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Resumo 

O paradigma da logística e gestão de cadeia de abastecimento tem vindo a mudar gradualmente.  

Para que pequenas empresas consigam entrar neste mercado - controlado por grandes grupos 

que tiram partido do alto volume de negócios e, consequentes, economias de escala -, é 

necessário contestar o status quo da indústria. A HUUB é uma Startup na área de logística e 

gestão da cadeia de abastecimento, maioritariamente da indústria têxtil. Baseando-se no 

usufruto e boa gestão da informação gerada pelas operações, com vista à otimização e à 

integração de todos os intervenientes na cadeia de abastecimento, a HUUB apresenta uma 

estratégia disruptiva, recorrendo às ciências e tecnologias para a execução de tarefas logísticas. 

O problema abordado neste projeto veio responder à necessidade da empresa definir o conjunto 

de unidades logísticas ótimo a alocar a uma determinada encomenda. Esta necessidade surge 

antes de os itens a enviar estarem no armazém logístico da organização. Isto acontece, uma vez 

que os custos de transporte são cobrados aos clientes antes das peças estarem produzidas. No 

momento anterior ao projeto, esta tarefa era realizada através de uma metodologia com trabalho 

manual, suscetível a erros e com taxas de otimização de custo de transporte baixas para alguns 

tipos de serviço. Para além disso, devido à má previsão do volume dos itens, era muitas vezes 

gerado retrabalho operacional, sendo necessário trocar a configuração dos packs, após parte do 

trabalho de logística outbound estar realizado.  

Assim, o objetivo do projeto passa pela construção de uma ferramenta de tomada de decisão 

sobre a configuração de packs a utilizar num determinado envio, tendo em vista a minimização 

e antecipação dos custos de transporte e operacionais. A automatização da ferramenta é também 

um dos objetivos principais do trabalho. Nesse sentido, abordagem utilizada inicia-se com uma 

fase de estimação do volume dos itens, para posterior otimização do conjunto de packs. 

A estimação do volume dos itens foi realizada com base nas características das peças, 

recorrendo a modelos estatísticos e de Machine Learning de regressão. Para tal, foi recolhida 

uma amostra de 129 itens e definidas as variáveis preditivas.  Os modelos testados foram a 

regressão linear múltipla, árvores de decisão simples, Random Forest e K-Nearest Neighbors 

(K-NN), sendo que os dois últimos apresentaram evidências estatísticas de serem superiores 

aos restantes.  Nesta fase, em que o volume de dados é de pequena dimensão e visto haver uma 

menor capacidade de manipulação e compreensão do Random Forest, face ao K-NN, a escolha 

recaiu sobre este último. No entanto, a arquitetura da ferramenta está montada para que a 

alteração do modelo possa ser feita de forma imediata. Assim, prevê-se uma contínua 

monitorização de todos os modelos testados e dos seus híper-parâmetros, com vista a identificar 

o momento em que, com o aumento dos dados de treino, fará sentido iniciar a utilização de 

modelos que pressupõem maior volume de dados e com capacidade de abstração à amostra. 

No que diz respeito à definição de unidades logísticas a utilizar, a ferramenta construída tem 

em consideração dois indutores de custo identificados como críticos, quer para o transporte quer 

para as operações, sendo eles: o volume total da encomenda e número de packs. Através da 

construção de modelos de programação inteira de múltiplas funções objetivo hierarquizadas, 

foi possível garantir que a solução ótima, no que toca ao custo de transporte (maior componente 

do custo logístico) é obtida, a maior parte das vezes. O custo das operações é também 

minimizado dentro da condição de satisfação da solução ótima de custo de transporte.  

Com esta ferramenta, a taxa de acerto da configuração de packs aumentou 20 pontos 

percentuais, representando uma poupança das atividades operacionais de 350 horas ao ano, no 

retrabalho de encomendas. Devido à automatização, também as equipas responsáveis por esta 

tarefa, beneficiaram de uma poupança superior a 350 horas anuais. Estas poupanças serão 

maiores quanto maior o número de envios. Por último, o custo dos transportes aéreos e dentro 

de Portugal foi reduzido, em poupanças que podem ascender aos 20% e 40%, respetivamente. 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

iii 

 

Definition of the optimal pack set for a logistic order 

Abstract 

The reality of logistics and supply chain management is changing. Small companies willing to 

enter in this industry, which is controlled by the major players who benefit from the big volume 

of orders and economies of scale, need to challenge the status quo of the business. HUUB is a 

Startup working in the logistics business mainly with fashion industry products. The focus of 

the company is to be succeeded managing the information generated by the operations, 

integrating all the supply chain stakeholders and achieving considerable gains with it. The usage 

of sciences and technology is the way of the company to stand out from its competitors. 

This project was developed to fulfill the need of defining the set of packs that optimize the 

transportation and operational costs, for a specific order. Even before the items had arrived at 

the warehouse, this decision needs to be taken, since the transportation costs are charged to the 

clients before the launch of the season. The former approach to this problem was based on a 

cumbersome activity, prone to errors which were responsible for a low rate of optimization in 

some type of transport services. Besides that, it was frequently generated operational rework 

due to the poor item volume prediction. 

Therefore, the goal of the project was to build decision-making tool to define the set of packs 

to be used in a given shipment, targeting the minimization of the transportation and operational 

costs, in an automatic process. A bottom-up approach was used, in which, firstly, the item 

volume is predicted and, afterwards, the optimization of packs is performed. 

To the item volume estimation, the predictors were defined (e.g. type of product, age group, 

size, etc.) in order to use Statistical and Machine Learning regressor models. To do so, a sample 

of 129 items was collected and models such as Multiple Linear Regression, Simple Regression 

Trees, Random Forests and K-Nearest Neighbors were tested. Both K-NN and Random Forests 

outperformed the remaining models with statistical evidence. Nevertheless, the K-NN model 

was selected, due to the easiness of manipulation and comprehension at this stage remarked by 

a small volume of data. However, the algorithm structure was built in order to allow a prompt 

alteration of the regressor model. In order to identify the proper moment to start using models 

that assume a greater volume of data and with a sample capacity abstraction, a continuous 

monitoring of all the models and their hyperparameters should be applied. 

Regarding the decision of the optimal set of packs, the developed tool takes into account the 2 

critical cost drivers, both for transportation and operational costs: total order volume and 

number of packs. It was possible to ensure that the optimal solution, concerning the 

transportation costs (the largest component of logistics expenditure) is obtained most of the 

times. This was done by constructing an integer programming model with multiple objective 

hierarchical functions. The operational cost is also minimized within the optimum solution for 

the transportation cost. 

The use of this tool leads to and improvement of 20 percentage points in the accuracy rate of 

the set pack definition. This gain represents a  saving of 350 hours yearly in reworking activities. 

Due to the automation of the process, the teams responsible for the packing set decision were 

also spared of more than 350 hours of work per year. These savings tend to become greater as 

the number of shipments increases. Finally, the cost of express transportation services and 

standard services within Portugal have been reduced with savings of 20% and 40%, 

respectively. 
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1 Apresentação do projeto 

1.1 Introdução 

O projeto que constitui o objeto deste documento desenvolveu-se no âmbito da unidade 

curricular Dissertação do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto. Realizado em ambiente empresarial, o projeto 

apresentado foi desenvolvido em parceria com a Aggregatomorrow Consulting Lda, daqui para 

a frente denominada como HUUB. Esta empresa, que opera nas áreas de gestão de cadeia de 

abastecimento e logística, é uma Startup voltada para o uso das ciências e tecnologias nas 

operações logísticas. 

Acreditando que o paradigma da logística e gestão da cadeia de abastecimento irá mudar, a 

HUUB quer-se antecipar às mudanças com uma estratégia disruptiva, distinta do status quo da 

indústria, baseada no usufruto e boa gestão da informação, gerada pelas operações, com vista à 

otimização e à integração de todos os intervenientes na cadeia de abastecimento. Para tal, esta 

organização dá um grande foco ao desenvolvimento de ferramentas de sistemas de informação, 

integração e analítica empresarial. O presente projeto de dissertação surge alinhado com este 

contexto. 

Com um posicionamento centrado na solução de um problema tão amplo - a gestão da cadeia 

de abastecimento -, a HUUB opta por se focar em áreas nas quais consegue criar valor, 

externalizando e/ou concebendo parcerias nos restantes campos de ação, como por exemplo o 

transporte logístico. O trabalho desenvolvido debruça-se à volta de um dos focos da empresa, 

a logística de armazém, e, mais especificamente, recai sobre a unidade logística ou o pack. O 

objetivo principal do trabalho passa pelo desenvolvimento de uma solução de suporte à decisão 

para a otimização das operações e transporte, no que toca à eficiente alocação de unidades 

logísticas para despacho de encomendas. Desta forma, pretende-se garantir a minimização do 

custo de transporte e das operações em armazém. 

1.2 Apresentação da Huub 

O modelo de negócio da HUUB é muito particular. O objetivo deste subcapítulo é a sua 

descrição e contextualização. Para tal, será feita uma apresentação da empresa, dos seus 

serviços, processos, sistema de informação e dimensão. 

1.2.1 Apresentação geral 

A HUUB é uma Startup criada em 2015 cuja área de negócio é a gestão de cadeia de 

abastecimento e logística, com principal incidência na indústria têxtil. A sua proposta de valor 

passa por oferecer serviços logísticos a marcas maioritariamente inseridas na indústria fashion. 

No sentido de garantir que o projeto desenvolvido está alinhado com os objetivos estratégicos 

da empresa, é necessário compreender e interpretar a missão e visão da organização. A missão 

da HUUB é conseguir posicionar-se no centro de um ecossistema dinâmico, composto por 
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marcas, consumidores finais, fornecedores e parceiros, com o objetivo de fazer crescer o 

negócio dos seus clientes, através de um verdadeiro serviço logístico de ponta-a-ponta, nesta 

que é uma era caracterizada pela globalização, informação, experiência de utilização, 

colaboração e produtividade. Desta forma a HUUB pretende atingir a visão de construir uma 

orbita de marcas, formando uma estrutura “HUUB&Spoke” simples e envolvente, como será 

detalhado de seguida. 

O principal foco da empresa está em três áreas principais: produto, logística e vendas; sempre 

com a preocupação de otimizar os fluxos operacionais (inbound e outbound), gestão de 

inventário e satisfação dos diversos canais de distribuição. Os produtos dos clientes da HUUB 

são comercializados por dois canais de venda que impactam de forma distinta as operações. No 

primeiro canal, Wholesale, as peças são entregues a grandes lojas de retalho e/ou pequenas 

butiques. Numa perspetiva B2B, no canal de Wholesale, são geridas as relações das marcas com 

as suas lojas e é feita a coordenação de toda a operação e fluxo de produtos. Por outro lado, a 

HUUB também acompanha os seus clientes em canais de distribuição B2C de E-commerce, 

através da integração com as lojas online. Neste caso, a equipa de Account Managers está em 

contacto com o consumidor final, para garantir que o serviço é realizado em conformidade. Para 

este tipo de encomendas, é garantido um nível de serviço, no que toca ao tempo de 

processamento e entrega, de 24 horas. 

Assim, a HUUB pretende ser a conexão de todos os intervenientes de uma cadeia de 

abastecimento, dando visibilidade a cada um deles sobre o que se passa com as operações, quer 

a montante, quer a jusante da sua posição. Dos stakeholders da cadeia de abastecimento que a 

HUUB pretende conectar, fazem parte os fornecedores, os transportadores, as marcas e os seus 

clientes (ver Figura 1). Para tornar esta ligação possível, está em constante desenvolvimento 

um sistema de informação acessível a todos os participantes da Supply Chain, denominado de 

Spoke. Esta plataforma é pedra angular do modelo de negócio da HUUB. 

 

Figura 1 - Posicionamento da Huub na cadeia de abastecimento 

As receitas da empresa são provenientes de dois fluxos distintos. Por um lado, uma taxa de 

gestão de cadeia de abastecimento, que representa um valor fixo cobrado à peça. A restante 

componente das receitas é proveniente do valor cobrado pelo transporte das encomendas. Este 

valor é acordado no início de cada estação, sendo atribuído um preço a cada orderdorp (partição 

de venda do cliente que é expedida de uma só vez). Caso haja uma variação no valor cobrado 

pelas transportadoras face ao previsto, quer pela variação de taxas, quer pela má estimação de 

volume ou peso da encomenda, a diferença de valor será ao encargo da HUUB. Assim, é notória 

a importância de uma boa previsão do preço de transporte e das variáveis que o influenciam, 

questão relacionada com o âmbito deste projeto. 
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1.2.2 Serviços 

Para total compreensão da proposta de valor da empresa, é necessária uma descrição da 

complementaridade de serviços que a HUUB oferece às suas marcas. Estes serviços garantem 

um acompanhamento total, desde a criação da coleção, até ao momento em que os produtos são 

entregues ao cliente final. O objetivo da empresa é gerir toda a cadeia de valor das marcas, 

deixando ao encargo destas apenas o desenho e vendas das peças. Os serviços disponibilizados 

pela HUUB incluem: 

• Follow-up da produção (gestão de fornecedores); 

• Armazenamento em instalações da HUUB (gestão de stock); 

• Etiquetagem; 

• Embalamento; 

• Distribuição para retalhistas ou clientes finais (gestão de transporte); 

• Tracking do fluxo físico do produto; 

• Logística inversa; 

• Produção de relatórios de negócio para o suporte de gestão das marcas, que contêm 

análises da informação operacional gerada durante os ciclos de venda (seasons). 

Estes serviços são fornecidos a todos os clientes pelo preço único taxado à peça. 

Adicionalmente, e sempre que possível, os sistemas de informação das marcas são integrados 

com o sistema de informação da HUUB para uma maior simplicidade processual. Exemplo 

disso são as plataformas de e-commerce Shopify e Magento que enviam diretamente a 

informação das vendas para o Spoke, garantindo uma automatização do fluxo de informação, 

melhor capacidade de resposta e de baixo custo operacional. 

1.2.3 Processos operacionais 

A HUUB conta com operações logísticas realizadas quer em armazém próprio quer em 

armazém de parceiros em regime de outsourcing. Neste momento, a organização tem dois 

armazéns disponíveis, um em Portugal, gerido pela sua equipa de operações e um segundo, na 

Holanda, pertencente ao parceiro DAMCO. Ambos os armazéns são utilizados para a 

distribuição dos produtos ao longo da cadeia de abastecimento. Esta parceria com a DAMCO 

permite à HUUB, de um momento para o outro, realizar operações logísticas de armazém em 

qualquer parte do mundo onde os parceiros tenham infraestruturas. 

O fluxo físico dos produtos na HUUB subdivide-se em 3 processos principais: receções, picking 

e expedição. No início de cada coleção, é feito o processo de onboarding, onde são planeadas 

as operações e os produtos das marcas são introduzidos no sistema de informação, juntamente 

com as vendas já concretizadas. Grande parte dos clientes da HUUB realizam as vendas para 

os retalhistas mesmo antes de darem ordem de produção aos seus fornecedores. A integração 

da informação com as marcas possibilita a antecipação dos custos e o melhor planeamento da 

logística e das operações em armazém. 

Quando os produtos chegam às instalações da HUUB, é feito o processo de receção. Os itens 

entram em unidades logísticas mono-SKU, em quantidades indefinidas, cabendo à HUUB fazer 

a gestão do stock dos seus clientes e verificar se as quantidades entregues estão em 

conformidade com os níveis de serviço acordados entre estes e os seus fornecedores (SLAs). 

No momento da receção, caso o produto a chegar esteja alocado a encomendas ainda não 

satisfeitas, a receção é realizada diretamente para a preparação da caixa a expedir (geralmente 

multi-SKU), sendo o remanescente, caso exista, recebido para as posições de stock. Este 
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processo de receção, onde os itens recebidos são divididos entre as unidades logísticas das 

encomendas e as posições de stock, é denominado de split. Para além do split podem existir 

receções exclusivamente para encomendas ou unicamente para posições de stock, dependendo 

do diferencial entre quantidades a receber e quantidades ainda não alocadas a encomendas. 

O processo de picking consiste em realizar a recolha dos artigos já recebidos e armazenados nas 

posições de stock para dar resposta a entregas a realizar. As encomendas que são realizadas a 

meio das estações e os pedidos pelo canal de distribuição online são, geralmente, respondidos 

com recurso exclusivo a este processo. A  Figura 2 descreve o funcionamento dos processos de 

receção e picking e como estes se inter-relacionam. 

 

 

Figura 2 - Processos de recessão e  picking na Huub 

O processo de expedição é o último processo que se realiza no fluxo físico do produto dentro 

de armazém e contém atividades como a confirmação de quantidades, pesagem, a criação de 

etiquetas e documentação de transporte. De seguida, os produtos são expedidos pelos 

transportadores parceiros para os destinos de encomenda. 

Para além dos processos físicos dos produtos, coordenados pela equipa das operações, existem 

diversos processos de gestão da informação. Após o onboarding, momento onde as vendas e as 

orderdrops já estão definidas, é necessário apresentar o custo de transporte de cada entrega ao 

cliente, preço que após estabelecido não é permutável. Este processo, é realizado pela equipa 

de Account Managers e denomina-se de forecasting de transporte. Incluído neste processo está 

a atividade de estimação de configuração de caixas de uma encomenda, tema de análise neste 

projeto. Para além deste processo, a equipa de Account Managers realiza toda a comunicação 

com o cliente.  

1.2.4 Spoke 

A HUUB pretende oferecer logística como um serviço de ponta-a-ponta, através de uma única 

plataforma de gestão web, o Spoke. Este sistema é desenvolvido na integra pela empresa, pela 

equipa de IT e IOT, o que permite grande flexibilidade e agilidade de desenvolvimento. 

O objetivo do Spoke é apresentar-se um ecossistema de integração e uma plataforma 

colaborativa para todos os stakeholders da cadeia de abastecimento: colaboradores da HUUB, 

marcas, fornecedores, clientes e empresas prestadoras de serviços. Este sistema de informação 

é, em simultâneo, um Warehouse Management System (WMS), um Order Management System 

(OMS) e um Distribution Management System (DMS). No fundo, o produto tecnológico mais 

importante da empresa. No futuro pretende-se que o Spoke tenha funcionalidades de Shipping 
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Management, faturação, Customer Relationship Management (CRM) e ainda servir como um 

Point of Sale (POS) para as marcas, no que toca ao canal de distribuição de Wholesale. 

Para gerar uma simplificação de todo o processo logístico, o Spoke foca-se em três vetores 

fundamentais: automação, visibilidade de informação e gestão de dados. Todos eles têm 

especial importância para o posicionamento da empresa no mercado. A automação garante a 

simplificação processual, o aumento da capacidade de resposta e a minimização de custos. Já a 

visibilidade de informação é a principal proposta de valor do Spoke para a integração de todos 

os elementos da Supply Chain. Por último, a gestão de dados permite à empresa acrescentar 

valor em termos de conhecimento através de toda a informação gerada, competência da equipa 

de BI (Business Intelligence).  

Relativamente à arquitetura de software, a aplicação e os seus serviços encontram-se alojados 

num único servidor, o que pode vir a gerar problemas de escalabilidade. Esta estrutura terá a 

tendência de denegrir a performance, à medida que o número de utilizadores e a quantidade de 

informação produzida aumenta. De forma a contornar tal facto, o objetivo da HUUB é a 

implementação de uma arquitetura baseada em micro serviços, cada um deles alojado num 

servidor independente, gerido e mantido de forma autónoma. As vantagens deste tipo de 

arquitetura são inúmeras. A escalabilidade é superior, sendo garantida uma menor 

complexidade do sistema, com maiores facilidades de mudança e de manutenção. Para além 

disso, os serviços são completamente autónomos, podendo mesmo a linguagem de programação 

ser distinta. Tudo isto gera uma maior tolerância ao erro, visto que se uma parte do sistema 

falhar, o sistema não falha como um todo (Moreira e Beder, 2016). Como tal, qualquer serviço 

desenvolvido como produto deste projeto terá em consideração a nova arquitetura para a qual 

se pretende migrar.  

1.2.5 Tamanho e crescimento da empresa 

No momento de escrita deste documento a HUUB apresentava  22 clientes, de 6 países distintos, 

fundamentalmente marcas de vestuário infantil. Não obstante, pertencem à carteira de clientes 

da HUUB marcas de roupa para adulto e até de produtos não incluídos no setor têxtil. Desde 

setembro de 2016, momento em que o Spoke iniciou o seu funcionamento, já passaram pela 

HUUB cerca de 180000 produtos, cerca de 20000 SKUs distintos, que constituíram mais de 

8000 packs, perfazendo sensivelmente 6600 envios. 

A maior parte das marcas clientes encontram-se sedeadas na Europa, consequência da estratégia 

de aquisição da organização. Não obstante, as vendas das marcas estão um pouco distribuídas 

por todo o mundo (ver Figura 3), o que obriga à HUUB a ser competitiva na distribuição para 

as diferentes partes do planeta. A distribuição geográfica das vendas terá influência nas 

considerações de minimização dos custos de transporte. 

 

Figura 3 - Distribuição geográfica das vendas da marcas para o consumidor final 
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1.3 Enquadramento e motivação do projeto 

No presente subcapítulo, o projeto será apresentado em maior detalhe, bem como o contexto no 

qual foi realizado e os seus objetivos e o impacto expectável para a empresa. 

Este trabalho foi desenvolvido no recém-criado departamento de Business Intelligence and 

Analytics da HUUB. Faz parte dos objetivos da empresa para o ano de 2017 começar a utilizar 

técnicas analíticas, estatísticas e mecanismos de Machine Learning para aumentar a eficiência 

operacional, compreensão das operações e a qualidade dos serviços a oferecer aos seus clientes. 

Este projeto deve, dentro das limitações condicionadas pelo arranque do departamento em 

causa, ir de encontro a esse propósito. Na Figura 16 do Anexo A, é possível ver o mapa das 

áreas de incidência deste departamento. 

Na data de início do projeto, o processo de tomada de decisão sobre as unidades logísticas a 

alocar a determinada encomenda era feito de forma pouco estruturada e num processo 

praticamente manual, desenvolvido em folhas de cálculo. Este processo estava associado a taxas 

de erro consideráveis que geravam retrabalho e não garantiam a minimização dos custos de 

transporte. O retrabalho acontece sempre que a estimativa de dimensionamento das caixas falha, 

tendo múltiplos impactos, obrigando à alteração das caixas, nova impressão de etiquetas e novo 

picking de todos os itens para as novas unidades logísticas. 

