava os menores tempos de espera. Os ganhos provenientes da implementação desta 

proposta apontam para uma economia de cerca de 330.000 euros por ano, para além do 

aumento da segurança e da organização da área de receção do APA. Importa ainda mencionar 

que esta solução foi bem aceite pela empresa e será colocada em prática num futuro próximo. 

Após esta alteração será necessário construir um novo gráfico Yamazumi de forma a balancear 

o trabalho entre os colaboradores.  

Dessa forma e após estes resultados promissores, a empresa viu neste projeto uma excelente 

oportunidade para melhorar os seus processos e dar continuidade à implementação de 

metodologias na área da melhoria contínua nesta operação logística. Importa mencionar que 

esta parte do projeto é um projeto piloto para empresa e, por isso mesmo, desenvolveu-se a 

matriz lean que tem como objetivo definir os próximos projetos neste âmbito e a prioridade 

que estes decorrerão.  
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Por outro lado, na parte do projeto associada à gestão do espaço de armazenagem, foi revista a 

forma como é realizado o processo de associar uma posição de armazenagem a algum 

produto, visto que esta já não se encontrava em concordância com as tendências atuais de 

mercado. O processo referido ficou mais expedito e o número de duplicação de referências 

iguais em termos de posições distintas diminuiu 53.85 %, o que está intrinsecamente 

relacionado com o número de reorganizações a realizar. As melhorias provenientes destas 

alterações de estratégia serão ainda mais percetíveis no médio-longo prazo, uma vez que o 

material só é associado à posição mais correta, de acordo com a estratégia atual, à medida que 

os materiais forem entrando no armazém.  

O critério usado para organizar o material expedido nas diversas naves reflete a estratégia da 

empresa, já que esta está focada em diminuir os custos associados aos processos mais 

custosos, nomeadamente, picking e expedição, e por isso os pneus classificados como A 

passaram a estar armazenados nas naves mais próximas das portas de expedição. Foca-se a 

importância de antes de implementar uma mudança perceber se esta está delineada com a 

estratégia da empresa. 

Em termos de projetos futuros, relacionados com esta temática, deve ser considerada a 

extensão do projeto de posições de armazenagem segundo critérios claros para a zona da 

shelf, associando, por exemplo, os artigos com valores mais elevados de expedição a posições 

mais baixas e mais próximas das portas de expedição, diminuindo assim o número de 

movimentações e de elevações que os empilhadores terão de fazer.  

Face à necessidade de controlar e monitorizar os processos e a utilização do armazém, 

decidiu-se escolher dois indicadores, um de eficiência e outro de eficácia, para as atividades 

desenvolvidas no cais. Em termos de trabalho futuro, será necessário escolher também 

indicadores de desempenho para os outros processos do armazém, nomeadamente picking e 

expedição, para que se possa ter uma visão geral do desempenho de todos os processos 

logísticos do armazém. Através dessa informação será possível desenvolver um sistema de 

cálculo de prémios imparcial e baseado em dados concretos e fiáveis. Quando se tiver esta 

informação reunida também será possível ter um quadro kaizen com informação relativa aos 

indicadores escolhidos, à previsão da quantidade expedida e até, por exemplo, às equipas com 

melhores resultados para cada um dos processos do armazém. 

Outro projeto que ocorrerá num futuro próximo é o aumento da dimensão do armazém e 

mostra-se importante que o service provider participe no desenvolvimento do mesmo e que de 

forma proativa sugira um layout mais apropriado para que no futuro se passam ultrapassar 

algumas das ineficiências sentidas atualmente provenientes de um layout não adequado às 

exigências desta indústria.  

Em suma, este projeto foi de encontro aos objetivos inicialmente propostos e é importante 

salientar que permitiu que o início desta jornada de implementação de metodologias de 

melhoria contínua nos processos logísticos deste armazém se começasse a delinear. Está ainda 

agendada uma formação para o próximo semestre sobre os princípios lean e algumas 

ferramentas importantes para cultivar este espírito entre os colaboradores. 

Esta mudança de mentalidade e a redefinição de processos nem sempre é fácil, mas 

seguramente terá consequências positivas para empresa aumentando a criação de valor.  

A quantificação dos processos através de indicadores e as vantagens que daí advêm deixaram 

clara a necessidade de se medir os processos para que os esforços da empresa possam 

colmatar as lacunas encontradas e ir ao encontro da estratégia delineada. Espera-se que esta 

seja também uma mais valia para orientar e gerir comportamentos. 
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ANEXO A: Layout geral do Armazém 

Figura 21 - Layout geral do APA 
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ANEXO B: Ajuda visual – Número de pneus por palete 

 

Quantidade e Tipo de Paletização por Tipo de Pneu 
 

   
 