Os objetivos do projeto visam alinhar-se com o modelo de negócio da HUUB, relacionado com 

a preparação rápida das encomendas, eficiência operacional e o menor custo de transporte 

possível. Assim, a finalidade deste trabalho é  conseguir associar dinamicamente, mesmo antes 

da chegada dos itens ao armazém, um conjunto de unidades logísticas às encomendas. Para tal, 

é necessário prever o volume de cada orderdrop de forma a garantir uma alocação eficiente. 

Com o projeto pretende-se a concretização dos seguintes objetivos: 

1. Eliminação do trabalho para dimensionamento de unidades logísticas a alocar a 

encomendas, através da automatização do processo e integração do mesmo com o 

sistema de informação, com recurso a uma arquitetura de micro serviços para a qual se 

pretende migrar;  

2. Redução de custos operacionais em armazém relacionados com o retrabalho; 

3. Minimização dos custos de transporte, garantindo um melhor aproveitamento da relação 

entre o binómio composto pelo volume e peso da encomenda, de acordo com as tabelas 

de preço apresentadas pelos transportadores; 

4. Melhor estimativa do preço de transporte a apresentar ao cliente, 

5. Possibilidade de orçamentar transportes (quase) em tempo real; 

6. Conversão de mais clientes através de um serviço e preço mais apetecível. 

Objetivos adicionais podem ser atingidos através do reaproveitamento dos modelos 

desenvolvidos: 

1. Planeamento de espaço em armazém (estimação de volume de conjunto de itens a 

colocar em posições de stock); 

2. Estudo de negociação de contratos com as transportadoras para escalões de peso, 

volume e região menos competitivos. 
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1.4 Metodologia  

Para que seja possível o desenvolvimento de uma ferramenta de tomada de decisão que sugira 

os packs a alocar uma encomenda (conjunto de itens), permitindo cumprir com os objetivos 

anteriormente especificados, optou-se por uma abordagem ao problema bottom-up, onde se 

estima, em primeira instância, o volume ao nível de cada item para posterior inferência do 

volume total de uma encomenda e definição da tipologia de caixas ótima. 

Assim, o projeto de dissertação está dividido em 2 fases principais. A primeira baseia-se na 

obtenção de estimativa de volume ocupado por um item, de acordo com as suas características. 

Após cumprida essa fase, a segunda parte visa a obtenção do conjunto de unidades logísticas 

ótimas a alocar a uma encomenda, tendo como input a informação de volumetria estimada na 

fase anterior e o objetivo de minimizar os custos de operação e transporte. 

1.5 Estrutura da dissertação 

A estrutura da presente dissertação está dividida em 6 capítulos. No capítulo 2, será feita uma 

revisão bibliográfica, onde conceitos teóricos relacionados com a área de negócio da empresa 

e estado de arte relativo às práticas utilizadas para a resolução de problemas de contexto 

semelhante serão abordados para dar ao leitor uma melhor perceção da conjuntura de realização 

do trabalho. No capítulo 3, é apresentado o problema de estimação do volume, ao nível do item, 

e as metodologias utilizadas para a sua solução, bem como os resultados obtidos nessa tarefa. 

O capítulo 4 aborda o problema de definição de conjunto de packs ótimo. Para uma melhor 

compreensão da tecnicidade e utilidade das ferramentas desenhadas, o capítulo 5 é dedicado à 

implementação do projeto. Por último, no capítulo 6, são apresentados os próximos passos de 

desenvolvimento do projeto e os resultados e conclusões e a retirar do mesmo.
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2 Revisão bibliográfica 

Esta secção consiste numa revisão teórica das temáticas que giram à volta do projeto. O conceito 

de revisão bibliográfica é explicado na literatura (Fink, 1998), como “um desenho sistemático, 

explícito e reproduzível para identificar, avaliar e interpretar o corpo existente de documentos 

utilizados por um autor”. Geralmente, as revisões bibliográficas têm o duplo objetivo de resumir 

a investigação já feita numa determinada área e de identificar o domínio de abrangência do 

estudo em questão. Por ser impraticável ler e estudar todo o material disponível dentro do 

domínio deste projeto, para a construção da revisão bibliográfica foram selecionadas 

publicações segundo dois critérios: relevância do tema abordado e número de citações.  

O capítulo 2 está particionado em três secções. Inicialmente, começa-se por explicar o conceito 

de logística e gestão da cadeia de abastecimento, com o objetivo de compreender melhor a área 

de impacto do desenvolvimento deste projeto no contexto empresarial. Posteriormente, é 

estudada a estimação de volumetria das peças têxtil, apresentando-se modelos analíticos de 

referência enquadrados com o problema. O último ponto é dedicado à otimização da 

configuração de unidades logísticas de acordo com a volumetria encontrada, onde heurísticas e 

modelos de otimização são comparados com as necessidades que o projeto apresenta, de modo 

a garantir a minimização do custo de transporte logístico e de operações, objetivo último deste 

trabalho.  

2.1 Logística e gestão da cadeia de abastecimento 

Como referido no capítulo anterior, a HUUB é uma empresa que, apesar de ter um modelo de 

negócio característico, tem uma área de abrangência bastante bem definida. A cadeia de 

abastecimento e a logística representam o campo de atuação da organização, pelo que, por esse 

motivo, passa a ser importante deixar bem claro ao leitor o significado destas duas noções. 

Segundo a maior organização mundial de profissionais e académicos na área, o Council of 

Supply Chain Management Professionals, a logística ou gestão logística é “a parte da cadeia de 

abastecimento que é responsável por planear, implementar e controlar de forma eficiente e 

eficaz o fluxo direto e inverso e as operações de armazenamento de bens, serviços e informação 

entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de forma a ir ao encontro dos 

requisitos/necessidades dos clientes” (Awad, 2010). 

Os dois conceitos apenas diferem um do outro numa questão de abrangência, estando a logística 

contida na cadeia de abastecimento. A temática da abrangência e domínio destas duas matérias 

é também abordada por Christopher (2016), que classifica a logística como o planeamento e 

estruturação do fluxo de produtos e informação ao longo do negócio. Por sua vez, a gestão da 

cadeia de abastecimento, é caracterizada como um conceito mais amplo, que procura incidir 

sobre a estruturação gerada pela gestão logística e promover a coordenação entre todas as 

entidades que intervêm nos processos da cadeia de valor, como por exemplo fornecedores, 

clientes e diferentes agentes internos da empresa. Assim, a gestão da cadeia de abastecimento 

gira em torno das relações entre os stakeholders da cadeia de abastecimento, de forma a garantir 
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a obtenção de um melhor resultado para todos os intervenientes e um alcance dos objetivos 

logísticos. 

2.1.1 Objetivos da logística 

A definição de logística e cadeia de abastecimento anteriormente exposta pode sugerir que estes 

são um conjunto de ideias vagas, com demasiada abrangência e, fundamentalmente, afastadas 

de substancialização em termos de avaliação e definição de objetivos. No entanto, é possível 

resumir toda a abrangência do conceito logístico a um conjunto de 3 dimensões/objetivos: custo, 

tempo e nível de serviço (Guedes et al., 2010). Este conjunto de grandezas, denominado de 

trinómio logístico (ver Figura 4), é um instrumento de tomada de decisão e análise de diferentes 

soluções, para o estudo das relações de compromisso geradas entre elas. Note-se que muito 

dificilmente uma solução otimiza as três grandezas descritas. 

 

Figura 4 - Trinómio das dimensões logísticas 

Fonte: (Guedes et al., 2010) 

Outra definição clássica de logística e dos seus objetivos, é o conceito dos 7 ou, numa versão 

mais resumida, 4 certos (Tracey et al., 2005). Este ponto de vista, orientado numa perspetiva 

do cliente, coloca a cargo da logística garantir a chegada do produto certo, na quantidade certa, 

no tempo certo e ao custo mínimo. Os objetivos do projeto encaixam nestes conceitos, por 

estarem diretamente relacionados com a redução de custo operacional e de transporte, enquanto 

se pretende que o produto final seja uma ferramenta célere, que agilize o processo, gerando um 

impacto positivo na componente temporal do trinómio em diversas atividades. 

2.1.2 Atividades logísticas 

A logística é composta por um conjunto de atividades de caráter distinto, englobando operações 

como a gestão de inventário, armazenamento, manuseamento de materiais, embalamento, 

transporte, previsão de vendas, suporte ao cliente, entre outras. Apesar de este projeto não ter 

por base nenhuma atividade logística em específico, o objetivo é gerar impacto em múltiplas 

das atividades atrás mencionadas. Uma vez que a embalagem industrial é a variável de decisão 

do estudo em causa, o processo de embalamento e todas as atividades a jusante na cadeia de 

abastecimento sofrerão, de certa forma, influência da decisão tomada. Por este motivo, serão 

aqui detalhadas as atividades de embalamento e transporte, os processos logísticos que sofrem 

maior influência pela decisão relativa aos packs de uma encomenda.  

Embalamento 

A preparação da embalagem industrial, ou unidade logística, é o primeiro dos processos 

relativos à logística outbound, i.e. conjunto de atividades que visam a saída dos produtos do 
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armazém e a sua entrega ao consumidor. Neste processo, estão incluídas atividades como o 

picking e produção de etiquetas, bem como toda a verificação da conformidade das unidades 

logísticas a expedir. O embalamento tem grande importância na proteção dos materiais durante 

o transporte e a gestão de custos durante o mesmo. O incorreto embalamento e, consequente, 

má proteção dos itens podem provocar a danificação dos mesmos durante o transporte. Por 

outro lado, o mau dimensionamento de espaço na embalagem pode também gerar desperdícios 

consideráveis, no sentido em que o transporte de unidades logísticas semivazias representa 

volume desperdiçado que poderia ser substituído por valor. Enquanto existem diversos estudos 

acerca do mau aproveitamento do espaço em transporte ao nível do veículo (Dejax e Crainic, 

1987), as publicações acerca do desperdício gerado ao nível da embalagem são mais raras. Esta 

hipótese é também sugerida por Lambert et al. (1998) que consideram que no processo de 

embalamento existem oportunidades abundantes de redução de custos.  

Transporte e gestão de transporte 

Um dos principais focos da gestão da cadeia de abastecimento é o fluxo físico de materiais, 

cada vez mais evidenciado devido ao crescimento da globalização dos mercados. Como tal, não 

é surpreendente que o transporte seja responsável por uma boa parte dos custos logísticos. 

Apesar de não haver um consenso relativo à quantificação da parcela correspondente a esta 

atividade, autores reconhecem ao transporte a maior fatia do aglomerado de custos logísticos 

(Chang, 1998, Gudehus e Kotzab, 2009). Não obstante, o custo dependerá sempre da 

modalidade de transporte e dos bens a ser transportados. Produtos perecíveis, por exemplo, têm 

necessidades especiais que colocam a despesa de transporte numa escala superior. O percentual 

correspondente a deslocação de bens ao longo da cadeia de abastecimento encontra-se entre um 

terço a dois terços do valor total gasto na logística de um produto (Tseng et al., 2005). 

2.2 Estimação de volumetria de peças têxtil 

Neste subcapítulo, pretende-se encontrar as melhores práticas para o problema de estimação do 

volume de um produto. Antes de fazê-lo, torna-se impreterível identificar qual a tipologia do 

problema abordado, de forma a focalizar a pesquisa num espetro de informação adequado. O 

problema colocado pode ser visto como uma regressão múltipla, onde se pretende inferir, 

através das características dos itens, qual o seu volume.  

A regressão é um processo utilizado em estatística e Machine Learning com 3 objetivos. O 

propósito inicial de uma regressão é perceber a relação entre duas ou mais variáveis (1), 

determinando a influência que um conjunto de variáveis, denominado de variáveis 

independentes pela estatística ou inputs pelo Machine Learning, têm na variável contínua de 

resultado, designada de variável dependente ou output. Consequentemente, a regressão permite 

prever o output para novas instâncias não conhecidas (2) e testar hipóteses (3) (Chatterjee e 

Simonoff, 2013, Stulp e Sigaud, 2015). De seguida serão apresentadas diferentes técnicas de 

regressão, com o objetivo de compreender que modelos melhor se adequam às necessidades do 

projeto. Para tal, recorrer-se-á a técnicas do domínio da estatística e do Machine Learning. 

A Estatística é uma disciplina que auxilia a análise e tomada de decisão perante fenómenos de 

incerteza e variabilidade (Devore e Berk, 2007). É um ramo da matemática que surge da 

necessidade de perceber o comportamento de ecossistemas estocásticos. Apesar de conter 

modelos conceptualmente teóricos, a Estatística possui múltiplas aplicabilidades na vida real 

(Dekking, 2005). O mesmo se verifica com o Machine Learning, que é um ramo das ciências 

computacionais, que explora algoritmos com a capacidade de perceber como executar tarefas, 

através da generalização e da capacidade de aprendizagem a partir dos dados (Domingos, 2012). 

Outro campo que se confunde com os anteriores é o Data Mining, que consiste num processo 

de negócio que visa o tratamento de grandes quantidades de dados (Big Data), de forma a 

encontrar padrões e regras com significado (Linoff e Berry, 2011). 
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Segundo Mirkin (2011), que compara os campos da Estatística, Machine Learning e Data 

Mining, as diferenças entre estes são maioritariamente em termos de perspetiva, uma vez que 

os conceitos são de certa forma complementares (Wasserman, 2013). Como tal, não se fará 

distinção entre as temáticas neste projeto. Ferramentas quer de uma, quer de outra área serão 

exploradas, com vista a encontrar o melhor método. 

2.2.1 Regressão linear múltipla  

O princípio da construção de um modelo estatístico de regressão múltipla, tem por base a 

relação não determinística entre as k variáveis preditivas (x1, x2, …, xk) e a variável dependente 

y. Quer isto dizer que, mesmo após conhecer o conjunto de valores das variáveis explicativas, 

o valor y ainda não é conhecido, devido ao caráter aleatório do mesmo, sendo apenas possível 

a sua estimação através do espaço amostral. Esta questão está alinhada com a realidade deste 

projeto. Basta pensar que peças de roupa com uma similaridade completa de variáveis 

preditivas, como marca, tamanho, tipo de peça, entre outras, podem, de facto, ter volumetrias 

distintas. 

A expressão 2.1, equação aditiva para regressão linear múltipla, é função do conjunto de 

variáveis independentes e representa um plano ou hiperplano para a determinação da variável 

y. O vetor β representa a influência que cada variável preditiva tem no output final. 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) + 𝜀 = 𝛽0 + 𝛽1×𝑥1 + ⋯ +  𝛽𝑛×𝑥𝑛 + 𝜀 (2.1) 

 

É necessário ter consciência que esta previsão está sempre afetada de um erro (ε), o qual se 

pretende minimizar. Para melhor compreensão do conceito de erro de regressão, é apresentada 

na Figura 5 uma função de regressão composta por duas variáveis independentes, formando um 

plano. O erro, representado pelo comprimento das semirretas verticais, é resultado, como 

descrito anteriormente, de uma componente estocástica. No entanto, pode existir uma segunda 

componente de erro referente a falta de precisão na medição da amostra (Wonnacott e 

Wonnacott, 1972). Ignorando este fator, na construção do modelo de regressão linear, está por 

base o pressuposto de que a componente aleatória geradora de erro na regressão (ε) é 

normalmente distribuída com valor esperado de 0 e variância σ2, bem como a independência 

dos valores de erros (Devore e Berk, 2007). 

 

Figura 5 - Regressão linear múltipla com duas variáveis independentes 

Fonte: (Chatterjee e Simonoff, 2013) 
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Para a definição da função de regressão, é necessário proceder à estimação dos parâmetros β do 

modelo. É importante frisar que o objetivo da função de regressão é o de minimizar o erro 

gerado, tendo por base de análise o espaço amostral a partir do qual foi construída. Assim, 

torna-se necessário definir uma medida de avaliação do erro, onde surgem diversas hipóteses 

(Puntanen e Styan, 1989). O teorema de Gauss-Markov é a principal explicação para o uso do 

método Ordinary Least Squares (OLS), ou, em português, mínimos quadrados, para a 

estimação dos parâmetros de regressão linear (Wonnacott e Wonnacott, 1972). Este teorema 

apresenta este estimador, dentro da classe de estimadores lineares e de valor esperado nulo, 

como aquele que apresenta a menor variância. Para explicar o funcionamento do OLS, pode-se 

recorrer, novamente, à Figura 5. O plano representado está definido pela estimação dos valores 

de β, que minimizam a soma dos comprimentos das semirretas verticais ao quadrado, como 

descrito pela equação 2.2. 

 

min  𝑆𝐸 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜀𝑖
2 = 𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 ∑(𝑓(𝑥1𝑖
, … , 𝑥𝑘𝑖

) − 𝑦𝑖)
2

= min ∑ (𝛽0 +  𝛽1𝑥1𝑖
+ ⋯ + 𝛽𝑛𝑖

𝑥𝑘𝑖
− 𝑦𝑖)

2

 

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

(2.2) 

 

2.2.2 Árvores de decisão 

As árvores de decisão são uma das ferramentas mais poderosas no Data Mining¸ uma vez que 

têm a capacidade de identificar regras e padrões num espectro amplo de problemas, 

apresentando utilidade tanto para problemas de regressão, como para problemas de 

classificação. Estas apresentam diversas vantagens perante outros métodos: a ideia é intuitiva, 

o treino é simples e o output é obtido de forma extremamente rápida (Tin Kam, 1995). 

As árvores de decisão utilizam os valores da variável dependente para decidir como formar 

regras perante as variáveis independentes, segundo o espaço amostral (dados de treino). O 

conjunto de regras são construídas por uma contínua divisão dos dados (split), partindo do nó 

raiz, que contém o conjunto total de dados, subdividindo-se em nós cada vez mais “puros”, no 

sentido de conterem valores semelhantes de output (Linoff e Berry, 2011). 

 

Figura 6 - Comparação entre split em árvore de decisão 

Fonte: (Linoff e Berry, 2011) 
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O processo de treino é explicado pela Figura 6. A ideia básica por detrás deste processo é a 

escolha da regra cujo split, entre todos os possíveis, resulte no conjunto de nós mais puro, de 

acordo com um critério de pureza. O nó mais puro é aquele que gerará erros de menor 

magnitude na regressão ou classificação. O grau de impureza de um nó é medido através de 

métricas que diferem de problema para problema. Para uma variável dependente contínua, 

como é o caso do volume, os modelos M5 (Quinlan, 1992) e CART (Breiman et al., 1984) 

utilizam como critério o desvio mínimos quadrados (Least Squares Deviation), abordagem 

semelhante à regressão linear , apresentada anteriormente. 

O processo de crescimento da árvore para quando é atingido o primeiro de um conjunto de 

critérios parametrizáveis pelo utilizador. Linoff e Berry (2011) referem 3 critérios comuns: 

• Não existe nenhum split candidato que aumente de forma significativa a pureza do nós 

filhos; 

• O número de instâncias por nó atinge o limite mínimo; 

• O comprimento da árvore atinge o limite máximo. 

 

CART – árvore de decisão simples 

CART - Classification and Regression Trees é um dos mais populares algoritmos de árvore de 

decisão (Breiman et al., 1984). Ao conceito de árvore de decisão anteriormente exposto é 

acrescentada a condição de árvore binária, na qual cada nó tem apenas dois nós subsequentes. 

Para além disso, no final do crescimento da árvore, é aplicado o pruning. Esta operação elimina 

as partes mais profundas do modelo que apresentam o menor poder preditivo e, como tal, 

acrescentam menor valor. O processo de pruning é utilizado de forma a gerar sequencialmente 

subárvores de diferentes tamanhos até encontrar o “tamanho perfeito”. A avaliação é feita 

através de dados de teste independentes ou métodos de cross-validation (Steinberg e Colla, 

2009). Esta operação é aconselhada no sentido de evitar o overfitting, i.e. excesso de ajuste do 

modelo preditivo à amostra, ou dados de treino, o que faz o modelo falhar na previsão de outros 

dados que não os presentes na amostra (Babyak, 2004). 

Random Forest 

Como referido anteriormente, árvores de decisão profundas, construídas através de dados de 

treino fixos, são propícias ao fenómeno de overfitting. Apesar do pruning capacitar ao modelo 

algum poder de abstração e melhoria de precisão na estimação de novos dados, este aumento 

de performance é raramente significativo. Em estudos anteriores, foi provado por Tin Kam 

(1995) e Breiman (1998, 1996)  que existem benefícios no uso de métodos de ensemble trees 

na modelação quer de problemas de classificação, quer de problemas de regressão. Estes 

modelos baseiam-se nas árvores de decisão simples. 

As ensemble trees, ou conjunto de árvores, são compostas por múltiplas árvores de decisão, 

onde cada uma executa um voto com a sua previsão. O conjunto de votos é analisado e a 

previsão mais votada é retornada no output do método (Dietterich, 2000). Geralmente, os votos 

são contabilizados com igual peso ao longo das árvores, mas diferentes métodos podem ser 

utilizados. Duas técnicas de ensemble trees bem conhecidas são o boosting (Schapire e Singer, 

1998) e o bagging (Breiman, 1996). 

O Random Forest pertence ao conjunto de árvores bagging. Durante a construção das árvores, 

são geradas múltiplas versões dos dados de treino através do método bootstrap (Efron e 

Tibshirani, 1993). Para aumentar a precisão e capacidade de generalização, cada versão dos 

dados gerada constitui os dados de treino de uma árvore. O termo “random” provém do facto 

de cada árvore ter a mesma probabilidade de ser criada (Baranauskas et al., 2002). Estas árvores 

são treinadas de forma ligeiramente distinta das árvores de decisão convencionais anteriormente 
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apresentadas. A cada nó, ao invés de selecionar o melhor split entre todas as variáveis do espaço 

de variáveis independentes, é selecionado o split  que minimiza a “impureza” dos novos nós, 

dentro de um subespaço de preditores selecionados de forma também aleatória (Breiman, 2001). 

Em muitos problemas o Random Forest apresenta-se como solução estado de arte (Caruana e 

Niculescu-Mizil, 2006). 

2.2.3 K-Nearest Neighbors (K-NN) 

Algoritmos K-Nearest Neighbors são a classe mais simples de métodos não paramétricos de 

Machine Learning, utilizados na solução de problemas de regressão e classificação. Em ambas 

as situações, este método consiste em encontrar as k instâncias mais próximas nos dados de 

treino para os dados de teste que se pretende classificar ou regredir o valor da variável output. 

O modelo genérico assume que todas as variáveis independentes contribuem de igual forma 

para a regressão e que o valor previsto é calculado pela média do valor das variáveis 

dependentes dos k vizinhos mais próximos. No entanto, existem variações do modelo clássico, 

nas quais se pondera o peso dado a cada input no cálculo das distâncias (Singh et al., 2010), 

tendo, desta forma, em consideração que diferentes características têm um maior grau de 

correlação com a variável de previsão. De forma análoga, existe a possibilidade de calcular o 

valor de outup através de uma média ponderada dos k vizinhos mais próximos, função da 

proximidade ao objeto em análise. Outras soluções podem ser utilizadas em vez da média, como 

regressões lineares para os k vizinhos selecionados.   

Existem diversas formas de calcular distâncias ente duas observações. Quando as variáveis são 

numéricas, pode ser utilizada distância Euclidiana, Manhattan, Mahalanobis ou Chebyshev, 

apresentadas nas expressões numeradas de (2.3) a (2.6). A distância Euclidiana penaliza com 

maior magnitude grandes distâncias entre atributos e favorece observações cujos atributos são 

todos relativamente próximos, devido à potência de expoente 2 que afeta cada parâmetro. Caso 

as variáveis sejam categóricas, a noção de distância não é assim tão simples. A literatura (Boriah 

et al., 2008) refere uma métrica denominada de medida de overlap, que consiste em atribuir 0 

no caso de as variáveis terem valor idêntico e 1 em caso contrário. Para problemas com 

múltiplas variáveis a distância é calculada pela soma dos atributos não concordantes.  

 

𝑑𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛(𝐴, 𝐵) = 𝑑𝑥1
(𝐴, 𝐵) + ⋯ + 𝑑𝑥𝑛

(𝐴, 𝐵) (2.3) 

 

𝑑𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑛𝑎(𝐴, 𝐵) = √𝑑𝑥1(𝐴, 𝐵)2 + ⋯ + 𝑑𝑥𝑛(𝐴, 𝐵)2 (2.4) 

 

𝐷Mahalanobis(A, B) =   √
dx1(𝐴, 𝐵)2

𝑠2
+ ⋯ +

𝑑𝑥𝑛(𝐴, 𝐵)2

𝑠2
 (2.5)  

 

𝑑Chebyshev(𝐴, 𝐵) = max(𝑑𝑥1(𝐴, 𝐵), … ,  𝑑𝑥𝑛(𝐴, 𝐵)) (2.6)  

 

Na maioria das vezes, as variáveis são normalizadas, com vista a evitar que escalas de diferentes 

grandezas representem pesos diferentes na avaliação das distâncias, na procura do vizinho mais 

próximo. Imagine-se um conjunto de dados que considere as variáveis independentes idade e o 

salário de um indivíduo. Neste caso, não normalizando as variáveis, enquanto a diferença entre 

salários pode ascender às centenas ou até aos milhares de unidades monetárias, é muito pouco 

provável que a diferença de idades seja maior que uma centena de anos. Assim, para que as 
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variáveis tenham o mesmo peso na avaliação de distâncias, a normalização é uma prática 

comum.  

Apesar da lógica por detrás deste modelo se poder aplicar a muitas realidades, o K-NN é um 

método que é posto em causa por não se abstrair dos dados de treino e não ser escalável. O 

tempo de resposta, caso o tamanho do conjunto de dados de treino seja consideravelmente 

grande, não é satisfatório, uma vez que o modelo tem de calcular tantas distâncias quantas 

observações na amostra (comparação exaustiva ou brute force). Não obstante, para acelerar o 

processo de obtenção de outputs, existem modelos de particionamento do espaço amostral, 

como kd-trees ou ball trees que permitem uma melhor performance deste tipo de modelos, não 

assegurando o vizinho mais próximo, mas sim um vizinho consideravelmente próximo (Zhou 

et al., 2008, Nielsen et al., 2009). 

2.2.4 Outros modelos 

Existem outros modelos de regressão, como o modelo baseado no Support Vector Machines 

(SVM) desenvolvido por Cortes e Vapnik (1995) com o objetivo de resolver problemas de 

classificação. As adaptações foram realizadas, de forma a estender o domínio desta teoria para 

modelos de regressão (Vapnik et al., 1997), que se denominam de Support Vector Regression 

(SVR). Nestes algoritmos são utilizadas funções lineares, muitas vezes em dimensões 

superiores ao espaço da amostra, recorrendo aos métodos kernel. O objetivo deste aumento 

dimensional é a capacidade de conseguir diferenciar os dados de forma mais eficiente. As 

Artificial Neural Networks são outra categoria de modelos de propósito genérico que podem 

ser úteis para fins de regressão. Estes modelos são desenhados com vista a reproduzir o 

funcionamento biológico das redes neuronais e a capacidade humana de aprender através de 

experiências. Os erros gerados ao longo do uso do método são tidos em conta para potenciar a 

capacidade do modelo de abstrair e compreender melhor a realidade em estudo. Ao feedback 

gerado pela experiência chama-se back propagation (Linoff e Berry, 2011). Ambos os modelos 

são ferramentas poderosas na abordagem deste tipo de problemas. 

2.2.5 Métodos de validação do modelo 

No momento de avaliação de resultados obtidos através de modelos de regressão, não é 

suficiente olhar para medidas como o erro médio, ou soma dos erros quadráticos, entre outras. 

É relevante que haja uma compreensão do que cada métrica significa e que sejam utilizadas 

técnicas de validação dos próprios modelos e das suas capacidades. A capacidade de abstração 

de um algoritmo, i.e. performance na estimação do output de forma independente aos dados de 

treino, deve ser objeto de análise. Só desta forma, será possível garantir que o modelo tem 

potencial na estimação de novas observações e que não está apenas ajustado às instâncias 

utilizadas no desenho do modelo. 

A técnica utilizada para testar esta capacidade denomina-se de cross-validation. Esta 

metodologia de validação é utilizada quer em problemas de categorização, quer de regressão e 

consiste no particionamento dos dados em dois subconjuntos: a amostra de calibração ou treino 

e a amostra de validação ou teste. Assim, é possível avaliar e selecionar o melhor modelo, 

validando a não-existência de overfitting no processo de avaliação. Existem duas técnicas de 

validação muito usadas, descritas de seguida. 

K-fold cross-validation 

O K-fold cross-validation consiste na subdivisão dos dados em K partições de igual tamanho. 

Nesta técnica, o número de validações feitas é igual a K, sendo que, em cada uma, uma das 

partições (folds) é utilizada para dados de validação e as restantes para a calibração do modelo. 

A Figura 7 esquematiza o método explicado. 
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Figura 7 - K-fold cross validation 

Fonte:(Andrade, 2015) 

Leave-one-out cross-validation 

O leave-one-out é o processo mais básico de validação de um modelo. Consiste em utilizar 

como dados de teste apenas uma observação, a qual permanece fora dos dados de treino. Neste 

método N validações são levadas a cabo, em que N é representa o tamanho do data set. A técnica 

leave-one-out acaba por ser um tipo de K-fold cross-validation em que o número de folds é 

igual a N. 

Para além da avaliação de performance de modelos, o cross-validation pode ser usado na 

seleção das variáveis independentes (feature engineering), de forma a garantir a abstração aos 

dados de treino no momento da escolha das variáveis.  

2.2.6 Métricas de erro 

Enquanto que nos modelos de classificação o resultado de previsão é binário (erro ou acerto), 

em modelos de regressão quer-se analisar o goodness of fit, i.e. quão pequenas são as diferenças 

entre os valores observados e a previsão gerada pelo modelo. Assim, o foco da avaliação do 

desempenho do modelo recai sobre métricas calculadas que incidem nos erros de cada previsão. 

O erro médio (ME) permite avaliar se as previsões se encontram centradas com os valores reais. 

Já o erro médio absoluto (MAE) e o erro quadrático médio (MSE) abstraem-se da polaridade 

do erro, atendendo apenas à sua grandeza. No caso do erro quadrático médio ou a sua raiz 

(RMSE), erros maiores têm maior penalização na avaliação, o que torna esta métrica mais 

sensível a outliers. A goodness of fit pode ser avaliada através do R2, medida estatística que 

relaciona a variabilidade explicada (EV) e a variabilidade total. O valor de R2 varia entre 0 e 1, 

sendo que 0 significa que o modelo não explica qualquer variabilidade do output relativamente 

à média e 1 representa que toda a variabilidade é explicada pelo modelo. Dizer que o MAE é 

de um determinado valor é insuficiente, não sabendo a ordem de grandeza do output que se 

pretende estimar. Assim, uma forma de abstrair essa mesma grandeza da métrica de erro, é a 

utilização de métricas relativas, como o erro médio absoluto relativo (MARE). 

2.3 Otimização no processo de alocação de unidades logísticas 

O problema de alocação de unidades logísticas a encomendas enquadra-se antes do processo de 

embalamento, tendo impacto em todas as atividades logísticas posicionadas a jusante na cadeia 

de abastecimento, com especial relevância no transporte. Para tal, após a regressão da 

volumetria das peças que formam uma encomenda, é necessário escolher o pack ou conjunto 

de packs que otimizam o seu custo de transporte logístico. Este custo está tipicamente 

relacionado com o volume ocupado pelos bens, peso correspondente e distância de transporte. 
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2.3.1 Otimização de packs atendendo às condições geométricas dos itens 

A seleção dos packs para o embalamento de itens com restrições volumétricas é tipicamente 

abordada na literatura como um problema da tipologia de otimização de corte ou 

empacotamento (C&P) (Wäscher et al., 2007). Nestes problemas, dados dois conjuntos de 

elementos (objetos grandes e itens pequenos) definidos numa, duas, três ou mais dimensões, 

pretende-se definir subconjuntos de itens pequenos e atribuir a cada objeto de grande dimensão 

um destes subconjuntos, sujeito às condições de validação geométrica. Estas condições devem 

garantir que cada subconjunto de itens pequenos tem a capacidade dimensional de estar 

inteiramente compreendido no objeto grande sem que os itens se sobreponham. Os problemas 

são modelados com vista à otimização de uma determinada função objetivo. 

Dependendo das características do problema, a solução ótima pode incidir sobre o número de 

objetos de grande dimensão, número e agrupamento dos itens pequenos, alocação dos itens 

pequenos aos objetos de grande dimensão e layout destes no que diz respeito às condições 

geométricas. No contexto do projeto, os objetos de grande dimensão representam as unidades 

logísticas e os itens de pequena dimensão as peças a expedir. Neste caso, o número de itens a 

alocar não é variável de decisão, uma vez que se pretende que todos os produtos sejam enviados. 

Assim, este problema classifica-se como minimização do input, onde se assume que o conjunto 

de objetos grandes é suficiente para acomodar todos os itens pequenos e visa-se a seleção do(s) 

objeto(s) de grande dimensão de forma a minimizar o seu valor. Dyckhoff (1990) definiu como 

características elementares dos problemas C&P 4 critérios de categorização: dimensionalidade, 

restrições de alocação, combinação dos objetos grandes e combinação dos itens.  

A dimensionalidade é considerada por Dyckhoff a característica mais importante, onde é 

representado o número de dimensões necessárias para descrever a configuração (layout) dos 

itens. Este atributo tem grande influência na complexidade do problema, pois quanto maior o 

número de dimensões, maior o esforço para encontrar a solução ótima. Situações com mais do 

que 3 dimensões podem ser obtidas na prática para problemas de packing tridimensional onde 

o tempo, ou o peso dos itens aparece como uma quarta dimensão. 

As restrições de alocação relacionam-se com a disponibilidade de elementos, sendo por elas 

determinados limites inferiores ou superiores para a quantidade de objetos grandes, ou itens 

pequenos. No entanto, podem existir problemas que consideram uma infinidade de objetos ou 

itens. Problemas de otimização clássicos de bin packing, por exemplo, consideram um número 

infinito de objetos, de modo a empacotar todos os itens. O oposto acontece nos Knapsack 

problems, onde apenas um objeto pode ser utilizado. Para além da divergência na utilização de 

elementos infinitos, os dois problemas apresentados anteriormente diferem na abordagem e 

objetivo de otimização. Para proceder à otimização de algo, deve, primeiramente, ser 

identificado um objetivo, uma medida quantitativa de performance do sistema em estudo 

(Nocedal e Wright, 2006). O bin packing problem pressupõe que os objetos (bins) têm 

capacidade suficiente para acomodar os itens, sendo que o problema passa pela seleção dos 

bins, com o objetivo de minimizar o valor dos objetos (input). Já o Knapsack problem apresenta 

o objetivo de maximizar do valor dos itens (output), utilizando todos os objetos e uma seleção 

dos itens. 

A característica de combinação dos elementos avalia a heterogeneidade das formas, quer dos 

objetos, quer dos itens. A sumarização destes 4 critérios é sintetizada na Figura 8 e uma árvore 

de categorização de problemas dentro deste domínio, é apresentada no anexo B. 
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Figura 8 – Critérios de categorização de problemas de corte e empacotamento de Dyckhoff 

Fonte: (Wäscher, Haußner, e Schumann, 2007) 

 

Todas estas variações tornam o espetro de problemas bastante alargado. Consequentemente, 

existem soluções das mais variadas naturezas, formuladas por algoritmos com níveis de 

complexidade distintos. São propostas como soluções para os bin packing problems (BPPs) 

desde heurísticas a técnicas exatas (Martello e Toth, 1990a, b).  

Problemas da natureza deste projeto são, geralmente, categorizados como um 3D-BPP bin 

packing problem tridimensional (Martello et al., 2000), onde se visa a determinação das 

posições dos itens dentro de cada bin de forma a garantir que a configuração destes minimiza o 

espaço desaproveitado e, consequentemente, o número de embalagens utilizadas. Este problema 

é classificado como NP-hard, conjunto de problemas mais complexos da classe NP. Devido à 

sua complexidade, geralmente, estes problemas são resolvidos com abordagens não 

determinísticas, recorrendo-se a heurísticas, que, apesar de não garantirem a solução ótima, 

diminuem o esforço computacional, garantido uma resposta de qualidade em tempo aceitável 

(Bovet e Crescenzi, 1994). No entanto, esta abordagem não será utilizada, visto representar 

complexidade desnecessária ao problema. A tridimensionalidade de objetos é mais indicada 

para objetos rígidos, que garantem uma forma constante ao longo do tempo. Para o caso do 

têxtil, pode-se assumir que as peças têm a capacidade de se moldar umas às outras, garantindo 

máxima ocupação de espaço. Assim, a disposição das peças deixa de ser um problema, 

passando o volume a ser a única restrição. 

Tendo isso em consideração, modelos de programação linear (LP) podem ser utilizados de 

modo a garantir a obtenção do ótimo global no problema de alocação de subconjuntos de itens 

aos packs. Técnicas como o Simplex (Nelder e Mead, 1965) utilizadas pela primeira vez por 

George Dantzig em 1974, procuram aumentar a variável que representa o maior ganho para a 

função objetivo até atingir as fronteiras do espaço de soluções delimitado pelas restrições do 

problema. Se nenhum espaço de soluções ao longo das fronteiras potenciar a melhoria da função 

objetivo a solução ótima terá sido encontrada. Na verdade, o desafio levantado pela alocação 

de packs é um problema de programação inteira, pois as variáveis de decisão não pertencem a 

um domínio contínuo, uma vez não se poder selecionar frações de packs. A abordagem anterior 

continua a fazer sentido, podendo-se “relaxar” as condições de integridade das variáveis na 

obtenção de uma solução de LP e posterior aproximação à sua vizinhança. Diversos solvers, 

ferramentas matemáticas para cálculo de otimização de soluções, recorrem, entre outras, à 
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técnica supracitada. Solvers open source ou com licença académica podem ser utilizados ao 

longo do projeto para a resolução de problemas de programação linear, ou caso haja 

necessidade, problemas de outras naturezas. Estudos anteriores denotam como melhores solvers 

o GUROBI, XPRESS, CPLEX, SCIP E CBC  (Meindl e Templ, 2012), a maior parte deles 

executados em C++, podendo-se, no entanto, modelar os problemas noutra linguagem de 

programação.
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3 Estimação da volumetria de itens 

Como explicado no capítulo 1, a abordagem utilizada subdivide-se na solução de dois 

problemas de caráter distinto, mas de objetivo único: o de minimizar o custo relacionado com 

o transporte e operações, através da sugestão dos melhores packs para uma determinada 

encomenda. Após uma revisão bibliográfica onde se pretendeu explorar e compreender todas 

as alternativas e ferramentas que possam vir a acrescentar valor no decorrer do projeto, é 

explicado neste capítulo a abordagem relativa ao primeiro problema: a estimação do volume 

dos itens. Este é o passo que antecede a seleção ótima de packs, sendo que o resultado desta 

etapa servirá como input para o problema de otimização que se segue (capítulo 4). Neste 

capítulo será exposta a situação original da empresa relativa a este problema, as soluções 

aplicadas e os resultados obtidos. 

3.1 Análise As-Is e To-Be 

Na data de início do projeto, a HUUB já abordava a questão da volumetria ao nível das peças.  

Para isso, utilizava-se um processo manual, sujeito a grande subjetividade humana, no que toca 

à categorização dos itens para o cálculo da sua volumetria que, para além de consumir bastante 

tempo aos colaboradores da empresa, era um processo sujeito a erros. O cálculo do volume total 

dos itens de uma encomenda era feito com recurso a uma folha de cálculo, na qual constava 

uma lista de categorias de produtos, não existentes na base de dados, pouco completa, 

subdividida por faixa etária, que pode ser consultada no Anexo C. No total, por falha da 

estimação do volume da encomenda, a percentagem de acerto sobre os packs a expedir era de 

cerca de 41%. Apesar do tempo consumido na utilização da ferramenta estar diretamente 

relacionado com o tamanho das encomendas a dimensionar, em média, por cada marca cliente, 

um membro da equipa de Account Management¸ despendia de um dia de trabalho para definir 

os packs necessários às encomendas de uma season. No momento presente, tendo a empresa 22 

marcas clientes, o tempo consumido na utilização do processo As-Is é de 44 dias anuais de 

trabalho, pelo que, com o aumento do número de clientes, este número tenderá a aumentar.  

De forma a avaliar a taxa de acerto da ferramenta existente ao nível do item, testou-se a precisão 

do cálculo de volume de itens numa amostra de dados, que será apresentada no subcapítulo 

seguinte. Os valores obtidos apresentaram um ME de -318 cm3 (subestimação do volume dos 

itens na sua maioria), um MAE de cerca de 1300 cm3, um RMSE superior a 2200 cm3 e um 

MARE de 112%. Estes valores serão um termo de comparação para os modelos desenvolvidos, 

possibilitando a compreensão da melhoria que cada modelo representa comparativamente à 

abordagem inicial da HUUB. 

A falta de precisão ao nível do item tem dois impactos negativos no desenvolvimento do 

negócio da empresa, provocada pela consequente tomada de decisão de uma configuração de 

packs não ótima. Por um lado, pode-se gerar retrabalho no embalamento dos itens, após os 

operadores se aperceberem de que o conjunto de unidades logísticas não é o mais apropriado 

para a encomenda em questão. Por outro lado, quando a falha na estimação do volume gera 
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uma configuração de packs não ótima, mas não é evidente para o operador de que existiria uma 

configuração mais benéfica, existem desperdícios a nível de custo de transporte. 

O objetivo para esta fase, após a conclusão do projeto, é de aumentar o valor de acerto dos 

packs a utilizar, garantindo a redução do custo de transporte e minimização do retrabalho. A 

previsão do volume das encomendas será realizada com recurso a modelos de regressão que 

utilizarão como variáveis independentes as características dos itens. Como tal, o erro associado 

à estimação do volume dos artigos deverá ser inferior ao que se verifica no processo As-Is. Mais 

características dos produtos serão tidas em consideração na previsão do volume, para além das 

já utilizadas Tipo e Faixa Etária, com vista a aumentar a precisão do modelo. Com o decorrer 

do tempo, pretende-se que seja possível fazer uso da informação gerada pelas operações, 

aprendendo com ela, de forma a enaltecer as potencialidades da ferramenta. Adicionalmente, é 

crucial que esta atividade deixe de ser manual e que esteja acoplada ao sistema de informação. 

Como tal, haverá um grande foco na automatização e agilização do processo, tendo em vista a 

integração com o Spoke. 

3.2 Espaço amostral, descrição das variáveis, tratamento de dados e estatística 
descritiva  

A regressão pretende encontrar e perceber relações entre duas ou mais variáveis de uma 

determinada população, possibilitando o desenvolvimento de previsões relativas à variável 

output para instâncias desconhecidas, com base nos inputs ou variáveis independentes. Para 

fazê-lo, recorre-se a um espaço amostral do qual se pretende extrair tendências e padrões. 

Assim, para o desenvolvimento de modelos regressivos, foi necessário recorrer a uma amostra 

dos itens dos clientes da HUUB.  

Antes de iniciar o processo de regressão, é necessário definir a amostra a utilizar para o 

desenvolvimento dos modelos. No momento de início do projeto não existia informação 

disponível que constituísse uma amostra para a variável dependente (volume das peças), sendo 

necessário proceder à sua recolha. 

Foi pensada a hipótese de, através da informação dos itens e conjunto de unidades logísticas de 

encomendas passadas, tentar depreender o volume ao nível do item, de forma a obter uma 

amostra de forma simples e barata. No entanto, o diferencial de volume entre as unidades 

logísticas distintas é de uma grandeza consideravelmente superior ao volume das peças, que, 

mesmo assumindo que os packs foram otimizados, o que não é sempre o caso, existe a 

possibilidade de estes não estarem completamente ocupados, gerando assim um erro 

considerável neste modo de estimação. Como tal, foi necessário, numa primeira fase, a medição 

manual dos itens, o que é um processo moroso e que impacta negativamente as operações em 

armazém, representando um custo para o projeto. No final deste processo, 129 itens foram 

medidos em ambiente de simulação de embalamento, assegurando que existe pressão exercida 

entre as peças, assim como quando estas se encontram embaladas. Os itens foram selecionados 

de forma a garantir a medição de um espetro de marcas, tamanhos e subfamílias aceitável e bem 

distribuído. Reconhece-se, no entanto, que o número de observações não é o ideal, mas sim o 

melhor trade-off entre o custo que esta atividade representou para as operações e o benefício de 

informação gerada.   