   
Dimensão Quantidade 

Tipo de 
Paletização 

  Dimensão Quantidade 
Tipo de 

Paletização 

125/80R15 100 C   215/55R18 29 A 

125/80R16 90 C   215/60R15 46 B1 

135/90R16 80 C   215/60R16 38 B1 

145/90R16 70 C   215/60R17 40 B1 

155/65R14 70 B2   215/65R15 38 B1 

165/60R14 70 B2   215/65R16 38 B1 

165/65R14 70 B2   215/65R17 29 A 

165/65R15 70 B2   215/70R15 38 B1 

165/70R14 70 B2   215/70R16 38 B1 

175/65R14 62 B2   215/75R16 38 B1 

175/70R14 70 B2   225/40R18 38 B1 

185/55R14 60 B2   225/40R19 38 B1 

185/60R14 60 B2   225/45R17 38 B1 

185/60R15 60 B2   225/45R18** 38 B1 

185/65R14 60 B2   225/45R19 38 B1 

185/65R15***** 54 B2   225/50R16 40 B1 

185/70R14 54 B2   225/50R17 38 B1 

195/50R15 50 B2   225/55R16 40 B1 

195/50R16 50 B2   225/55R17 38 B1 

195/55R15 50 B2   225/55R19 26 B1 

195/55R16 50 B2   225/60R16 40 B1 

195/60R15 50 B2   225/60R17 38 B1 

195/65R14 50 B2   225/60R18 26 A 

195/65R15 50 B2   225/65R17 38 B1 

195/80R15 50 B2   235/35R18 38 B1 

 

Tabela 27 – Excerto da ajuda visual da quantidade e tipo de paletização para cada medida de pneu 
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ANEXO C: Medição de tempos das atividades do cais

Figura 22 - Tempos atividades cais 
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ANEXO D: Relatório Stock Controller 

 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado Domingo 2ª

Stock 8:00

Previsão Produção

Previsão expedição

Taxa de ocupação

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado Domingo

50 50 25 75 75

4 3 2 5 4 25

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado Domingo

Rotina 1
Análise áreas 

abertas

Inventário 

rotativo ao 

Bloco

Compacting 

Crítico

Análise paletes 

vazias

Report 

Bloqueios

Resultado 1 nok

Rotina 2
Inventário 

COP's

Relatório 

processar L&F 

>15dias

Análise DOT's 

na mesma 

posição

Inventário VO's Report Scraps

Resultado 2 ok ok ok

Rotina 3
Preparação 

VOS' de 4ª

Envio VO's de 

4ª

Preparação 

VOS' de 6ª

Envio VO's de 

6ª

Resultado 3 ok ok ok ok

Nº artigo descrição De Para

Qts paletes em 

armazém (Qt 

antiga)

Qts paletes em 

armazém (Qt 

nova)

Nº artigo 

antigo
Nº artigo novo Qts Comentários

Nº artigo Posições Qts Comentários

Nº artigo Posições Qts Comentários

Pneus para limpar (Sujos/Wax blooming)

Status Segregações de DOT pendentes

Status Reclassificações pendentes

Status Repaletizações pendentes

Tarefas semanais

Diferenças de stock 

encontradas em nº de 

ocorrências

Projeção Stock

Inventário rotativo ao Shelf

Nº Posições inventariadas

Figura 23 - Relatório stock controller 
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ANEXO E: Guia de utilização – Compacting Crítico 

 

1. Inicialmente, abrir a aplicação SAP e fazer login no P05. 

2. De seguida seleciona a transação zelisamon. 

 

 

 

 

 

3. Entra no menu Stock and Bin e de seguida no submenu Stock Overview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. No Storage Type selecionar EXBL de forma a ter uma visão dos artigos em stock apenas 

na zona das naves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

58 

5. Para extrair os dados para Excel selecionar o tópico assinalado na imagem que se 

encontra em baixo. 

 

 

6. Copiar os valores obtidos para a primeira folha de cálculo do Compacting Crítico para as 

colunas assinaladas a cinzento. As duas últimas colunas são calculadas de forma 

automática. 

 

 

7. Na segunda folha de cálculo irão aparecer os artigos que se encontram em mais do que 

uma posição, o local de armazenagem, o número de paletes em cada posição, o número 

máximo de paletes que cada posição pode levar e o DOT daquelas paletes. 

 

  

8. Para ver as reorganizações possíveis tem de carregar no botão Verificar possíveis 

reorganizações. 

 

 

 

9. Automaticamente será aberta outra folha de Excel que mostrará todas as posições onde 

se poderá retirar material tendo em conta a restrição de DOT. 

No primeiro caso apresentado não se poderá reorganizar nenhuma posição, uma vez que o 

DOT não o permite, a diferença é superior a 2 meses. 

 
Neste segundo caso é possível passar as 8 paletes da posição 3-11-31 para a posição 6-02-09 

com capacidade igual a 30 paletes. 
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10.  Na terceira folha de cálculo do Excel são apresentados todos os artigos que estão 

bloqueados por motivos de qualidade. 
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ANEXO F: Standard do processo 

  

Figura 24 - Standard da receção de pneus no APA 



Melhorias dos fluxos de receção de material e da utilização de um armazém de pneus 

 

61 

ANEXO G: Matriz lean

Figura 25 - Matriz lean 
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ANEXO H: Métricas – WERC 

 

 

Figura 26 - Métricas ao nível satisfação clientes e operacionais 

Fonte: https://www.werc.org/assets/1/Events/Metrics_Benchmarking_10_2014_NTEXAS.pdf 
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ANEXO I: Report A3 – Análise pneus SCRAP 

Figura 27 - Report A3 - Análise pneus SCRAP 