3.2.1 Varáveis independentes 

No processo de seleção das variáveis independentes relacionadas com o volume, recorreu-se à 

base de dados, onde se procurou informação referente a cada produto, que possa influenciar as 

dimensões das peças. Juntamente com colaboradores pertencentes à equipa de Account 

Management e de Operações, pessoas com experiência relativa a esta questão. Chegou-se à 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  22 

conclusão de que, da informação disponível, as características presentes na Tabela 1 seriam 

merecedoras de análise, no sentido de validar a sua influência na volumetria das peças. 

 

Tabela 1 - Possíveis variáveis independentes e classificação segundo tipo de variável 

Possível variável independente  Tipo de variável 

Tipo Categórica 

Género Categórica 

Tamanho Categórica 

Faixa Etária Categórica 

Material Categórica 

Tipo de Tecido (método de confeção) Categórica 

Marca Categórica 

Fornecedor Categórica 

 

Após esta análise, foi necessário verificar a qualidade da informação introduzida na base de 

dados, que devido à maturidade do sistema de informação pode, em alguns campos, estar 

comprometida. De facto, a informação relacionada com o Tipo de Tecido e Material não estava 

em conformidade, sendo que, apesar de se suspeitar que estas variáveis podem ter influência na 

previsão, de momento não existe possibilidade de as utilizar. Para tal, foi trabalhado um 

standard de forma a garantir que no futuro esta informação seja corretamente inserida na base 

de dados. As restantes variáveis serão alvo de análise no seguimento do projeto. 

3.2.2 Tratamento das variáveis 

A variável Tipo apenas continha informação de alto nível relativa aos itens. Vestuário, calçado, 

roupa de praia, ou roupa de casa, eram alguns dos atributos que constavam nesta variável, o 

que, devido ao espetro alargado de volumes dentro dessas dimensões, torna esta informação 

insuficiente. Para garantir que o sistema de informação acompanha as necessidades da empresa, 

quer nesta, que em outras tarefas, foram criados dois outros níveis de categorização 

denominados Família e Subfamília de produto. Estes níveis de categorização já se encontram 

na base de dados, aptos a receber informação na introdução de novos modelos. A árvore de 

categorização dos produtos, que pode ser consultada no Anexo D (Tabela 10), foi construída 

numa perspetiva mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva, pensando não apenas na 

necessidade deste projeto, mas também em necessidades futuras da empresa a que esta 

categorização possa vir a auxiliar. Esta categorização vem substituir aquela utilizada pela 

ferramenta inicial na estimação de volumes. 

Acontece que, para os itens já introduzidos em sistema, esta categorização não existia e seria 

um trabalho bastante moroso categorizar os 19000 itens existentes. Para simplificar esta tarefa, 

foi desenvolvido uma query com expressões regulares (RegExs) de forma a categorizar 

automaticamente as peças de roupa em sistema. Esta query procura em 3 campos distintos da 

base de dados (referência, nome e descrição do produto) por palavras-chave que permitam 

compreender de que item se trata. Após a interpretação da informação, os produtos foram 

atualizados, ficando por categorizar menos de 20% dos itens registados. 

A variável Tamanho também apresenta um entrave para análise. Diferentes itens encontram-se 

em escalas distintas, como idade, centímetros e escala S-M-L-XL, esta última para a roupa de 

adulto. Para além disso, dentro da mesma gama de tamanhos, existem pequenas variações que 
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dependem da definição de tamanhos própria das marcas, como por exemplo “1-3 anos” e “2 

anos”. Para estes casos, de forma a não trabalhar com demasiados atributos de significado 

idêntico, agruparam-se os tamanhos em classes de idades. A maioria das peças apresentava o 

tamanho categorizado por idade, como tal, os restantes atributos foram convertidos para esta 

escala (anos). Para os tamanhos descritos em centímetros, já existem tabelas de conversão, 

havendo apenas problema para as peças de roupa de adulto. Nesta fase, como o objetivo é 

apenas a compressão das variáveis e a produção de uma análise gráfica, quer-se apenas garantir 

o respeito da sequenciação desta que é uma variável nominal ordinal. Assim, converteu-se o S, 

M, L e XL para 18, 20, 22 e 24, respetivamente.  

3.2.3 Estatística descritiva da amostra 

Com o objetivo de sumarizar a distribuição da variável volume e avaliar como esta se relaciona 

com as variáveis anteriormente selecionadas, foram desenvolvidas análises de estatística 

descritiva. Numa análise univariada foram calculados estimadores da medida central e 

dispersão, bem como desenvolvidas análises gráficas através de um histograma e uma função 

cumulativa da variável volume (Figuras 9). As medidas dos itens apresentam uma grande 

variabilidade, com uma média de 1410 cm3 e um desvio padrão de 1525 cm3. Recorrendo à 

análise gráfica, é possível verificar que, apesar de existirem alguns itens com volumetrias acima 

dos 3000 cm3, a sua frequência é relativamente baixa. A regra de Pareto não se verifica por 

pouco, pois 80% das peças medidas encontram-se em cerca de 30% do espetro de volumes.  

 

Figura 9 - Histograma da variável volume e função cumulativa da variável volume 

Foi realizado um teste de hipótese Anderson-Darling  à normalidade de distribuição do volume 

(Anderson e Darling, 1952), no entanto, de forma a garantir a exaustividade de opções testadas, 

recorreu-se a outros testes (Ryan-Joiner e Kolmogorov-Smirnov). A hipótese nula foi rejeitada 

para todos os testes de hipótese, rejeitando-se que o volume dos itens siga uma distribuição 

normal, como já era evidenciado pelo histograma. A representação gráfica do teste (probabilty 

plot) pode ser vista na Figura 18 do Anexo E. 

Após a análise univariada da variável de previsão, é de interesse tentar compreender a relação 

entre as variáveis também de forma gráfica. Para isso, foi desenvolvida uma análise que 

relaciona o volume com uma das variáveis independentes. As conclusões a retirar dos gráficos 

criados corroboram com o já antecipado no capítulo 2, onde se classificou este problema como 

uma regressão multivariada. Pois, enquanto o tamanho da roupa de bebé se encontra muito 

concentrada numa baixa gama de volumetria (ver Figura 10), o mesmo já não se passa com 

peças de roupa de criança e adulto. Isto deve-se ao facto de o Tamanho, por si só, ser incapaz 

de explicar a variável de previsão. Note-se que, englobado no tamanho de 8 anos, por exemplo, 

tem-se peças de roupa que ascendem aos 7000 cm3, como uma saia, mas também itens com 

cerca de 250 cm3, como um gorro. A mesma conclusão é obtida ao analisar a Subfamília do 

produto, também apresentado na Figura 10, pois apesar de se conhecer esta variável, o volume 

sofre dependência de outras categorias do produto, como o Tamanho. 
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Figura 10 - Scatterplot do volume por tamanho e scatterplot do volume por subfamília  

3.3 Métodos de regressão, técnicas e resultados 

Foram desenvolvidos e testados modelo de regressão linear, de árvores de decisão e o K-NN, 

baseados na metodologia apresentada pelo Anexo O. Para o primeiro, é necessário que as 

variáveis a utilizar sejam do tipo numérico. Acontece que, como apresentado na Tabela 1, todas 

as variáveis utilizadas são nominais. A primeira tarefa na construção dos modelos de regressão 

foi a conversão das variáveis para o tipo numérico. Esta conversão será útil para alguns modelos 

em específico e desprezável para outros. Na avaliação dos modelos de regressão foi utilizado o 

leave-one-out cross-validation, muito devido ao pequeno tamanho da amostra. Caso se 

utilizasse uma validação com folders de grande dimensão, o modelo estaria sujeito a grandes 

decréscimos de performance por falta de informação relevante. 

3.3.1 Conversão de atributos para variáveis numéricas 

A conversão das variáveis categóricas para numéricas foi feita com recurso à criação de uma 

função que, para cada atributo de cada variável independente, calcula a média do volume de 

todas as peças de roupa que contenham esse atributo. Assim, o valor de cada atributo fica 

relacionado com o valor médio da variável output dos itens correspondentes, sendo depois 

afetado por um processo de normalização. Nesse processo, o valor de cada atributo passa a ser 

o quociente do valor médio do volume obtido pelo o valor máximo encontrado dentro de cada 

variável independente. 

O seguinte exemplo é dado para facilitar a compreensão da função de encoding. Suponhamos 

a variável faixa etária, a qual se pretende transformar para o tipo numérico. Esta variável contém 

3 atributos (Bebé, Criança e Adulto). Para cada um dos atributos é calculada a média do volume 

de todas as peças que o contêm. Assim, concluiu-se que as peças de bebé têm em média um 

volume de 440 cm3, seguidas pelas peças de criança com 1500 cm3 e por último as peças de 

adulto com um volume médio de 2460 cm3. Estes valores já seriam plausíveis para conversão 

das variáveis categóricas em numéricas, mas de modo a normalizar os inputs, uma boa prática 

neste tipo de soluções, optou-se por dividir os valores obtidos pelo volume médio máximo 

dentro de cada variável, neste caso 2460 cm3. Assim os valores numéricos para a variável faixa 

etária ficaram 0.179, 0.610 e 1 para os atributos bebé, criança e adulto, respetivamente. As 

estatísticas descritivas das variáveis numéricas podem ser consultadas na Tabela 11 do Anexo 

F. Naturalmente, com a utilização deste método, existe a possibilidade de deturpação da 

informação contida nos dados, caso a amostra não seja transversalmente distribuída ao longo 

das várias dimensões. 
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3.3.2 Seleção das variáveis independentes 

Devido à complexidade do problema apresentado e ao alto número de variáveis em jogo, a 

análise gráfica não permite inferir qual o ganho do uso de uma determinada variável para a 

previsão do volume. Frequentemente, alguns atributos não são necessários para a criação do 

modelo de regressão por apresentarem redundância de informação, podendo mesmo gerar ruído 

e consequente prejuízo nas previsões. Para além disso, atributos desnecessários aumentam a 

complexidade dos modelos e dificultam a sua compreensão, como no caso daa árvores de 

decisão. 

Com o objetivo de identificar variáveis desnecessárias, foi realizada uma análise de 

interdependência entre as variáveis independentes categóricas. Esta interdependência pode 

gerar colinearidade. Em Estatística, a colinearidade é um fenómeno das regressões múltiplas, 

no qual duas variáveis estão altamente correlacionadas, pelo que é possível prever uma, 

conhecendo a outra, com um grau substancial de precisão. Nesses casos, não existe benefício 

no uso de ambas as variáveis como inputs da regressão. 

Para variáveis nominais não é possível recorrer a estudos de correlação. No entanto, o teste de 

Pearson's chi square dá uma boa ideia acerca da interdependência entre variáveis categóricas. 

A Tabela 2 apresenta os valores desse teste, após a normalização para o domínio [0,1] utilizando 

a medida Cramer's V, onde 0 representa a inexistência de interdependência e 1 representa 

interdependência total.  

Tabela 2 - Teste de Pearson's chi square entre variáveis explicativas 

 Tipo Família Subfamília Tamanho Faixa etária Género Cliente Fornecedor 

Tipo 1,00 0,95 0,97 0,80 0,28 0,11 0,27 0,27 

Família 0,95 1,00 1,00 0,59 0,56 0,32 0,60 0,57 

Subfamília 0,97 1,00 1,00 0,46 0,66 0,52 0,67 0,50 

Tamanho 0,80 0,59 0,46 1,00 1,00 0,52 0,58 0,44 

Faixa etária 0,28 0,56 0,66 1,00 1,00 0,36 0,57 0,66 

Género 0,11 0,32 0,52 0,52 0,36 1,00 0,76 0,78 

Cliente 0,27 0,60 0,67 0,58 0,57 0,76 1,00 0,91 

Fornecedor 0,27 0,57 0,50 0,44 0,66 0,78 0,91 1,00 

 

As variáveis tamanho e faixa etária apresentam uma interdependência total, como seria de 

esperar. Para além disso, existe uma forte dependência entre as 3 varáveis pertencentes à 

tipologia do produto e, por último, entre o cliente e o fornecedor. Ainda assim, o teste de 

Pearson's chi square apenas indica interdependência, não sendo isso um sinal evidente de 

colinearidade. No entanto, estas conclusões são um excelente ponto de partida para a utilização 

da metodologia de feature engineering (seleção de variáveis independentes a utilizar) stepwise 

regression. 

Esta metodologia consiste numa estrutura de seleção de variáveis, de forma a garantir que o 

espaço de variáveis independentes utilizado minimiza as métricas de erro da previsão. Para tal, 

de forma iterativa, é acrescentada ou retirada uma variável explicativa e é avaliado o impacto 

dessa decisão no erro de previsão. Foi utilizado, para todos os modelos de regressão, uma 

metodologia backward, onde se iniciou a previsão com todas as variáveis explicativas e se 

experimentaram sucessivos cenários, onde iterativamente é removida a variável explicativa cuja 

desconsideração gera o maior aumento de precisão do modelo, como explicado no pseudo-

código da metodologia, apresentado de seguida. 
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Pseudo-código 1: Framework de seleção de variáveis independentes backward stepwise  

 

Do while métrica de performance apresenta melhorias: 

Repeat para todas as variáveis candidatas a serem eliminadas: 

Selecionar uma variável a apagar do espaço de variáveis explicativas 

Invocar um modelo de regressão (e.g. random forest) 

Avaliar o modelo (Cross-validation) 

Calcular métricas de performance (e.g. RMSE) 

 End Repeat 

Selecionar variável independente a apagar (aquela cuja remoção minimiza as métricas 

de erro) 

Apagar variável dos dados de treino 

End do 

 

Geralmente, a framework apresentada é preferível face ao processo inverso (forward stepwise), 

apesar de se argumentar ser menos eficiente computacionalmente. A preferência deve-se ao 

facto de ser possível que uma variável não gere melhorias significativas analisando-a de forma 

isolada, mas que seja útil na presença de outras. Assim, modelo forward sujeita-se a não 

selecionar variáveis que geram ganho de informação quando em conjunto (Guyon e Elisseeff, 

2003). 

3.3.3 Regressão linear Múltipla 

Na construção do modelo de regressão linear múltipla começou-se por utilizar todas as variáveis 

explicativas. Acontece que, nem todos os coeficientes da regressão β obtidos, satisfazendo o 

critério dos mínimos quadrados, apresentavam valores positivos. Este fenómeno pode estar 

relacionado com 2 motivos. Por um lado, a colinearidade entre variáveis, já prevista na Tabela 

2, pode obrigar a que uma variável independente colinear a outra pondere negativamente para 

balancear o peso da dimensão que ambas explicam. Por outro lado, o encoding produzido, ao 

dar o mesmo peso a todas as variáveis (domínio entre 0 e 1), pode não refletir a realidade, uma 

vez que algumas dimensões podem apresentar maior grau de correlação com a variável de 

previsão. De qualquer das formas, para avançar com o teste e possibilitar posterior averiguação 

da existência ou não destes fenómenos, forçou-se a que todos os parâmetros β do modelo fossem 

positivos ou nulos. Esta abordagem gera um erro considerável, mas permitirá identificar quais 

as variáveis a remover. É ainda de notar que, antes de acrescentar esta condição ao modelo, os 

parâmetros β cujo valor era negativo correspondiam às variáveis Tipo, Família, Faixa Etária e 

Marca. Segundo a Tabela 2, todas estas variáveis têm um forte grau de interdependência com 

outras. 

Após a metodologia backward stepwise, as variáveis independentes que garantiram a 

minimização dos erros quadráticos foram a Subfamília de produto, o Tamanho, o Género e o 

Fornecedor. Na Tabela 3, são apresentadas as métricas de erro para o melhor cenário de 

variáveis preditivas. Note-se que não foram selecionadas variáveis interdependentes, de acordo 

com a análise previamente feita. 

Tabela 3 - Métricas de erro de regressão linear múltipla (cm3) 

Espaço de inputs ME MAE MSE RMSE R2 VE MARE 

Subfamília, Tamanho, Género, 

Marca 

-3.4 709 1092923 1045 0,526 0,526 79,7% 
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Com recurso à regressão linear foi possível obter um MAE e um RMSE correspondentes a cerca 

de metade do valor destas métricas na situação inicial, o que por si só pode induzir a melhorias 

significativas. No entanto, pretende-se que o modelo a utilizar seja robusto e capaz de 

compreender regras e padrões mais complexos do que os da linearidade. Esta questão prende-

se pelo facto de o domínio de incidência deste tipo de ferramentas ser dinâmico. Assim, caso a 

empresa decida no futuro trabalhar com peças têxtil de categorias distintas, o modelo usado 

deve ser capaz de estabelecer novas regras para a compreensão dos padrões de relação entre 

variáveis na previsão do volume. Para tal, modelos na área do Machine Learning serão testados.   

3.3.4 Árvore de decisão de regressão simples 

Contrariamente ao exemplo anterior, as árvores de decisão de regressão apresentam uma 

natureza mais complexa no que toca à parametrização. Como tal, não basta avaliar e validar o 

modelo enquanto se faz alternar o espaço de variáveis independentes, uma vez que existem 

outras dimensões parametrizáveis que, consoante as variáveis a usar, podem ter valores ótimos 

distintos. Para dar resposta a esta questão, foi definida uma framework de avaliação do modelo 

e dos respetivos parâmetros, com três níveis de iteração. Para cada espaço de variáveis 

independentes fez-se variar o nível de profundidade máximo e o número mínimo de 

observações por cada folha (últimos nós da árvore). A Figura 11, traduz graficamente a 

framework utilizada, apresentando também os valores ótimos encontrados em casa passo, mais 

uma vez com recurso ao citério OLS. 

 

Figura 11 - Framework de parametrização de árvore e valores ótimos encontrados 

O espaço de variáveis a usar tem influência na construção da árvore e na sua definição de regras. 

No caso das árvores de decisão, a questão da eliminação de variáveis colineares não é tão crítica 

como para regressões lineares, uma vez que não é definida uma função matemática que 

relacione as variáveis. Note-se que o espaço de variáveis independentes ótimo para este modelo 

contém as variáveis fornecedor e marca que apresentam um elevado grau de interdependência. 

Os restantes níveis de parametrização têm a função de controlar o overfitting aos dados de treino 

e o consequente poder de abstração. As métricas de erro para a árvore de decisão simples são 

apresentadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Métricas de erro de árvore de decisão simples para regressão (cm3) 

Espaço de inputs  (híper-

parâmetros) 

ME MAE MSE RMSE R2 VE MARE 

Subfamília, Tamanho, 

Género, Marca, Fornecedor  

(Prof . = 30; Tamanho da 

folha = 3) 

-82 718 1381504 1175 0,401 0,404 65,1% 

 

À media que se foi aumentando o tamanho das folhas, a profundidade máxima da árvore perdeu 

preponderância. Isto acontece porque o critério de paragem que interrompe o crescimento da 

árvore passa a ser o número de observações na folha. Mesmo recorrendo ao método de cross-

validation e assumindo que as observações nos dados de treino são independentes, por vezes é 

mais cauteloso utilizar árvores com um maior nível de abstração - i.e. menor profundidade, ou 

maior tamanho de folhas -, de forma a garantir uma maior capacidade de generalização durante 

a previsão. 

Os resultados obtidos para a árvore de decisão simples foram piores do que os obtidos na 

regressão linear múltipla no que toca às métricas não relativas. Com especial evidência para o 

facto de existir um bias na previsão, estando o modelo de previsão a subestimar a volumetria 

das peças a maior parte das vezes. No entanto o erro relativo evidencia que este modelo gera 

em média erros de menor impacto, relativamente às dimensões das peças. 

3.3.5 Random Forest 

As árvores de decisão simples podem ser bastante instáveis e pequenas variações nos dados 

podem provocar a geração de uma árvore completamente distinta. Para contornar este problema, 

conjuntos de árvores de decisão, como o Random Forest, são utilizadas (ver a subcapítulo 

2.2.2). Quer isto dizer que, mesmo que as métricas de avaliação apresentem valores menos 

favoráveis, o Random Forest pode vir a ser a escolha preferível graças à sua maior robustez. 

De qualquer das formas, note-se que, contrariamente à regressão linear múltipla, a árvore de 

decisão simples, apresentada no ponto anterior, resultou num bias considerável, que se pode 

dever ao facto de algumas classes de produtos dominarem perante outras nos dados de treino 

do modelo. O modelo de Random Forest pode também apresentar algum ganho nesse sentido 

devido à geração de múltiplas árvores de previsão com inputs de dados distintos. 

Pela sua definição, as ensemble trees têm como um dos híper-parâmetros principais, o número 

de árvores construídas. Estudos anteriores (Baranauskas, Oshiro, e Perez, 2002, Latinne et al., 

2001) provam que, à medida que se aumenta o número de árvores, nem sempre se obtém um 

aumento de performance significativo. Existe, para cada problema, um limite a partir do qual o 

aumento de precisão derivado do aumento do número de árvores deixa de apresentar vantagem 

face ao esforço computacional extra. Nestes mesmos estudos, foram testados 29 data sets onde 

se fez variar o número de árvores entre 2 e 4096. O ganho médio obtido (área inferior à curva 

ROC em problemas de categorização) a partir das 128 árvores foi de 1 ponto percentual. Assim, 

tendo consciência que o volume de dados em causa é consideravelmente inferior aos testados, 

parece aceitável assumir 128 árvores como parâmetro a considerar. 

A mesma estrutura iterativa da árvore de decisão simples foi utilizada (Figura 11) e os 

resultados ótimos obtidos estão apresentados na Tabela 5. No caso do Random Forest, o melhor 

espaço de variáveis de input no sentido de garantir o critério de mínimos quadrados é composto 

por todas as dimensões. Este modelo apresenta um ligeiro bias negativo e menor erro médio 

absoluto e erros quadráticos médios comparativamente com os modelos anteriores. 
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Tabela 5 - Métricas de erro de Random Forest para regressão (cm3) 

Espaço de inputs  (híper-

parâmetros) 

ME MAE MSE RMSE R2 VE MARE 

1. Tipo, Família, Subfamília, 

Tamanho, Faixa etária 

Género,  Marca, Fornecedor  

(Prof . = 30; Tamanho da 

folha = 3) 

-20 524 772640 879 0,665 0,651 48,1% 

 

3.3.6 K-Nearest Neighbors 

O modelo de K-Nearest Neighbors apresenta necessidades semelhantes à regressão linear 

múltipla, pois, geralmente, as distâncias são calculadas entre variáveis do tipo numérico. No 

entanto, como denotado no capítulo 2, podem ser calculadas distâncias entre variáveis 

categóricas, através do recurso à medida de overlap que considera a distância igual a 0, no caso 

de as variáveis apresentarem valor idêntico, e 1, no caso contrário. 

Assim, a metodologia de K-NN será subdividida em duas partes. Primeiro, será formulado o 

modelo com base nas variáveis originais, recorrendo para o cálculo das distâncias à medida de 

overlap. De seguida, será testado um modelo com base nos valores das variáveis independentes 

convertidas para numéricas através da metodologia especificada em 3.3.1. Neste segundo 

modelo, serão utilizadas diferentes métricas de distância e analisadas as respetivas vantagens e 

desvantagens. 

Analogamente ao número de árvores no Random Forest, o K-NN tem como híper-parâmetro 

principal o número de vizinhos a considerar (K). No sentido de compreender qual o número de 

vizinhos que garante a maior precisão, foram produzidos testes de erro para diferentes cenários 

de variáveis independentes, no qual se fez variar o valor de K, sempre utilizando o método de 

validação leave-one-out. Contrariamente a problemas de classificação, onde podem existir 

empates na votação, não existe qualquer contraindicação em utilizar um valor par de K no caso 

das regressões. Assim, fez-se variar o número de vizinhos entre 1 e 6, obtendo-se como número 

ótimo 3 vizinhos para a maioria das configurações de híper-parâmetros. A Figura 12 mostra o 

resultado obtido de forma gráfica. 

 

Figura 12 -Teste iterativo de erro para definição K ótimo em K-NN 

O método K-NN que utiliza variáveis nominais (e distância de overlap) fica atrás da regressão 

K-NN com variáveis sujeitas a encoding, como pode ser visto na Tabela 6. A superioridade do 
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segundo modelo pode estar relacionada com a maior compreensão da influência de cada 

atributo derivada da interpretação dos valores numéricos e respetivas distâncias que geram a 

possibilidade de comparação entre variáveis de forma contínua e não apenas binária.  

Relativamente a métricas de distância para o segundo modelo K-NN, os melhores resultados 

foram atingidos quando utilizada a distância de Manhattan face à distância Euclidiana, no 

entanto esta diferença não é estatisticamente significativa. Relativamente às distâncias, para 

capacitar o modelo da previsão de itens com atributos desconhecidos (e.g. estimar o volume de 

um blazer, peça cuja categoria não está englobada no conjunto de dados de treino), 

personalizou-se as funções de distância utilizadas pelo modelo. Sempre que, para uma 

determinada variável independente, a peça apresenta um atributo desconhecido, é somado um 

valor constante na comparação com todos os vizinhos para essa variável explicativa, de forma 

a causar um impacto igual para todas as observações em memória para essa variável 

independente. 

Tabela 6 - Métricas de erro de K-Nearest Neighbors de regressão (cm3) 

Espaço de inputs  (híper-

parâmetros) 

ME MAE MSE RMSE R2 VE MARE 

1. Subfamília, Tamanho, 

Género,  Marca, Fornecedor 

(k=3) 

-384 539 730796 855 0,683 0,747 49,7% 

2. Subfamília, Faixa etária, 

Género, Marca, Fornecedor 

(k=3, distância - euclidiana) 

-45 447 537069 733 0,767 0,768 41,6% 

 

O segundo modelo K-NN apresenta melhores resultados comparativamente às restantes 

técnicas testadas no que toca às métricas de erro, excetuando o ME. Neste caso, o ME é 

desvalorizado, dando-se mais importância à magnitude dos erros do que à sua posição, desde 

que o seu valor não seja responsável por um bias significativo, que não é o caso (ver Anexo G). 

No sentido de avaliar a significância estatística da superioridade aparente deste modelo, 

produziu-se um teste de hipótese não paramétrico Mann–Whitney-Wilcoxon (MWW) à 

diferença do valor esperado dos erros absolutos gerados entre este e os restantes modelos. A 

opção sobre este teste deve-se ao facto de, contrariamente ao t-test, o MWW não fazer 

pressupostos sobre a normalidade da distribuição das variáveis em análise, que, como pode ser 

consultado no Anexo H seria um pressuposto forçado. Os resultados obtidos permitem dizer, 

com um nível de significância de 0.05, que o modelo K-NN produz erros absolutos inferiores 

ao modelo de árvore de decisão simples, o mesmo já não acontece relativamente ao Random 

Forest. 

3.4 Seleção do modelo a utilizar 

Relativamente aos modelos testados, o Random Forest e o K-NN com dados numéricos 

apresentaram uma performance superior aos restantes. Neste momento, o modelo a ser 

implementado é o K-NN, muito devido à natureza simples do mesmo e à simplicidade de 

moldar o modelo de acordo com as necessidades. Exemplo disso é a criação de uma regra na 

qual, caso a distância entre os K vizinhos mais próximos e a observação a estimar seja superior 

a um determinado limite parametrizável, o valor da regressão não se baseia nas observações do 

espaço amostral, mas sim nas regras do modelo inicial da empresa. Esta regra funciona como 

uma medida preventiva para situações em que os itens a estimar sejam consideravelmente 

distintos dos itens medidos, em termos de características, uma vez ter sido identificada uma 

correlação moderada entre a distância e o erro de previsão. Para além disso técnicas como 
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árvores de decisão, com capacidade de abstração dos dados, pressupõem um volume de dados 

bastante superior ao existente. 

No caso do K-NN, técnica da classe Memory-Based reasoning (MBR), os dados de treino não 

são descartados - não havendo lugar a abstração - e a escolha dos mesmos é provavelmente o 

passo mais importante na construção do modelo. Uma das possibilidades futuras para melhoria 

da performance é a introdução de pesos relativos para cada variável, de forma a ponderar mais 

fortemente variáveis com maior influência no output (volume). Uma forma de o fazer é a 

criação de uma heurística semi-estocástica que vá iterando diversos cenários de coeficientes de 

ponderação para os inputs e testando o erro gerado com recurso a métodos de validação de 

forma a evitar o overfitting aos dados de treino. O processo deve terminar quando atingido um 

determinado nível de erro, ou um número de iterações sem melhoria. 

No entanto, antes de avançar com essa componente de melhoria ao modelo, considera-se crucial 

o aumento da quantidade de dados de treino. Esse será o próximo passo na evolução do projeto. 

Ainda assim, todo o desenvolvimento feito até agora foi de grande utilidade e o facto de se 

trabalhar com um baixo volume de dados, pode ter causado um efeito positivo no trabalho 

desenvolvido, uma vez que obrigou a melhor compreender o funcionamento das regressões, 

testar diversos modelos e a gerar técnicas alternativas, de forma a extrair o máximo de valor da 

informação disponível. 

Relativamente a planos de médio e longo prazo, com o aumento dos dados, pode-se antecipar 

desde já um problema de escalabilidade. O modelo K-NN ao não criar abstração aos dados, 

com o aumento das instâncias de treino, aumenta também o consumo computacional. Esta 

questão tem de ser motorizada para se perceber o impacto gerado no tempo de resposta e testar 

a hipótese de utilização de partições de dados como kd-trees ou ball trees. Paralelamente, 

espera-se que o aumento do número de observações também tenha um impacto positivo no 

modelo de recurso (Random Forest). Assim, prevê-se uma monitorização constante do output 

dos diversos modelos, de forma a avaliar quando fará sentido passar a utilizar técnicas de 

machine learning mais sofisticadas. Esta monitorização também deverá avaliar e testar de 

forma automática novos híper-parâmetros ótimos para cada modelo. Para isso, prevê-se o 

desenvolvimento de um dashboard de avaliação contínua dos modelos com rotinas 

calendarizadas de reavaliação automática dos híper-parâmetros. 

3.5 Resultados da implementação 

A fase de regressão dos volumes dos itens é responsável pela criação os dados de entrada da 

fase seguinte (seleção de packs). A qualidade da informação gerada está relacionada com as 

capacidades dos modelos. Assim, quanto mais próximo da realidade estiverem as previsões 

realizadas, menor será a proporção de falha de estimação de unidades logísticas e, 

consequentemente, menor o custo operacional relacionado com o retrabalho. Este custo 

representa um desperdício devido a ineficácia dos modelos utilizados. 

3.5.1 Avaliação da taxa de acerto 

Antes de o modelo criado estar efetivamente integrado com o sistema de informação, este foi 

testado em paralelo no toca ao nível de acerto dos packs a utilizar. Durante uma semana, na 

qual 48 orderdrops de Wholesale foram testadas, as previsões do modelo produzido foram 

confrontadas com a realidade, sujeita a uma avaliação cuidada de que os envios estavam 

realmente num conjunto de packs apropriado. A proporção de acerto, em termos de gama de 

volume dos packs ascendeu aos 62%. Note-se que, nesta fase, sendo a lógica de otimização dos 

packs distinta (questão que será apresentada no Capítulo 4), não faria sentido comparar se a 

mesma configuração era utilizada, visto raras vezes, para o mesmo volume regredido, ambos 

os modelos selecionarem a mesma configuração de packs. 
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Após esta análise, onde se observou melhorias comparativamente ao modelo inicial, optou-se 

por começar a definir as unidades logísticas com recurso ao novo modelo. Esta implementação 

foi coincidente com o início da preparação da nova season, altura na qual a cadência de envios 

é menor e o trabalho se foca mais nas receções e preparação de encomendas. Ainda assim, foi 

possível verificar a conformidade dos packs sugeridos em 17 encomendas enviadas, sendo que 

11 delas foram bem dimensionadas. As restantes 5 resultaram todas elas na alocação de mais 

um pack do que necessário. As falhas verificaram-se em encomendas de maior dimensão, sendo 

menor o erro relativo ao tamanho de encomenda. Assim, a taxa de acerto obtida foi de 64,7%. 

No entanto, este valor deve ser revalidado no futuro com um número maior de orderdrops. 

3.5.2 Determinação da poupança obtida 

A taxa de acertos na configuração de unidades logísticas afeta diretamente os custos 

operacionais. O facto de ser necessário mudar o conjunto de packs após o picking (retrabalho),  

obriga ao desempenho de uma série de processos em armazém. Para perceber as dimensões dos 

custos gerados pelo retrabalho, foi feita uma análise de fluxo processual e de avaliação de 

tempos de execução de cada tarefa implícita à mudança de configuração de packs (ver Tabela 

13 no Anexo J). 

Caso haja uma má previsão das caixas a utilizar, é necessário passar essa informação ao sistema 

de informação, onde 3 ações podem ser realizadas, dependendo do tipo de erro de previsão: 

apagar, atualizar ou adicionar packs. O tempo médio associado a esta tarefa é de 20 segundos, 

sendo desprezável o número de unidades logísticas a afetar. De seguida, o picking deve ser feito 

novamente para os novos packs, o que consome em média 10 segundos por item. Muitas das 

vezes a identificação da necessidade de reconfigurar os packs só se verifica a meio do processo 

de shipping, durante a tarefa de confirmação de quantidades, o que aumenta o desperdício de 

tempo. Acrescentando tempos de paragem nos intervalos das tarefas, devido a ineficiência 

operacional, um erro na estimação de packs gera facilmente 15 minutos de trabalho adicional. 

Estão evidenciados sinais otimistas relativos a um aumento da proporção de acertos 

comparativamente com o estado original da ferramenta utilizada pela HUUB. Assim, caso esta 

proporção se verifique, ou mesmo aumente, na próxima season, onde se estimam mais de 3500 

envios Wholesale¸ o aumento de 20% na precisão implicará a poupança de mais de 175 horas 

de retrabalho de reconfiguração de packs. 

 

3.6 Conclusões e lições aprendidas 

Para encontrar uma solução para a estimativa da volumetria das peças segundo os seus atributos, 

tentou-se de forma mais exaustiva possível testar diferentes técnicas de regressão, de forma a 

perceber qual é a que melhor se adequa às necessidades e ferramentas disponíveis atualmente 

na empresa. Adicionalmente, fez-se um esforço para se compreender o output de cada modelo, 

tendo em consideração a natureza e estrutura dos algoritmos e a distribuição e fragilidades dos 

dados fornecidos. Todo o tratamento de dados realizado teve em vista o acréscimo de valor e 

mitigação do erro na previsão.  

Assim, considera-se crucial a introdução dos dois novos níveis de detalhe na árvore de 

categorização de produtos. A Tabela 7 resume o conjunto de inputs considerado em cada 

modelo e denota a importância da nova variável Subfamília, presente em todos os modelos. 

Esta mesma Tabela, evidencia a utilização de técnicas de feature engineering, uma vez que nem 

todas as variáveis identificadas inicialmente estão a ser tidas em conta nos modelos testados. 
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Tabela 7 - Espaço de variáveis independentes utilizado em cada modelo 

Modelo Tipo Família Subfamília Tamanho Faixa 

etária 

Género Marca Fornecedor 

LR   X X  X  X 

SRT   X X  X X X 

RF X X X X X X X X 

KNN1   X X  X X X 

KNN2   X  X X X X 

 

A conversão dos dados amostrais nominais para dados numéricos abre diversas possibilidades 

em termos de testes e modelação. O modelo estatístico de regressão linear não teria sido 

possível sem este processo. Para além disso, pretende-se com esta conversão munir os atributos 

dentro de cada variável independente de algum significado relativo sobre a variável de previsão. 

Não obstante, é necessário ter consciência do risco associado à utilização deste método. A 

escolha e distribuição dos dados de amostra podem vir a deturpar os valores atribuídos a cada 

atributo, caso não haja uma distribuição uniforme transversal a todas as dimensões analisadas. 

Para exemplificar esta situação pense-se num caso hipotético, no qual apenas seriam medidas 

meias de adulto e calças de bebé. O senso comum permite inferir que em média as calças têm 

uma volumetria superior a um conjunto de meias. No entanto, caso exista um enviesamento dos 

dados, como o exemplificado, o processo de encoding pode chegar erroneamente a uma 

conclusão contrária. Para prevenir este fenómeno, no momento de seleção dos dados amostrais 

tentou-se garantir uma amostra equilibrada, situação que deve ser tida em consideração caso se 

pretenda aumentar o número de observações futuramente. 

Concluindo, os resultados desta abordagem ao problema são bastante positivos, capacitando 

uma diminuição do erro absoluto e relativo na previsão do volume, ao nível do item, para 

metade do valor inicial. No entanto, o erro médio relativo ainda representa 40% do volume dos 

itens. Apesar de se reconhecer que a natureza deste problema não é propícia a erros 

extremamente baixos, devido a possível heterogeneidade de itens com variáveis idênticas, 

ambiciona-se melhorias futuras ao nível da precisão. 

O aumento da proporção de acerto, devido ao melhorado processo de regressão do volume dos 

itens, permite também poupar tempo de retrabalho na reconfiguração das unidades logísticas 

estimadas. A taxa de acerto de configurações de packs inicial encontrava-se pouco acima dos 

40%, sendo que a avaliação feita ao novo modelo obteve acertos em mais de 60% das 

encomendas testadas. Este aumento na precisão do modelo, permite poupar cerca de 350 horas 

por ano. Com o crescimento da empresa e o consequente aumento do número de envios, o 

impacto destas melhorias tornar-se-ão também superiores.
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4 Modelo de otimização de alocação de packs aos conjuntos de 
itens 

Após definido, com um determinado grau de certeza, o volume total de uma encomenda 

(capítulo 3), o objetivo passa por gerar uma eficiente alocação de packs ao subconjunto de itens 

que constituem um envio. A possibilidade de packs a utilizar é configurada pelo conjunto de 

unidades logísticas com que a empresa trabalha. De seguida, são apresentados os packs 

utilizados pela HUUB, que representam o domínio das variáveis de decisão do problema de 

otimização a desenvolver. Para otimizar o custo de transporte e de operações, é necessário 

compreender desde a lógica inerente ao preço cobrado pelas transportadoras até ao tempo de 

execução das tarefas do processo de embalamento em armazém. O início deste capítulo 

desenvolve-se à volta destas temáticas, seguido de uma apresentação dos modelos de 

otimização desenvolvidos e dos respetivos resultados obtidos. 

4.1 Tipologias de packs usados 

Os envios realizados pela HUUB podem ser expedidos em diferentes packs, que vão desde 

envelopes e flyers (unidades logísticas de pequena dimensão, geralmente utilizadas para 

encomendas de E-commerce), até caixas de dimensões 60x40x60, em centímetros, utilizadas 

para envios do canal de distribuição B2B. A Tabela 8, apresenta o conjunto de packs e algumas 

das suas características. 

Tabela 8 - Conjunto de unidades logísticas disponíveis 

ID Nome Altura 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Profundidade 

(cm) 

Limite de peso 

(kg) 

1 CBox 60x40x60 60 40 60 25 

2 CBox 60x40x40 60 40 40 20 

3 CBox 60x40x30 60 40 30 20 

4 CBox 60x40x20 60 40 20 15 

5 CBox 40x30x20 40 30 20 10 

6 Flyer * 44-47 33-38 3-5 5 

7 Envelope 2B * 20 15 3 1 

8 Envelope 4D * 30 25 3 2 

9 3Envelope 6F * 35 20 3 3 

* Pack específico de uma empresa transportadora 

 

O limite de peso de cada unidade logística é uma restrição à formulação do modelo de 

otimização e afeta a composição dos subconjuntos de itens a alocar a cada caixa. Para além 
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desta restrição, algumas regras de negócio associadas aos packs devem ser implementas no 

modelo, significando o acréscimo de condições. Uma das restrições à modelização do problema 

é gerada pela possibilidade facultada ao cliente de escolher para uma dada encomenda a 

transportadora a utilizar. Esta opção é útil para os clientes, pois cada carrier apresenta um nível 

de serviço distinto dos restantes. A condição deve inibir a seleção de packs específicos de 

transportadoras diferentes da selecionada. Outra restrição surge por não ser pratica aconselhável 

enviar múltiplos flyers ou envelopes em encomendas de Wholesale. Para tal, sempre que o 

volume total de uma encomenda de Wholesale exceder a capacidade deste tipo de unidades 

logísticas, é necessário que o modelo sugira apenas packs do grupo CBox. 

4.1.1 Indutores de custo de transporte 

O custo de transporte representa a maior parte dos custos logísticos de uma encomenda e são o 

principal foco da produção do modelo de otimização deste projeto. Este serviço é fornecido por 

7 transportadoras distintas com as quais a HUUB possui um acordo comercial e preços 

negociados. Para o desenvolvimento de um modelo que seja capaz de minimizar o custo de 

transporte, é necessário compreender que variáveis afetam o preço cobrado pelas 

transportadoras. 

As tabelas de custo de transporte são formuladas ao nível do país de origem e sugerem o preço 

a pagar de acordo com duas variáveis (tabela de dupla entrada). A primeira, representa o local 

de destino do transporte, onde os valores sugeridos estão fortemente relacionados com as 

distâncias deste e o local de partida. A segunda dimensão com impacto no custo é o peso taxável 

da encomenda. O peso taxável (em kg) equivale ao máximo entre duas métricas relativas à 

encomenda, o seu peso real e o peso volumétrico (PV). Desta forma, com recurso a uma única 

grandeza, relacionam-se 2 dimensões e os carriers conseguem cobrar ao seu cliente 

efetivamente a capacidade de transporte ocupada pelo envio. Note-se que quer o volume, quer 

o peso são restrições de um determinado transporte. Um envio mais volumoso e mais leve, por 

exemplo, consome mais capacidade de transporte pelo tamanho do que pelo peso. O peso 

volumétrico é calculado com recurso à equação (4.1). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜×𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎×𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜
 (4.1) 

 

A abordagem adotada inicialmente, não tem em consideração o peso real dos itens, mas apenas 

o volume. Com o objetivo de averiguar se o peso real tem um impacto determinante no preço 

de transporte nos envios da HUUB, foi realizado um estudo com vista a perceber qual a 

proporção de transportes nos quais o peso taxável adveio do peso real da encomenda. Caso este 

valor seja significativo, é necessário desenhar também um modelo que, com base nas 

características da carga, seja capaz de prever o peso total da encomenda. A taxa de conversão 

do peso volumétrico varia consoante o transportador, oscilando entre 4000 e 5000 cm3/kg.  

Recorreu-se à informação histórica de transportes, de modo a analisar, por tipologia de caixa, 

qual o peso real dos envios, valor que foi comparado com o peso volumétrico da respetiva 

unidade logística. 

Considerando o cenário que minimiza o cálculo do peso volumétrico, com uma taxa de 

conversão de 5000 cm3/kg, consegue-se calcular o peso real mínimo, para cada tipo de pack, 

que uma encomenda necessita de ter para que a variável preponderante no custo seja o peso e 

não o volume. Na Tabela 12 exposta, no Anexo I, está representado o valor limite para cada 

unidade logística, bem como a quantidade de envios em pack único no qual o peso real foi 

taxado. Assim conclui-se que em cerca de 5% dos envios totais da HUUB o peso real foi 

determinante no preço de transporte. Dentro destas encomendas, podem ainda estar alguns itens 
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não têxteis, o que evidencia ainda mais a utilização do peso volumétrico como métrica principal 

para este problema. Como tal, nesta fase inicial, não serão desenhados modelos para a regressão 

do peso. A sua estimativa no cálculo do custo de transporte utilizará apenas o peso médio 

histórico dos itens enviados. 

Ainda relativo ao custo de transporte são cobradas algumas taxas suplementares. Uma taxa de 

combustível que flutua ao longo do tempo, relacionando-se com o preço do petróleo nos 

mercados, é cobrada pelas transportadoras. Em alguns serviços de envio, tarifas fixas adicionais 

são também cobradas pelo número de packs enviados. Outras taxas adicionais podem ser 

exigidas de acordo com especificidades da encomenda, como custos de despacho (caso o 

transporte seja feito para países extracomunitários), entrega ao domicílio, entre outras. 

4.2 Indutores de custo operacional 

O custo de operações em armazém nos processos de embalamento e expedição está diretamente 

relacionado com o número de unidades logísticas de uma encomenda. Mais uma vez, os dados 

da Tabela 13 do Anexo J podem ser consultados a fim de confirmar esta hipótese. Cada pack 

representa o consumo de um tempo fixo superior a 5 minutos, contabilizando o tempo de set 

up, shipping, preparação do outbound (pesagem e registo no sistema de informação), colagem 

de labels e tempos de ineficiência operacional entre tarefas. Como tal, com o objetivo de 

minimizar os custos operacionais deve-se induzir a minimização do número de unidades 

logísticas. 

4.3 Modelo de otimização dos custos de transporte e operacionais 

A produção do modelo de otimização na atribuição de unidades logísticas a uma encomenda 

foi abordada como um problema de programação inteira de minimização, no qual foram 

testadas duas funções objetivo distintas. A primeira, relaciona-se com o volume total da 

encomenda (incluindo o espaço desaproveitado dentro dos packs). A segunda, representa o 

número de unidades logísticas utilizadas, uma vez haver relação de proporcionalidade entre o 

número de packs e os custos que se pretende minimizar. Estas funções objetivo não representam 

de forma exata os custos de transporte e operacionais, mas são, como identificado 

anteriormente, os indutores de custos e uma boa aproximação aos mesmos. Neste caso, não é 

comportável obter as funções de custo de forma exata, principalmente para o transporte, que 

varia de transportadora para transportadora, apresentando demasiadas especificidades. O 

impacto de ambos os modelos será avaliado, com recurso ao cálculo dos custos associados, de 

forma a compreender qual melhor se adequa a realidade da empresa.  

Assim, a formulação do modelo de otimização de alocação de unidades logísticas de n 

tipologias, com volume unitário Vpack, à encomenda com volume total Vencomenda (valor obtido 

pelo modelo de regressão) é composto pela função objetivo (4.2) e as restrições (4.3) e (4.4). 

A expressão (4.2) é a primeira função objetivo apresentada e representa o volume total dos 

packs. É importante deixar novamente claro que, devido à aplicação deste problema estar 

relacionada com itens da indústria têxtil, que não são rígidos, a única restrição que se deve 

garantir para que o empacotamento seja possível é que o volume total das peças seja inferior à 

capacidade total dos packs. Esta condição é garantida pela expressão (4.3). 

O valor utilizado para a margem de segurança é de 6%. Este valor surgiu com uma análise 

realizada em armazém, onde se mediu alguns itens de forma unitária e, de seguida, se acomodou 

os mesmos em quantidade dentro de uma unidade logística. Deste modo, foi possível perceber 

que a forma como os artigos são acondicionados dentro dos packs gera sempre algum espaço 

desaproveitado que em média é igual a 6% do volume total da mercadoria. Prevê-se, no entanto, 
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a capacidade de, futuramente, conseguir calcular este valor de forma dinâmica e diferenciar 

segundo classes de produtos.  

 

Variáveis de decisão: 

𝑥𝑖: 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑖 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

Função objetivo: 

min 𝑉𝑇 = min ∑ 𝑥𝑖× 𝑉𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

(4.2) 

 

Sujeito a: 

∑ 𝑥𝑖×𝑉𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖
≥ 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎×(1 + 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎) 

𝑛

𝑖=1

(4.3) 

 

𝑥𝑖 ≥ 0 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜, ∀ 𝑖 𝜖 [0, 𝑛] (4.4) 

 

Na formulação do segundo modelo, no qual se pretende minimizar o número de packs utilizados 

(NP), existe apenas diferença relativamente à função objetivo, as restrições e variáveis de 

decisão mantêm-se de forma a garantir o empacotamento de todos os produtos. A respetiva 

função objetivo é representada pela expressão (4.5). 

min 𝑁𝑃 =  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.5) 

4.3.1 Produção de um modelo multiobjectivo 

Como apresentado anteriormente, quer o volume total, quer o número de unidades logísticas de 

uma encomenda, têm impacto nos custos de transporte e operacionais. Os resultados de ambos 

os modelos serão avaliados a fim de perceber qual a melhor solução. No entanto, são evidentes 

os benefícios de garantir a minimização do volume total ou do número de packs dentro do 

domínio de soluções ótimas de um, ou de outro problema. Esta questão levanta-se pois, para o 

mesmo volume total de uma encomenda, 40000 cm3, por exemplo, duas ou mais soluções de 

packs podem garantir a minimização do volume total. Neste caso, 1 pack 60x40x20 ou 2 packs 

40x30x20. A primeira solução é claramente preferível, devido ao menor número de unidades 

logísticas. Esta é uma situação frequente, uma vez que todas as unidades logísticas de Wholesale 

apresentam volumetrias múltiplas entre si (ver Tabela 8). Por outro lado, o mesmo problema se 

verifica para a solução ótima na minimização de quantidades de unidades logísticas, pois veja-

se: a mesma encomenda de 40000 cm3 pode ser alocada tanto a 1 pack 60x40x20, 1 pack 

60x40x30, 1 pack 60x40x40, ou 1 pack 60x40x40, todas estas configurações ótimas do modelo 

de minimização de número de packs, com valor da função objetivo igual a 1. 

De forma a responder a este problema, surgem duas soluções distintas. Uma abordagem é a 

ponderação dos pesos de cada uma das funções objetivo. Por outro lado, pode-se recorrer a uma 

hierarquização das funções objetivo, onde se obtêm todas as soluções ótimas do modelo de 

otimização de hierarquia superior e, de seguida, se procura minimizar a segunda função 

objetivo. Optou-se por utilizar a segunda alternativa, pois não existe forma de saber qual a 

melhor ponderação a atribuir a cada um dos objetivos, requisito da primeira abordagem. 
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No entanto, os solvers utilizados não permitem obter múltiplas soluções ótimas, convergindo 

apenas para a primeira encontrada. Isto sucede, pois, no seu desenvolvimento, assume-se que, 

atingida a solução ótima, não existe incentivo para continuar a iterar sobre o espaço de soluções. 

Não obstante, para o modelo multiobjetivo de programação inteira hierarquizada que se 

pretende construir, é necessário para o nível superior de hierarquia, obter todas as soluções 

ótimas de forma a testar o critério de otimização seguinte. Para tal, criou-se um algoritmo que 

executa o solver iterativamente, incrementando o número de restrições a cada passo. As 

restrições a acrescentar visam o impedimento de convergência para soluções já obtidas (pseudo-

código no Anexo K). No final de cada iteração testa-se se a solução ótima obtida garante o valor 

inicial para a função objetivo. O modelo para de anexar soluções a lista de resultados quando 

essa condição não se verifica. As condições acrescentadas a cada iteração k+1 são apresentadas 

nas expressões numeradas de (4.6) a (4.9). O valor de 𝑄𝑖
𝑘 representa a quantidade de packs i 

sugeridos na solução ótima da iteração k e M é um valor suficientemente grande para relaxar a 

condição 13¸ no caso de 𝑌2𝑖
𝑘 ser nulo. 

𝑥𝑖 ≥  (𝑄𝑖
𝑘 + 1)×𝑌1𝑖

𝑘 (4.6) 

𝑥𝑖 ≤ 𝑀 − (𝑀 + 𝑄𝑖
𝑘 − 1)×𝑌2𝑖

𝑘 (4.7) 

∑ 𝑌1𝐼
𝑘 + 𝑌2𝑖

𝑘

𝑛

𝑖=1

≥ 1 (4.8) 

𝑌1𝑖
𝑘, 𝑌2𝑖

𝑘 𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 , ∀   𝑘 𝜖 ℤ, 𝑖 𝜖 [1, 𝑛] (4.9) 

Outra formulação para a utilização desta abordagem, que garante uma maior eficiência 

computacional, é a formação de uma única função objetivo composta pela soma dos dois 

critérios anteriores. Para garantir que o modelo converge faseadamente para a solução ótima de 

cada critério, respeitando a hierarquia, a componente de hierarquia mais baixa da função deve 

ser multiplicada por um fator m, infinitamente baixo. As funções objetivo definidas por este 

método são representadas pelas expressões (4.10) e (4.11), onde VT-NP representa a função 

objetivo cujo volume total é utilizado como primeiro critério e o número de packs como 

segundo, já em NP-VT representa a função objetivo de lógica hierárquica inversa. 

min VT − NP = min ∑ 𝑥𝑖× 𝑉𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

+  𝑚  × ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (4.10) 

min 𝑁𝑃 − 𝑉𝑇 = min  𝑚 × ∑ 𝑥𝑖× 𝑉𝑝𝑎𝑐𝑘𝑖
+  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (4.11) 

De forma a manter o modelo o mais robusto possível, implementou-se uma solução que testa 

qual o menor preço para os dois critérios, consultando os preços das transportadoras, através de 

uma ferramenta criada. Assim, após a definição das duas soluções de packs x (baseadas em VT-

NP e NP-VT), os custos são comparados e é selecionada aquela que garante o custo mínimo 

para a encomenda em específico, como demonstrado pela expressão (4.12). 

 

min Custo = min (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑉𝑇−𝑁𝑃 , 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑁𝑃−𝑉𝑇) (4.12) 

4.4 Resultados no custo de transporte 

Comparando os dois modelos de otimização apresentados, foi possível perceber que existe uma 

relação entre o tipo de serviço de transporte solicitado e o critério de alocação de caixas que 

minimiza o seu preço. Para o serviço standard, transporte de mercadorias via terrestre, 
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geralmente, os melhores preços são obtidos quando minimizado o número de packs. 

Contrariamente, caso o serviço a utilizar seja o express, o modelo focado na minimização do 

volume obtém as melhores rates. Para demonstrar isso mesmo, um exemplo com uma 

encomenda com 105000 cm3 foi otimizada pelos dois modelos e, posteriormente, calculados os 

custos de transporte respetivos. No primeiro, a configuração de unidades logísticas sugeridas 

foi 1 pack CBox 40x30x20 e 1 pack CBox 60x40x40, com um volume total de 120000 cm3. No 

segundo, o output gerado pelo modelo foi 1 pack 60x40x60 com um volume total de 144000 

cm3. 

A Tabela 14 e a Tabela 15 apresentam os preços para ambas as configurações de caixas (ver 

Anexo L) no que toca a envios para diversos países, considerando o serviço standard e express, 

respetivamente. Para cada serviço de envio, os países foram agrupados em clusters pelos 

critérios de preço e posição geográfica semelhante, tudo isto calculado com recurso a uma 

ferramenta criada que será apresentada no capítulo 5. Note-se que existem poupanças 

significativas, com o uso do modelo de otimização de volume em envios de serviço express, 

significando que as transportadoras pretendem minimizar o volume a transportar via aérea, não 

evidenciando da mesma forma os handling costs relativos ao número de unidades logísticas 

como o fazem no serviço standard. 

A proporção dos transportes de serviço express da última coleção foi de cerca de 78%, o que 

acontece por dois motivos. Primeiramente, grande parte dos clientes da HUUB posicionam-se 

no mercado como marcas premium, pretendendo dar aos seus clientes um bom nível de serviço, 

no que toca ao lead time de entrega. Para além disso, existe um grande número de vendas por 

parte das marcas da HUUB para os mercados do norte da Europa, Médio Oriente, Ásia e Estados 

Unidos, para onde, a partir dos armazéns da HUUB posicionados na Europa, apenas são viáveis 

transportes via aérea. 

Na ferramenta existente na data do início do projeto, era utilizada uma heurística que 

iterativamente testava a capacidade de packs cada vez maiores até conseguir compreender a 

totalidade da encomenda. No caso de não ser possível enviar o volume total em apenas um 

pack, a heurística selecionava m packs de maior dimensão, sendo m o valor da divisão inteira 

entre o volume total da encomenda e o volume da maior unidade logística. O remanescente era 

empacotado na menor unidade logística possível. Esta heurística garantia sempre a obtenção da 

solução ótima para a minimização de packs, bem como a minimização do volume dentro do 

espaço de soluções geradas pelo primeiro critério (ver pseudo-código no anexo M). A 

desvantagem desta abordagem é efetivamente o facto de não considerar a possibilidade de 

minimizar o volume, com vista a encontrar a solução ótima em termos de custo. 

Assim, com esta alteração prevê-se uma poupança de custo na ordem dos 20% nos transportes 

de serviço express, apenas pela implementação do modelo de otimização com um critério 

adicional distinto, como pode ser visto na Tabela 15 do Anexo L. Note-se que grande parte dos 

envios feitos pela HUUB são de serviço express, o que torna a alteração fornecida pelo novo 

modelo ainda mais vantajosa.  Nos envios standard para Portugal, onde a transportadora com 

o preço mais competitivo não equaciona o número de packs na definição dos seus preços, são 

obtidos ganhos que podem ascender aos 40% (ver Tabela 14 do Anexo L). Ainda assim, faz 

sentido manter o critério de minimizar o número de packs para alguns dos envios terrestres, de 

maneira a garantir o melhor aproveitamento das tabelas de preços das transportadoras, sendo 

sempre testadas as duas possibilidades. 

4.5 Packing de itens rígidos 

Apesar da maioria dos SKUs com que a HUUB opera serem da tipologia têxtil, 7 das marcas 

clientes da empresa comercializam calçado, sendo que 2 delas se dedicam em exclusivo a esta 

categoria de itens. Como tal, sendo o calçado dotado de rigidez, bem como as caixas nas quais 

este se encontra embalado (package comercial), o modelo de otimização anteriormente 
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apresentado é desprovido de utilidade para esta família de produtos, visto que os pressupostos 

por base do modelo não se verificam. 

O problema de alocação desta família de itens depende das dimensões tridimensionais dos 

artigos e da forma como estas se posicionam dentro das unidades logísticas. O objetivo passa, 

uma vez mais, por definir o conjunto de packs que otimizam o custo de transporte e operacional 

segundo os mesmos critérios apresentados anteriormente. Não obstante, a complexidade do 

problema é acrescida, devido às condições de tridimensionalidade e da necessidade de definir 

as posições de cada item dentro das unidades logísticas sugeridas. 

Como demonstrado no capítulo 2 e no Anexo B, este tipo de problemas são categorizados na 

literatura como bin packing problems tridimensionais (3D-BPP). Antes do início da 

implementação deste projeto, a situação inicial de abordagem a este problema recorria à mesma 

ferramenta usada para as peças flexíveis, o que provocava taxas de erro bastante significativas. 

O modelo usado estava desenquadrado com o contexto do problema, pois o facto do conjunto 

de itens rígidos ter volume inferior aos packs sugeridos não garante por si só que o 

empacotamento seja possível.  

Após a identificação do problema, foi sugerida a mudança de ferramenta para a utilização de 

uma solução online (3DBP), a qual se começou a utilizar. Esta ferramenta indica se um 

determinado conjunto de itens pode ser contido num determinado bin e, em caso negativo, 

quantos e quais itens ficam por alojar. Esta solução, apesar de ser mais adequada ao problema 

comparativamente com a abordagem inicial, envolve o dispêndio de tempo humano e testes de 

tentativa e erro, podendo muitas vezes haver um desvio considerável da solução obtida e a 

solução ótima, por falha na exaustividade de testes. Assim, numa fase mais avançada do projeto 

foi desenvolvida uma ferramenta que possibilita a obtenção automática de resultados. No 

entanto, contrariamente ao modelo desenvolvido para os itens têxteis, a metodologia usada não 

garante a solução ótima do problema, uma vez utilizar uma heurística ao invés de uma técnica 

exata. Para além disso, a solução utilizada pressupõe o conhecimento das dimensões e peso dos 

itens rígidos. Note-se que nesta família de produtos o peso passa a ter mais influência nos custos 

de transporte logístico.  

Assim, a solução desenvolvida executa os modelos de programação inteira apresentados no 

subcapítulo 4.3. O volume inicial considerado para a restrição geométrica da expressão (4.3) 

corresponde à soma do volume dos itens pertencentes à encomenda, no entanto é ignorada a 

margem de segurança, visto as questões de acondicionamento serem acauteladas pela heurística 

utilizada. Para o caso dos itens rígidos, após a obtenção das soluções ótimas para a função 

objetivo de maior nível hierárquico, não basta selecionar aquela que minimiza a segunda função 

objetivo, uma vez que essa solução pode violar as restrições geométricas do problema, 

contrariamente a outras pertencentes ao mesmo conjunto de soluções. Como tal, as expressões 

(4.10) e (4.11) não são passíveis de ser utilizadas. Assim, é necessário recorrer à abordagem de 

múltiplas execuções do solver e ao acréscimo iterativo das restrições, representadas pelas 

condições numeradas de (4.6) a (4.9), para a obtenção do conjunto total de soluções ótimas da 

primeira função objetivo. Para essas é verificada a possibilidade de alocar todos os artigos nos 

conjuntos dos packs definidos, tendo em consideração restrições geométricas e de peso. Esta 

verificação é executada com recurso a uma heurística fornecida por outro serviço web, 

denominado packit4forme. Caso nenhuma configuração seja possível, é novamente utilizado o 

solver, desta vez procurando que o volume total seja maior do que o volume total dos packs 

anteriormente testados, ou que o número de packs seja maior que o número de packs anterior, 

dependendo se a primeira função objetivo se refere ao volume, ou ao número de packs, 

respetivamente. Este ciclo é executado até à obtenção de pelo menos uma solução feasible. 

Quando, um conjunto de soluções possíveis é obtido na minimização do critério de mais alto 

nível hierárquico, é selecionada, entre elas, o resultado que garante o menor valor para o 

segundo critério. Mais uma vez, de modo a garantir que o output é o mais robusto possível, as 
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duas ordenações de critérios são testadas de forma a garantir a obtenção de melhor preço. É 

apresentado, de seguida, o pseudo-código do modelo. 

 

Pseudo-código 2: Modelo de otimização de packs para itens rígidos 

 

Inputs: n unidades logísticas e as suas dimensões; volume total da encomenda 

 

While não existe solução possível para o problema 

 

Definir modelo 1 de programação inteira para o critério de hierarquia superior 

(volume mínimo inicial é igual ao volume total dos itens) 

 

While número de soluções do modelo 1 igual a zero ou valor da função objetivo em 

k+1 é igual ao valor da função objetivo em k 

  

Executar solver para obtenção de solução ótima segundo critério de hierarquia 

superior 

Acrescentar restrições que inviabilizem a obtenção da solução obtida em k 

Incrementar o valor de k 

 

For número de soluções obtidas (k) 

 Testar com recurso a uma heurística se cada solução é feasible 

 

If não existe nenhuma solução feasible 

If primeira função objetivo corresponde à minimização do volume 

Volume mínimo para a condição geométrica passa a ser igual ao 

volume máximo dos packs da solução anterior 

 Else 

Acrescentar restrição que obrigue a que o número de packs deve ser 

maior que número de packs da presente iteração  

Else 

 Selecionar aquela que minimiza o segundo critério hierárquico objetivo 

 Return Solução 

 

4.6 Conclusões e lições aprendidas 

Com o desenvolvimento dos modelos de otimização de unidades logísticas a alocar às 

encomendas foi possível ganhar uma melhor compreensão acerca das variáveis que diretamente 

causam impacto nos custos operacionais e de transporte. Apesar de para os primeiros já existir 

uma noção prévia da sua existência e das dimensões que o afetam, não existia uma quantificação 

dos mesmos. Já para os segundos, a noção das componentes de custo era bastante limitada, 

baseando-se apenas na consulta dos preços retornados pelas plataformas de cada carrier. Este 

projeto teve a utilidade de ir para além da caixa negra formada por essas plataformas e de tentar 

compreender de que forma tirar partido dos preços negociados. 

Foi possível perceber que se justificaria avançar, de forma hierárquica, com dois critérios de 

otimização de custos, minimização de volume e minimização da quantidade de packs, 

contrariamente ao método utilizado inicialmente. Realizando consultas de custos com ambas as 

sequências hierárquicas de critérios, o custo ótimo de transporte será obtido grande parte das 

vezes. Assim, as poupanças relativas ao custo de transporte podem ascender aos 20% em envios 

de serviço express e a 40% em envios de serviço standard dentro de Portugal. Para os restantes 
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envios, nos quais o modelo utilizado inicialmente era adequado, garante-se um resultado 

semelhante, devido ao facto de se utilizar ambos os critérios. 

Para além disso, foi acrescentado valor no que toca ao planeamento de unidades logísticas de 

itens rígidos, para os quais o modelo utilizado se encontrava desadequado. No entanto, 

futuramente, a heurística utilizada para verificação das condições geométricas deste problema 

deve ser produzida internamente, de forma a ganhar performance no tempo de resposta, 

evitando constantes pedidos web, que devido troca de informação, atrasam o tempo de 

execução. Para além disso, torna-se benéfico para a HUUB controlar os modelos utilizados. 

O próximo passo no desenvolvimento os modelos de otimização é a consideração de packs 

mistos, que contêm quer itens rígidos, quer itens flexíveis. A complexidade destes modelos 

torna-se forçosamente superior.   
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5 Implementação do projeto 

Após a compreensão das técnicas utilizadas em ambas as componentes do projeto, este capítulo 

tem o objetivo de, sucintamente, apresentar as metodologias de implementação dos 

instrumentos produzidos, as ferramentas utilizadas e, principalmente, o output gerado. 

5.1 Ferramentas introdutórias 

No início do projeto, houve uma preocupação de obtenção de ganhos rápidos. A diminuição do 

consumo de tempo da equipa de Account Managers na execução da atividade de geração de 

packs foi o primeiro objetivo. Para tal, procedeu-se à conexão da ferramenta existente (folha de 

cálculo) com a base de dados (BD) e a automatização dos cálculos com a construção de uma 

macro em Visual Basic for Applictaions (VBA) que desempenhava todo o processo com recurso 

a apenas 1 click.  Desta forma, foi possível garantir a diminuição de erros e integridade de 

informação na passagem dos dados para o ficheiro excel, mas essencialmente a diminuição de 

tempo do processo. O motor de base de dados utilizado pela HUUB é o PostgreSQL, sistema 

de gestão de base de dados relacional. Para a execução de filtros aos dados a apresentar na folha 

de cálculo, foram produzidas vistas de informação na própria BD ou desempenhadas queries 

com recurso ao Power Query, desenvolvido pela Microsoft. 

Posteriormente, tinha-se como objetivo encontrar quais os melhores modelos para a estrutura 

de dados e tipologia de problema que se apresentava, nomeadamente no que toca às regressões. 

Nesta fase, o objetivo era o de conseguir respostas que permitissem encontrar um foco para o 

espetro de pesquisa, mesmo que, os resultados não fossem os melhores. Duas ferramentas open 

source de Machine Learning foram utilizadas para o teste de regressões: KNIME e Weka. 

5.2 Ferramentas de consolidação 

Após a fase inicial, procurou-se utilizar ferramentas mais sustentáveis do ponto de vista de 

escalabilidade, integração de informação e automatização de processos. Nesse sentido, o 

objetivo passou pela construção de um conjunto de ferramentas que retirou quase por completo 

o trabalho humano, com a capacidade de responder rapidamente e conectar-se diretamente com 

o sistema de informação. A arquitetura de micro serviços de software e a linguagem Python 

apresentam grandes benefícios neste sentido. 

5.2.1 Micro serviços web 

A arquitetura de micro serviços consiste na divisão de grandes projetos em módulos mais 

pequenos que funcionam de forma independente uns dos outros. Os módulos devem 

desempenhar uma tarefa, podendo comunicar com os restantes através de APIs. Uma API 

(Aplication Programming Interface) é um conjunto de sub-rotinas que constitui uma 

funcionalidade de um software.  É um meio de comunicação entre os vários componentes de 

uma aplicação. As APIs devem estar continuamente disponíveis a dar resposta a pedidos que 

possam surgir de outros agentes. 

Como já referido no capitulo 1, o desacoplar da estrutura monolítica de um projeto tem diversas 

vantagens. Para além da escalabilidade, neste projeto em específico, a escolha de uma 

arquitetura de micro serviços permite a independência de linguagem de desenvolvimento ao 

restante sistema, uma velocidade de desenvolvimento superior e uma responsabilidade menor 

relativa ao impacto de erros que possam surgir. 
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5.2.2 Linguagem de programação 

Realizou-se um benchmark para selecionar a linguagem de programação a utilizar durante o 

projeto. O facto de se pretender migrar para uma arquitetura de micro serviços possibilitava que 

qualquer linguagem fosse utilizada. Assim, diversos critérios foram tidos em consideração, 

resultando na seleção do Python 3 como linguagem preferencial. 

O desenvolvimento do projeto apresenta alguns requisitos que foram utilizados para comparar 

a capacidade de resposta de cada linguagem, de forma a encontrar aquela que garante a melhor 

relação de compromisso entre todas as dimensões avaliadas. Em primeiro lugar, devido ao 

âmbito em que o projeto foi produzido, foi necessário escolher uma linguagem que permitisse 

obter resultados durante o tempo disponível para a dissertação (4 meses). O Python, sendo uma 

linguagem de alto nível, consegue garantir uma boa performance de desenvolvimento. Por outro 

lado, a necessidade de trabalhar com grandes volumes de dados e modelos de otimização de 

alto consumo de recursos computacionais requer uma linguagem com boa capacidade de 

execução. Comparativamente com outras linguagens de código interpretado, o Python 

apresenta bons resultados neste aspeto (Oliphant, 2007). Para além disso, faz sentido recair na 

utilização de uma linguagem vocacionada para a análise de dados e Machine Learning, neste 

capítulo as tecnologias mais utilizadas são o Python e o R (Pedregosa et al., 2011, Ihaka e 

Gentleman, 1996). Este fator garante uma grande vantagem devido à comunidade gerada e à 

produção de livrarias open source que permitem poupar tempo no desenvolvimento de 

aplicações. 

As livrarias mais utilizadas ao longo do projeto foram aquelas relacionadas com o tratamento, 

otimização e análise de dados. O Pandas e o Numpy, que são packages para manipulação de 

data sets, o scikit-learn, que faculta a possibilidade de execução de modelos de machine 

learning e o PuLP utilizado para fins de otimização, são as livrarias mais importantes utilizadas. 

A construção de APIs foi desenvolvida com recurso ao suporte da microframework Flask.  

5.3 Soluções criadas 

Foram criadas soluções para dois momentos distintos do fluxo de processos da empresa. A 

questão da otimização das unidades logísticas a alocar a uma determinada encomenda tem 

interesse no momento da preparação da embalagem, mas também numa fase inicial para 

marketing e vendas e o processo de forecasting do custo dos envios dos clientes. Como tal, 

foram criadas soluções para facilitar o trabalho da equipa de Marketing e Account Managers, 

bem como instrumentos capazes de comunicar com o sistema de informação, de forma a gerar 

valor para os processos operacionais. Grande parte das soluções estão à volta do micro serviço 

denominado order to box, que é a API desenvolvida capaz de, tendo em conta os itens de uma 

encomenda, sugerir os packs ótimos, de acordo com as técnicas apresentadas no capítulo 3 e 4. 

5.3.1 Soluções pré-Spoke 

As necessidades de marketing, vendas e forecasting dos custos de transporte relacionam-se com 

o tema deste projeto e baseiam-se no alcance de uma mais precisa previsão e antecipação dos 

custos, no que toca à alocação de packs a encomendas, e à sua comunicação aos clientes. Esta 

funcionalidade é útil mesmo antes das vendas das marcas estarem definidas, o que é equivalente 

a dizer antes de a informação estar presente no Spoke. 

Simuladores de custo de transporte 

Assim, foram desenvolvidos 2 simuladores de custos de transporte que visam evitar que os 

Account Managers e comerciais tenham de prever em que caixa(s) determinada encomenda 

será expedida e a consequente consulta exaustiva das plataformas de todas as transportadoras 

parceiras (ver interfaces dos simuladores no Anexo N). A construção destas ferramentas foi 
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possível pois, em simultâneo com este projeto, a equipa de IT desenvolveu a integração com a 

EasyPost, ferramenta web que permite obter, através de um único serviço, os custos das várias 

transportadoras para uma encomenda em específico. Esta integração baseou-se no 

desenvolvimento de uma API interna que possibilita, apenas com as informações do envio, 

obter todos os preços. 

Os 2 simuladores criados diferenciam-se no esquema de dados de entrada que requerem ao 

utilizador. O primeiro, necessita o conhecimento da configuração de unidades logísticas e pesos 

do envio, sendo apenas um frontend para execução da integração desenvolvida pela equipa de 

IT. Note-se que, na Figura 13, este simulador se encontra apenas na última linha, fazendo o 

pedido à EasyPost e retornando ao utilizador o conjunto de preços de transporte. Já o segundo 

simulador utiliza os modelos de regressão de volumetria dos itens para estimar os packs (API 

order to box), requerendo que o utilizador introduza as informações sobre os itens a expedir e 

as suas características. Neste caso, informações como marca e fornecedor não são requisitadas, 

visto que muitas vezes as marcas para as quais esta solução é útil não constam no sistema de 

informação. O processo de funcionamento deste segundo simulador é esquematizado pela 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Arquitetura da ferramenta de simulação 

A construção deste simulador pretende possibilitar consultas de alto nível, com pouco grau de 

informação sobre os transportes. A maior parte das vezes, pretende-se consultar preços de um 

envio para um país, não tendo definida uma morada em específico. Acontece que, na API de 

integração, alguns carriers requerem mais algum detalhe de informação dos envios, como 

código postal, cidade e estado, caso aplicável. No entanto, pretende-se que o simulador permita 

fazer este tipo de pesquisas obtendo todos os preços e serviços de forma a conseguir apresentar 

o mais barato. Para tal, criou-se então uma lista de moradas genéricas associadas a um país de 

destino. De forma a evitar uma pesquisa exaustiva acerca de moradas válidas dentro de cada 

país, os simuladores desenvolvidos recorrem a outro serviço web que permite a obtenção de 

moradas, o Google Maps Geocoding API. Sempre que um país novo é utilizado, é realizada 

uma consulta a este serviço e a morada obtida é guardada numa base de dados interna do projeto 

em SQLite. Esta base de dados evita que, para o mesmo país, sejam feitos múltiplos pedidos ao 
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serviço da Google, o que atrasaria o tempo de resposta. Para além disso, a base de dados 

embebida no projeto permite dotar estes simuladores de alguma inteligência e capacidade de 

correção humana, caso este serviço não retorne o pretendido. Essencialmente, é possibilitada a 

introdução de cidade e código postal, de forma manual. Após esta introdução, o número de 

rates obtidas para essa morada é comparado com o número de rates geradas para a morada 

genérica na base de dados. Caso o número de preços de transporte seja superior através da  

introdução manual de morada, é feita uma atualização da morada genérica. 

Outras funcionalidades foram desenvolvidas para os simuladores. Sendo que a HUUB acorda 

com os seus clientes tabelas de preço fixas para os envios de e-commerce, tendo em conta as 

configurações do envio e o cluster do país de destino (conjunto de países para os quais o preço 

de envio é o mesmo), através de apenas um click, os simuladores permitem iterar a sua 

funcionalidade, fazendo diversos pedidos de preços para vários países. Foi possibilitada a 

exportação das tabelas de preços para um ficheiro no formato .csv para o computador do 

utilizador. Desta forma é possível que os Account Managers e comercias partilhem os preços 

com os seus clientes. Para além disso, facultou-se a possibilidade de produzir diversas 

plataformas web de simulação, customizadas com a imagem e preços acordados de cada cliente. 

Estes simuladores são uma ferramenta de marketing alinhada com a posição da empresa no 

mercado, voltada para a era digital. O simulador inclui também o cálculo do seguro de 

transporte. Esta funcionalidade executa uma query à base de dados e produz uma regressão 

linear entre o volume de cada unidade logística e o número de itens enviados. Multiplicando o 

número de itens estimados pelo valor médio de um item, é possível prever o custo do seguro, 

que é baseado no valor da mercadoria. No entanto, caso o utilizador pretenda, é possível alterar 

este valor manualmente. 

Simulador de otimização de packs 

Na mesma ótica que as ferramentas anteriores, foi produzido um script em Python que, através 

da introdução de um ficheiro excel com os itens constituintes de uma encomenda e as suas 

características, produz a informação das unidades logísticas sugeridas numa segunda folha de 

cálculo pertencente ao mesmo ficheiro. Mais uma vez, este cálculo é realizado com recurso à 

API order to box. O ficheiro excel é enviado via e-mail para o utilizador que submeteu o pedido, 

com recurso à utilização do micro serviço da mailgun. Se o utilizador pretender, é possível que 

que o e-mail apresente também os preços de transporte num segundo ficheiro anexo. A 

vantagem deste script face aos simuladores é a facilidade de calcular os custos de múltiplas 

encomendas, de forma mais rápida. No entanto, visto que na folha de cálculo os campos de 

escrita são livres, esta solução está mais suscetível a erros. É feito uma validação dos dados e, 

caso existam erros, estes são enviados via e-mail. Está a ser trabalhado o desenvolvimento de 

uma plataforma online (frontend para o script) que permita o carregamento do ficheiro excel. 

5.3.2 Gestão de espaço em armazém 

O problema das dimensões ocupadas pelos itens tem impacto noutras fases da logística de 

armazém que não a de embalamento. A gestão de espaço de armazém deve ser feita de maneira 

a garantir que existem posições de stock suficientes para garantir o posicionamento de 

inventário de todos os artigos de determinado SKU. No sentido de promover a poupança de 

tempo na atividade de picking, as posições de stock passarão a ser, na sua maioria, mono-SKU. 

Assim, foi desenvolvido um endpoint para a API order to box que funciona de forma inversa 

aos restantes. Ao invés de sugerir as caixas necessárias para conter um determinado conjunto 

de itens, este serviço permite decidir quantos itens se devem posicionar num compartimento 

com determinadas dimensões.  
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5.3.3 Integração com o sistema de informação 

Paralelamente às necessidades de responder a pedidos externos ao Spoke, o grande objetivo 

deste projeto é a integração da ferramenta com o sistema de informação. Para fazê-lo, foi 

desenvolvido endpoint específico na API order to box, que através da chave primária da 

orderdrop, já em sistema, escreve diretamente na base de dados o conjunto de packs a alocar à 

encomenda. Mais uma vez comprova-se a vantagem da utilização de micro serviços, que caso 

sejam desenhados para a dar resposta a uma necessidade comum a diversos agentes de um 

sistema, podem ser requisitadas com diversos propósitos (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Arquitetura de múltiplos pedidos à API  order to box 

5.3.4 Otimização de packs para itens rígidos 

Como apresentado no capítulo anterior, um dos componentes introduzidos no projeto 

corresponde à otimização de alocação de itens rígidos a encomendas, o que corresponde à 

solução do bin packing problem. Mais uma vez esta ferramenta foi desenvolvida em Python, 

com recurso às mesmas bibliotecas do problema anterior. No entanto, a solução para o problema 

de bin packing problem foi desenvolvida recorrendo a uma heurística produzida por um micro 

serviço open source, denominado packit4me. Após a obtenção das coordenadas de cada item 

dentro dos packs, esses dados são renderizados para a produção de imagens digitais 

tridimensionais que visam auxiliar os operadores a construir o embalamento dos itens, como 

pode ser visto na Figura 15. 

 

Figura 15 - Renderização de bin packing problem
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6 Conclusões e perspetivas de trabalho futuro 

O objetivo do projeto passava pelo desenvolvimento de uma ferramenta de tomada de decisão, 

no que toca ao dimensionamento de unidades logísticas a alocar a encomendas. Pretendia-se 

que esta ferramenta permitisse reduzir os custos de transporte, reduzir os custos operacionais 

relacionados com o retrabalho de encomendas, automatizar o processo a fim de poupar recursos 

humanos e oferecer uma melhor estimativa de preços aos clientes, mais precisa e rápida. Após 

a conclusão do projeto, é possível afirmar que os seus objetivos foram alcançados. Através da 

implementação das ferramentas desenvolvidas, foi garantida uma redução dos custos de 

transporte e operacionais, bem como uma simplificação processual que promove o decréscimo 

dos erros gerados. 

A visão da empresa de uma cadeia de abastecimento ligada à gestão de informação e 

interpretação analítica dos dados, que permita a otimização dos processos e redução de custos, 

foi refletida no resultado final do projeto. Assim, tentou-se modelar a solução com recurso às 

melhores práticas dentro de cada uma das partes definidas para o projeto. A abordagem bottom-

up, que particiona a solução, primeiro, na estimação do volume da encomenda a partir da 

regressão das dimensões dos itens que a compõe e, segundo, na otimização da alocação de 

unidades logísticas a essa mesma encomenda, tendo como dados de entrada a informação 

gerada pelas técnicas de regressão, possibilitou abordar cada tema com diferentes técnicas de 

cada domínio, com vista a encontrar a que mais se ajusta à realidade atual da empresa. 

Relativamente às técnicas de regressão do volume ao nível dos itens, foi possível perceber que 

os valores estáticos que constavam na solução inicial tinham em conta poucas variáveis para 

prever valores de uma realidade que é bastante mais complexa e multivariada do que essa 

abordagem acautelava. Por outro lado, a própria categorização dos produtos inicial era limitada, 

demasiado ajustada às primeiras marcas clientes da empresa e desintegrada da estrutura de 

categorização contemplada no sistema de informação. Este projeto trouxe, não só o desenho de 

novos modelos de previsão de volume mais ajustados ao problema, bem como o desenho de 

uma árvore de categorização com mais níveis e mais robustez pronta a receber uma maior 

heterogeneidade de produtos, já alinhada com a estrutura de dados do Spoke, que será útil para 

outras análises. Os resultados obtidos nesta fase foram bastante mais promissores do que os já 

existentes, alterando as métricas de erro de previsão para valores consideravelmente menores. 

No que toca ao erro médio, foi diminuído o bias na previsão das dimensões das peças, estando 

neste momento o resultado médio dos erros centrado, de forma estatisticamente significativa. 

As restantes métricas analisadas, como erro absoluto médio, erro relativo médio e erro 

quadrático médio foram reduzidas para metade. 

Os modelos de regressão que mostraram melhores resultados foram o K-NN e o Random 

Forest, evidenciando-se dos restantes de forma estatisticamente significativa. Os dois modelos 

são de carácter bastante distinto. O primeiro não apresenta capacidade de se abstrair dos dados 

de treino (amostra), sendo uma desvantagem na estimação de novas instâncias. Relembre-se, 

no entanto, que o modelo foi avaliado com recurso a cross validation, o que dá às métricas de 

erro alguma abstração aos dados de input. Já o segundo tem essa capacidade, sendo um modelo 
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mais robusto. No entanto, neste momento de maturação do projeto, a integração com o sistema 

de informação está feita com o K-NN, sendo possível mudar facilmente o algoritmo a utilizar. 

A escolha recaiu sobre o K-NN devido a maior facilidade de compreensão e maior capacidade 

de manipulação do modelo. Sendo a amostra de pequena dimensão, existe a possibilidade de se 

pretender estimar volumes de peças consideravelmente distantes de todas as instâncias dos 

dados de treino (perspetiva do K-NN), ou, dito de outra forma, de itens com diversos atributos 

desconhecidos pela árvore de decisão construída (perspetiva Random Forest). No caso do K-

NN, é fácil implementar uma regra que a partir de determinada distância o modelo não é 

utilizado, passando o volume a ser estimado pelo método de previsão de volumes antigo. Esta 

ocorrência tem-se vindo a verificar cerca de 6% das vezes. É pretendido que este valor seja nulo 

no futuro, o que será atingido com um maior número de recolhas de dimensões de itens. No 

entanto, os resultados de ambos os modelos podem e devem ser potenciados pela obtenção de 

uma amostra de maior dimensão. Assim, a abordagem de trabalhos futuros basear-se-á na 

obtenção de mais dados e contínua avaliação de ambos os modelos. Nesta avaliação duas 

situações podem ocorrer. Por um lado, o modelo K-Nearest-Neighbors pode prevalecer 

preferível, ou por outro, o modelo Random Forest pode evidenciar-se, situação que se prevê 

que aconteça a partir de determinado momento, devido aos relatos da literatura existente na 

área. Caso a preferência sobre o modelo K-NN permaneça para um volume de dados de treino 

consideravelmente superior, deverá ser avaliada a possibilidade de implementar técnicas de 

otimização de performance, no que toca aos tempos de execução, referidas na revisão 

bibliográfica (kd-trees ou ball-trees), uma vez que o tempo de resposta neste modelo aumenta 

com o volume de dados, devido ao facto de não haver abstração. 

Um impacto positivo foi automaticamente gerado nas operações como resultado da 

implementação do modelo anteriormente referido. A taxa de acerto dos packs a utilizar tornou-

se superior. Apesar de esta melhoria ocorrer na fase seguinte do projeto, o impacto é gerado 

inteiramente devido à fase de regressão, pois o facto de haver um maior rigor na previsão de 

volumes de uma encomenda, gera automaticamente melhorias na previsão dos packs. Assim, 

foi possível conseguir uma melhoria na taxa de acerto dos packs a expedir em cerca de 21%. 

Este aumento permitirá poupar cerca de 175 horas de retrabalho de encomendas nos 3500 

envios da próxima coleção, ou seja, 350 horas de trabalho anuais. Note-se que, com o 

crescimento da empresa e do seu número de envios, o impacto da taxa de acerto aumenta de 

acordo. 

No que toca ao modelo de otimização da definição de packs, o projeto permitiu uma maior 

compreensão de todas as componentes que são levadas em conta nos custos de transporte 

logístico e operacionais. Como tal, foram desenvolvidos modelos de programação inteira que 

visam minimizar o valor dessas componentes de forma a, consequentemente, minimizar os 

custos associados. Os dois maiores drivers ou indutores de custos relacionados com a unidade 

logística foram o volume total da encomenda e o número de packs. Assim, foram criados dois 

modelos com funções objetivo que representam a minimização desses fatores. Como, 

geralmente, são múltiplas as soluções ótimas obtidas, tendo em conta um único critério, 

desenvolveu-se uma rotina que permita obter todas as soluções que otimizam cada critério de 

forma a procurar, dentro do espaço de soluções gerado, aquelas que garantem o valor mínimo 

do critério seguinte. A hierarquização das funções objetivo é sempre testada considerando as 

duas ordens de critério, de forma a obter o melhor custo de transporte.  

O resultado desta fase permite obter o melhor preço de transporte ao testar a minimização dos 

dois cost drivers, garantido, ao mesmo tempo, a melhor relação de compromisso com as 

operações. Em determinadas situações, é minimizado o número de packs de forma absoluta, 

noutras, é minimizado o número de packs que garantem o volume mínimo de encomenda, 

dependendo do indutor de custo mais preponderante no preço de transporte. Com isto, para 

grande parte das encomendas de serviço express consegue-se obter ganhos que podem ascender 

aos 20% relativamente à solução inicial. Para as encomendas de serviço standard os resultados 
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não são tão impactantes, evidenciando-se apenas ganhos para transportes dentro de Portugal, 

sendo, neste caso, possível atingir poupanças à volta dos 40%. 

Por último, a automatização dos processos é outro ponto relevante dos impactos gerados pela 

realização do projeto. A abstração dos Account Managers de realizarem operações de cálculo 

da configuração de unidades logísticas a alocar às encomendas permite a poupança média de 

um dia de trabalho por cliente, por season. Neste momento, que a HUUB conta com 22 marcas, 

menos 352 horas anuais serão utilizadas para o desempenho desta função. Este valor crescerá, 

naturalmente, com o número de clientes. Para além disso, na negociação e prestação de apoio 

às marcas, as ferramentas pré-Spoke disponibilizadas permitem a poupança de tempo adicional 

e garantias de melhor qualidade de informação transacionada entre a HUUB e os seus clientes. 

A capacidade de forecasting de preço de transporte e aquisição de novas marcas através da 

personalização de simuladores de shipping costs são dois dos impactos mais relevantes neste 

segmento de ferramentas. O estabelecimento de uma gama de preços de transporte mais 

próximos dos reais favorece quer a HUUB, quer o cliente. Os simuladores personalizados têm 

sido uma ferramenta de sedução de marketing com grande relevo na conversão de potenciais 

clientes, os quais vêm espelhada a proposta de valor da empresa, voltada para a logística e 

gestão de cadeia de abastecimento digital e simplicidade processual. 

Outras tarefas e melhorias devem ser tidas em consideração para trabalhos futuros. As variáveis 

independentes Material e Tipo de Tecido, que, devido à fraca qualidade e falhas de 

preenchimento dos dados, não foram levadas em conta, devem ser tidas em consideração em 

testes futuros. Estas variáveis são reconhecidamente relacionadas com o volume das peças, 

pelas equipas que trabalham diretamente com o produto. Uma alternativa a curto prazo é a 

utilização da season como variável substituta, visto existirem Materiais e Tipos de Tecido 

típicos de cada estação. Para além disso, está a ser feita a recolha de mais dados, com vista a 

garantir uma contínua avaliação de cada modelo, avaliando-se o impacto de um maior volume 

de dados no processo. À medida que a amostra aumenta, os híper-parâmetros ótimos do modelo 

podem também variar, pelo que está prevista uma calendarização de otimização destas 

grandezas com determinada periodicidade, acompanhando o incremento de dados. 

Para além dos resultados positivos gerados na atividade da HUUB, o projeto de Dissertação 

apresentou-se como uma mais valia na formação académica do autor. O projeto permitiu o 

aprofundamento de áreas abordadas ao longo do plano de estudos no qual o projeto se insere, 

devido ao seu caráter completo, no qual se englobam temáticas de compreensão e compreensão 

de negócio, modelação de processos, tarefas operacionais logísticas, Machine Learning, 

programação em diversas linguagem e modelos de otimização.



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  51 

Referências 

Anderson, Theodore W, e Donald A Darling. 1952. "Asymptotic theory of certain" goodness 

of fit" criteria based on stochastic processes."  The annals of mathematical 

statistics:193-212. 

Andrade, Hugo. 2015. "Image Processing Methodology for Blood Cell Counting via Mobile 

Devices." Master in Bioengineering, Bioengineering, FEUP. 

Awad, Dr. 2010. "Supply chain integration: definition and challenges."  Management and 

Technology (IJIMT 1 (1). 

Babyak, Michael A. 2004. "What you see may not be what you get: a brief, nontechnical 

introduction to overfitting in regression-type models."  Psychosomatic medicine 66 

(3):411-421. 

Baranauskas, José Augusto, et al. 2002. "How Many Trees in a Random Forest?"  R news 2 

(3):18-22. 

Boriah, Shyam , et al. 2008. "Similarity Measures for Categorical Data: A Comparative 

Evaluation." 

Bovet, Daniel Pierre, e Pierluigi Crescenzi. 1994. Introduction to the Theory of Complexity: 

Prentice Hall London. 

Breiman, L., et al. 1984. Classification and Regression Trees: Taylor & Francis. 

Breiman, Leo. 1996. "Bagging predictors."  Machine Learning 24 (2):123-140. doi: 

10.1007/BF00058655. 

Breiman, Leo. 1998. "Arcing classifier (with discussion and a rejoinder by the author)."  The 

annals of statistics 26 (3):801-849. 

Breiman, Leo. 2001. "Random Forests."  Machine Learning 45 (1):5-32. doi: 

10.1023/a:1010933404324. 

Caruana, Rich, e Alexandru Niculescu-Mizil. 2006. "An empirical comparison of supervised 

learning algorithms." Proceedings of the 23rd international conference on Machine 

learning. 

Chang, YH. 1998. "Logistical Management."  Hwa-Tai Bookstore Ltd., Taiwan. 

Chatterjee, Samprit, e Jeffrey S Simonoff. 2013. Handbook of regression analysis. Vol. 5: John 

Wiley & Sons. 

Christopher, Martin. 2016. Logistics & supply chain management: Pearson UK. 

Cortes, Corinna, e Vladimir Vapnik. 1995. "Support-vector networks."  Machine learning 20 

(3):273-297. 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  52 

Dejax, Pierre J., e Teodor Gabriel Crainic. 1987. "Survey Paper—A Review of Empty Flows 

and Fleet Management Models in Freight Transportation."  Transportation Science 21 

(4):227-248. doi: 10.1287/trsc.21.4.227. 

Dekking, Frederik Michel. 2005. A Modern Introduction to Probability and Statistics: 

Understanding why and how: Springer Science & Business Media. 

Devore, Jay L, e Kenneth N Berk. 2007. Modern mathematical statistics with applications: 

Cengage Learning. 

Dietterich, Thomas G. 2000. "Ensemble methods in machine learning." International workshop 

on multiple classifier systems. 

Domingos, Pedro. 2012. "A few useful things to know about machine learning."  

Communications of the ACM 55 (10):78-87. 

Dyckhoff, Harald. 1990. "A typology of cutting and packing problems."  European Journal of 

Operational Research 44 (2):145-159. 

Efron, Bradley, e Robert J Tibshirani. 1993. An introduction to the bootstrap. Number 57 in 

Monographs on statistics and applied probability. Chapman & Hall, New York. 

Fink, Arlene. 1998. Conducting research literature review: from paper to internet. 4 ed: 

Thousand Oaks: SagePublications. 

Gudehus, Timm, e Herbert Kotzab. 2009. "Logistic Pricing and Marketing."  Comprehensive 

Logistics:157-184. 

Guedes, Alcibíades P, et al. 2010. "Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento."  Lisboa: 

Edições Sílabo, Lda. 

Guyon, Isabelle, e André Elisseeff. 2003. "An introduction to variable and feature selection."  

Journal of machine learning research 3 (Mar):1157-1182. 

Ihaka, Ross, e Robert Gentleman. 1996. "R: a language for data analysis and graphics."  Journal 

of computational and graphical statistics 5 (3):299-314. 

Lambert, Douglas M, et al. 1998. "Supply chain management: implementation issues and 

research opportunities."  The international journal of logistics management 9 (2):1-20. 

Latinne, Patrice, et al. 2001. "Limiting the number of trees in random forests." International 

Workshop on Multiple Classifier Systems. 

Linoff, Gordon S, e Michael JA Berry. 2011. Data mining techniques: for marketing, sales, and 

customer relationship management: John Wiley & Sons. 

Martello, Silvano, et al. 2000. "The three-dimensional bin packing problem."  Operations 

Research 48 (2):256-267. 

Martello, Silvano, e Paolo Toth. 1990a. "An exact algorithm for large unbounded knapsack 

problems."  Operations research letters 9 (1):15-20. 

Martello, Silvano, e Paolo Toth. 1990b. "Lower bounds and reduction procedures for the bin 

packing problem."  Discrete applied mathematics 28 (1):59-70. 

Meindl, Bernhard, e Matthias Templ. 2012. "Analysis of commercial and free and open source 

solvers for linear optimization problems."  Eurostat and Statistics Netherlands within 

the project ESSnet on common tools and harmonised methodology for SDC in the ESS. 

Mirkin, B. 2011. "Data analysis, mathematical statistics, machine learning, data mining: 

Similarities and differences." 2011 International Conference on Advanced Computer 

Science and Information Systems, 17-18 Dec. 2011. 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  53 

Moreira, Pedro Felipe Marques, e Delano Medeiros Beder. 2016. "Desenvolvimento de 

Aplicações e Micro Serviços: Um estudo de caso."  Revista TIS 4 (3). 

Nelder, John A, e Roger Mead. 1965. "A simplex method for function minimization."  The 

computer journal 7 (4):308-313. 

Nielsen, Frank, et al. 2009. "Tailored Bregman ball trees for effective nearest neighbors." 

Proceedings of the 25th European Workshop on Computational Geometry (EuroCG). 

Nocedal, Jorge, e Stephen Wright. 2006. Numerical optimization: Springer Science & Business 

Media. 

Oliphant, Travis E. 2007. "Python for scientific computing."  Computing in Science & 

Engineering 9 (3). 

Pedregosa, Fabian, et al. 2011. "Scikit-learn: Machine learning in Python."  Journal of Machine 

Learning Research 12 (Oct):2825-2830. 

Puntanen, Simo, e George P H Styan. 1989. "The Equality of the Ordinary Least Squares 

Estimator and the Best Linear Unbiased Estimator."  The American Statistician 43 

(3):153-161. doi: 10.1080/00031305.1989.10475644. 

Quinlan, John R. 1992. "Learning with continuous classes." 5th Australian joint conference on 

artificial intelligence. 

Schapire, Robert E., e Yoram Singer. 1998. "Improved boosting algorithms using confidence-

rated predictions." Proceedings of the eleventh annual conference on Computational 

learning theory, Madison, Wisconsin, USA. 

Singh, Himanshu, et al. 2010. "PAGER: Parameterless, Accurate, Generic, Efficient kNN-

Based Regression." In Database and Expert Systems Applications: 21th International 

Conference, DEXA 2010, Bilbao, Spain, August 30 - September 3, 2010, Proceedings, 

Part II, edited by Pablo García Bringas, Abdelkader Hameurlain and Gerald 

Quirchmayr, 168-176. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

Steinberg, Dan, e Phillip Colla. 2009. "CART: classification and regression trees."  The top ten 

algorithms in data mining 9:179. 

Stulp, Freek, e Olivier Sigaud. 2015. "Many regression algorithms, one unified model: A 

review."  Neural Networks 69:60-79. doi: http://doi.org/10.1016/j.neunet.2015.05.005. 

Tin Kam, Ho. 1995. "Random decision forests." Proceedings of 3rd International Conference 

on Document Analysis and Recognition, 14-16 Aug 1995. 

Tracey, Michael, et al. 2005. "The impact of supply‐chain management capabilities on business 

performance."  Supply Chain Management: An International Journal 10 (3):179-191. 

doi: doi:10.1108/13598540510606232. 

Tseng, Yung-yu, et al. 2005. "The role of transportation in logistics chain." 

Vapnik, Vladimir, et al. 1997. "Support vector method for function approximation, regression 

estimation, and signal processing."  Advances in neural information processing 

systems:281-287. 

Wäscher, Gerhard, et al. 2007. "An improved typology of cutting and packing problems."  

European journal of operational research 183 (3):1109-1130. 

Wasserman, Larry. 2013. All of statistics: a concise course in statistical inference: Springer 

Science & Business Media. 

Wonnacott, Thomas H, e Ronald J Wonnacott. 1972. Introductory statistics. Vol. 19690: Wiley 

New York. 

http://doi.org/10.1016/j.neunet.2015.05.005


Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  54 

Zhou, Kun, et al. 2008. "Real-time kd-tree construction on graphics hardware."  ACM 

Transactions on Graphics (TOG) 27 (5):126. 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  55 

ANEXO A: Áreas de incidência do departamento de Business 16 

 

 

Figura 16 - Áreas de incidência do departamento de Business Intelligence and Analytics 
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ANEXO B: Árvore de categorização de problemas de corte e 
empacotamento 

 

Figura 17 -Árvore de categorização de problemas de corte e empacotamento 
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ANEXO C: Categorização de produtos antes da realização do projeto 

 

Tabela 9 - Categorização do produto e respetivos volume e peso antes do início do Projeto 

Classificação do produto 

Volume 

(cm3) 

peso 

(Kg) 

 

Blanket/Sleeping bag 705,9 0,15 

Homeware 

Coverlet/ Big Towel 4000 0,775 

Small Pillows 2400 0,11 

Bags 2000 0,35 

Bedsheets 1000 0,325 

Beddings/ Medium Pillow/ Store 

Basket S 4000 0,775 

Bumpers/Playmats/ Store basket M 12000 0,45 

Large Pillows 12000 0,35 

Pillow Case 500 0,1 

Crown/ Pen Cases 320 0,04 

Basket 117624 1,78 

Support Basket 36480 2,7 

Crib 89600 7,15 

Playmate 7200 0,39 

Large Pillow / Store Basket L 13320 0,35 

Baby Tee 857 0,16 

Baby 

Baby Thin Overall/Baby Dress 857 0,16 

Baby/Kids Winter Hat 750 0,14 

Baby Sweat Thick Pants 141 1,8 

Baby Hoodie/Sweater 1200 0,2 

Baby Thick Dress 923 0,16 

Baby Socks 352 0,045 
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Baby Shoes 1500 0,2 

Baby Bloomer/Cullotes 750 0,055 

Baby Tights 500 0,06 

Baby Leggings 1200 0,17 

Beanies Kids/Baby/Drool scarf 141 0,03 

Kids Long Shirt 857 0,12 

Kids 

Kids Socks 375 0,045 

Kids Tights 666,7 0,09 

Kids Winter Jacket 6000 0,45 

Kids Dress  Thin 1500 0,2 

Kids Sweat Thick Pants 1200 0,155 

Kids Shorts 461 0,08 

Kids Hoodie/Sweater/Jacket 1714 0,75 

Kids Skirt 600 0,075 

Kids Leggings/Pencases 1500 0,21 

Kids Shoes 4000 0,3 

Kids Overall/ Long Dress Kids Thin 1200 0,16 

Gift Box  (25x25x4) 3125 0,58 
Others 

Gift Box  (21x14,5x4) 1218 0,58 

Gym Bags 3000 0,6 

Accessories Drooling Scarfs 240 0,04 

Crowns 343 0,04 

Sweater/Hoodie 6000 1,375  

Skirt 2000 0,38  

Pants 3000 0,674  

Bomber/Blouson 12000 1,64 Adult 

Dress/Thin Overall 3000 0,6  

T-Shirt/Shirt 1200 0,3  

Shorts/Bermuda 2000 0,385 
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ANEXO D: Categorização de produtos no final da realização do 
projeto 

Tabela 10 - Categorização do produto após realização do projeto 

Category Product-Family 
Product-Sub-

Family 

Clothing 

Top 

T-shirt 

Shirt 

Top 

Pullover 

Sweater 

Jacket 

Blazer 

 

 

 

 

 

Bottom 

Trousers 

Short 

Skirt 

Leggings 

Jeans 

 

 

Overall 

Overcoat 

Romper 

Dress 

Jumpsuit 

Other Box 

\Underwear & 

Nightwear 

Underwear 

Bras 

Panties 

Boxers 

Nightwear 
Pajama 

Robe 

Beachwear Swimwear Bikini 
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 Trikini 

Swimsuit 

Swim Shorts 

Footwear 

Flat 

Trainers 

Flat Sandals 

Flat Shoes 

Flat Boots 

Flat Ankle Boots 

Ballet Pumps 

Heeled 

Heeled Sandals 

Heeled Boots 

Heeled Ankle 

Boots 

Heeled Shoes 

Accessories 

Textile 

Scarf 

Gloves 

Beanie 

Hat 

Socks 

Tights 

Shoe Laces 

 Cap 

Non - Textile 

Belt 

Sunglasses 

Watch 

Hair Accessories 

Headband 

Ties 

Clips 

Jewelry 

Necklace 

Ring 

Bracelet 

Earrings 

Bags & Wallet 

Wallet 

Backpack 

Travel 

Beach Bag 

Purse 

Clutch 

Case 

Homewear Bedroom 

Sheets 

Pillow Case 

Pillow 

Filling 
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Blankets 

Curtains 

Crib 

Rug 

Baby Bumper 

Baby Playmat 

Sleep Bag 

Basket 

Stationery 

Paper 

Journal & 

Notebook 

Album 

Agenda & 

Calendar 

Memo pad 

Writing 

Pencil 

Pen 

Marker 

Eraser 
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ANEXO E: Probability Plots – testes de normalidade de variáveis 
aleatórias 

Na análise de estatística descritiva da variável de previsão do capítulo 3, foi avaliada a 

distribuição dos dados amostrais recolhidos. A realização do teste de Anderson-Darling à 

normalidade da variável volume, produzida através do software Minitab, desenvolveu o 

seguinte probability plot que compara a distribuição da variável com a distribuição normal 

teórica. Quanto mais próximos os valores da variável estiverem linha reta representada, mais 

próximos se encontram da distribuição em hipótese. Neste caso, pode-se rejeitar a normalidade 

da distribuição do volume das peças. 

 

 

Figura 18 - Probability plot da distribuição normal do volume (teste de Anderson-Darling) 

 

Os erros absolutos gerados pelos modelos de regressão apresentados no capítulo 3 também 

foram sujeitos a um teste de Anderson-Darling. Com um p-value inferior a 0,05 a hipótese nula 

é rejeitada e pode-se afirmar que não existem evidências estatísticas de os erros absolutos das 

previsões seguirem uma distribuição normal.  
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Figura 19 - Probability Plot da distribuição normal do erro para os diversos modelos 
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ANEXO F: Estatística descritiva das variáveis independentes em 
dados numéricos 

 

Tabela 11 - Estatística descritiva das variáveis independentes em dados numéricos 

Variável Observações Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Tipo 129 0,000 1,000 0,953 0,202 

Família 129 0,000 1,000 0,723 0,311 

Subfamília 129 0,000 1,000 0,614 0,291 

Tamanho 129 0,000 1,000 0,556 0,279 

Faixa Etária 129 0,000 1,000 0,484 0,359 

Género 129 0,000 1,000 0,705 0,310 

Marca 129 0,000 1,000 0,679 0,288 

Fornecedor 129 0,000 1,000 0,370 0,287 

Volume 129 125,840 7263,360 1409,841 1524,615 
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ANEXO G: Intervalos de confiança não-paramétricos para a mediana 
do erro médio do modelo K-NN com variáveis numéricas 
  

 

Wilcoxon IC 
                                                                Confidence 

                          Estimated      Achieved         Interval 

               N        Median          Confidence      Lower      Upper 

KNN(ε)  129     -38                 95,0                 -121         37 

 

 

Sign confidence interval for median 
 

                                                                   Confidence 

                          Achieved                          Interval 

                  N     Median      Confidence     Lower     Upper     Position 

KNN(ε)    129   -24,89        0,9473            -71,14     37,90      54 

                          0,9500        -72,44            38,66      NLI 

                          0,9654        -82,88            44,80      53 
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ANEXO H: Teste de hipótese à diferença de valores esperados 

 

Mann-Whitney Test and CI: ABS KNN; ABS SRT 

 
N  Median 

ABS KNN  129   248,6 

ABS SRT  129   287,7 

 

 

Point estimate for η1 - η2 is -74,9 

95,0 Percent CI for η1 - η2 is (-147,6;-6,5) 

W = 15409,0 

Test of η1 = η2 vs η1 ≠ η2 is significant at 0,0306 

The test is significant at 0,0306 (adjusted for ties) 

 

 

Mann-Whitney Test and CI: ABS KNN; ABS RF 

 
N  Median 

ABS KNN  129   248,6 

ABS RF   129   236,2 

 

 

Point estimate for η1 - η2 is -11,7 

95,0 Percent CI for η1 - η2 is (-68,5;44,3) 

W = 16450,5 

Test of η1 = η2 vs η1 ≠ η2 is significant at 0,6711 

The test is significant at 0,6711 (adjusted for ties) 
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ANEXO I: Quantidade de encomendas taxadas ao peso real 

Para a análise do rácio de encomendas taxadas ao peso real, recorreu-se apenas a orders 

compostas por uma unidade logística. A tabela seguinte expõe o número de encomendas totais 

que se enquadram nesta condição e o número de encomendas em que o peso real excedeu o 

peso volumétrico. Note-se que o peso volumétrico foi calculado com recurso à taxa de 

conversão máximo (5000 cm3/kg) o que torna o valor real de encomendas taxadas ao peso real 

ainda inferior ao apresentado.  

 

 

Tabela 12 - Proporção de envios realizados com peso taxável derivado do peso real 

Pack 
Peso volumétrico 

(PV) 
Nº de orders 

Nº de orders 

ao peso real 
% 

CBox 60x40x60 129 410 17 4,1 

CBox 60x40x40 129 772 29 3,8 

CBox 60x40x30 129 770 41 5,3 

CBox 60x40x20 129 313 29 9,3 

CBox 40x30x20 129 209 11 5,3 
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ANEXO J: Tabela de tempos médios de execução de tarefas 
operacionais 

 

Tabela 13 -Tempos médios de execução de tarefas operacionais 

Tarefa 
Tempo médio de 

execução 

Preparação da receção para Split e preparação de pack 88 s/pack 

Criação do Pack (não depende do número de packs) 20 s 

Shipping de confirmação -tempo fixo 200 s 

Shipping de confirmação -tempo variável 10 s/ item 

Outbound (pesagem) 20 s/pack 

Colagem de labels e documentação 30 s/ pack 
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ANEXO K: Pseudo-código do algoritmo de programação inteira 
multiobjectivo hierárquica 

 

Pseudo-código 3: Programação inteira multiobjectivo 

 

Inputs: n unidades logísticas e as suas dimensões; volume total da encomenda 

 

Definir modelo de programação inteira para o critério de hierarquia superior 

 

While número de soluções igual a zero ou valor da função objetivo em k+1 é igual ao valor da 

função objetivo em k 

  

Executar solver para obtenção de solução ótima segundo critério de hierarquia 

superior 

Acrescentar restrições que inviabilizem a obtenção da solução obtida em k 

Incrementar o valor de k 

 

Selecionar a solução que minimiza o valor o valor da função objetivo de hierarquia inferior 
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ANEXO L: Tabelas de preço de transporte em função do critério de 
otimização utilizado 

 

 

Tabela 14 - Custos de envio para clusters de envios de serviço standard 

Clusters de países 
 

Minimização de Packs 
Minimização de 

Volume 

PT  16,43 € 6,4 € 

ES  10,94 € 21,61 € 

FR DE GB BE IT NL LU AT  16,43 € 21,61 € 

DK PL CZ SI SK LT HU  24,68 € 24,64 € 

IE SE  17,89 € 21,61 € 

FI NO HR RO BG  33,572 € 33,56 € 

 

 

Tabela 15 - Custos de envio para clusters de envios de serviço express 

Clusters de países Minimização de Packs Minimização de Volume 

GB FR NL BE AT DE SE ES IT 

DK FI 
61,40 € 49,88 € 

NO 72,54 €  64,48 €  

AR BR PY PE UY 122,27 €  99,54 €  

JP 138,32 €  108,30 €  

AU NZ 149,72 €  118,48 €  

US CA 117,04 €  99,54 €  

BG EE GR HU LV RO RU RS SI 72,54 €  64,48 €  

SA AE PH IN IL QA 193,66 € 154,15 € 
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ANEXO M: Pseudo-código da heurística de otimização de alocação de 
packs a encomendas prévia à realização do projeto 

 

Pseudo-código 4: Heurística de otimização de alocação de packs a unidades logísticas   

 

Inputs: n unidades logísticas e as suas dimensões; volume total da encomenda 

 

While packi não alojar volume total da encomenda e i menor do que n 

 Testar packi+1 

 Incrementar valor de i 

 

If valor de i for menor que n 

 Resultado igual a uma unidade de logística i 

Else 

 Resultado contem m packs de maior dimensão 

(m igual à divisão inteira entre volume total da encomenda e volume total do pack 

i=n) 

If volume total de m packs de maior dimensão for menor que volume total da encomenda 

 While packi não alojar volume remanescente e i menor do que n 

  Testar se o remanescente cabe em packi+1 

  Incrementar valor de i 

 Acrescentar o packi 
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ANEXO N: Interface de simuladores de custo de transporte 

 

 

Figura 20 - Interface de simulador de preço ao nível do pack 

 

 

Figura 21 Interface de simulador de preço ao nível do item 



Otimização da alocação de unidades logísticas a encomendas 

  73 

ANEXO O: Metodologia de avaliação e produção de modelos de 
regressão do volume ao nível do item 

 

 

Figura 22 - Metodologia de avaliação de modelos de regressão 


