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A globalização dos mercados e, em particular, a recente legislação comunitária trouxe a lume 
a temática da Rastreabilidade ao longo da cadeia de valor, levantando novos e importantes 
desafios às empresas, em particular na sua capacidade de resposta e melhoria na sua cadeia 
Logística. Ao mesmo tempo que se torna obrigatória, esta é uma excelente oportunidade de 
melhoria de processos, tornando a cadeia mais transparente e facilitando a análise dos seus 
constrangimentos.  

Durante o período de estágio procedeu-se a um levantamento exaustivo da situação da 
empresa em termos de codificação de produto, criando condições para que se pudesse utilizar 
os princípios da norma EAN-128 para codificar as unidades logísticas que saem da unidade de 
produção. Foram definidos os parâmetros e informação a conter na etiqueta que se partilhará 
com os restantes parceiros da cadeia logística, ao mesmo tempo que se contabilizavam os 
impactos deste sistema na gestão de armazéns e processos de expedição, preparando-os para 
uma gestão de processos de armazém e expedição por rádio frequência.  

Foram ainda analisadas as incompatibilidades existentes em termos de codificação de produto 
à luz das normas de codificação da EAN-International não deixando de ter em consideração 
os impactos das alterações a efectuar em termos de flexibilidade de resposta da produção e 
aumento do volume de materiais auxiliares. 

Para determinar uma solução para as zonas de armazenamento foi efectuado um levantamento 
apurado da situação da empresa em termos de materiais de embalagem e produto acabado. Foi 
realizada uma análise global dos diferentes produtos e materiais, locais e políticas de 
arrumação, levantamento de tempos médios de entrega (lead times), tipificação de grupos, 
utilizando técnicas clássicas como a análise de Pareto (ABC), análise de afinidades físicas, de 
aquisição ou expedição.  

Dadas as dificuldades para obter alguns dos dados essenciais, foram efectuadas amostragens 
directas em armazém (em função da estrutura multi-palete e uni-referência existente em 
armazém), de forma a estimar valores das taxas de ocupação ou de utilização em armazém. 

Para a obtenção de registos de evolução temporal de stocks foram retiradas amostras do stock 
existente no ERP da empresa de modo a estimar os perfis de evolução e características de 
stockagem. Dada a estrutura segmentada de armazém e da produção, foram também 
estimados os fluxos gerados entre as diferentes zonas de armazenamento e ainda os fluxos de 
saída da empresa, analisando em particular os picos e perfil sazonal das saídas.  

As políticas de stock de materiais de embalagem foram revistas, com o objectivo de ajustá-las 
às necessidades evidenciadas. Para determinadas classes de materiais foi utilizada a noção de 
stock médio, máximo e de segurança para a definição da política de stock, enquanto que para 
outros se definiram stocks objectivo (tipo Kanbans). 

Para o desenho da solução de layout, teve-se em conta factores como a minimização de fluxos 
inter-armazéns, a melhoria da capacidade e eficiência das actividades de picking, a melhoria 
de afectação de recursos humanos e materiais e a optimização da utilização do espaço.  
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The globalization of the markets and, in particular, the recent communitary legislation has 
brought to light the theme of traceability throughout the value chain, raising new and exciting 
challenges to the enterprises, especially in its capability to respond and improve their logistic 
chain. Being mandatory, traceability is a great opportunity to enhance processes, making the 
chain more transparent and enabling its constraints analysis. In order to achieve that goal, a 
company must analyse its needs in order to adapt and change the work method and 
organization.  

Therefore, during the traineeship, a thorough study of the company’s situation in terms of 
product coding was done in order to enable the use of the EAN128 norm for coding the 
logistic units that leave the production facilities. The parameters and information the label 
should contain were determined as well as the determination of it’s impacts on the 
warehousing and expediting management, preparing the system for a radio frequency process 
management. 

Beside this, incompatibilities in terms of the EAN-international were analyzed keeping in 
mind it’s implications in terms of flexibility of production and raw material levels. 

In order to determine a solution for the warehousing areas, a thorough study of the company’s 
situation in terms of raw material and finished goods was made. A global analysis of all 
products and materials was made, taking into account the areas and storing policies, lead 
times, group definition, using techniques like Pareto’s analysis (ABC), physical affinities, of 
acquisition or expedition.  

Given the difficulties found in obtaining essential data, direct warehousing sampling was used 
(due to the multi-palette/ uni-reference storing structure existing in the warehouse), enabling 
the estimation of values like occupation and utilization ratios.  

In order to obtain records of temporal evolution of stock, samplings were made at the existing 
stock in the company’s ERP, in order to estimate the patterns of evolution and warehousing 
characteristics. Because the warehousing and production structure is segmented, the average 
flows between warehouses were estimated, as well as outbound flows, analyzing in particular 
peak times and the seasonal sales profiles. 

The policies for stocking raw materials were reviewed, in an attempt to adjust them to the 
company’s needs. For some materials, average, maximum and security stock were used, as for 
others, objective stock values were defined (like kanbans). 

The proposed layout solution took into account factors like inter-warehouse flow 
minimization, improvement and efficiency of the order-picking activities, better affecting 
human and material resources, optimizing the use of space, among others. 
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A recente legislação comunitária CE – 178 de 2002, que torna obrigatória a manutenção da 
rastreabilidade de produtos alimentares ao longo da cadeia logística a partir de Janeiro de 2005, é 
um dos pontos de partida para a realização do presente trabalho. A Rastreabilidade obriga à 
manutenção de registos fiáveis e à alteração de alguns métodos e procedimentos de trabalho 
enraizados nas empresas, assim como se torna necessária a introdução de novas técnicas e 
tecnologias para o seu processamento.  

Nos últimos anos tem-se verificado na Sovena um acentuado crescimento no volume e número de 
referências que produz, tendo esse crescimento sustentado conduzido a um incremento constante 
na complexidade da gestão das operações internas de produção, armazenamento e expedição. 
Esse crescimento é notório e foi claramente evidenciado durante o período em que decorreu o 
estágio, tendo-se realizado  vários aumentos de capacidade de produção que passaram pelo 
incremento na cadência das linhas e pela instalação de duas novas linhas de embalamento. Nesta 
situação e num contexto em que cada vez mais o mercado exige uma maior flexibilidade e 
capacidade de resposta, afastando um pouco o paradigma tradicional do Push e aproximando-se 
cada vez mais uma capacidade de resposta just in time, torna-se essencial uma análise conjunta de 
processos da empresa de forma a esta se adaptar, numa altura em que coexistem ambos os 
esquemas. 

Deste modo, torna-se necessária a adaptação da organização e métodos, em particular no âmbito 
da produção, armazenamento e expedição, implicando uma maior integração dos diversos 
processos internos da empresa com vista à manutenção, dentro e fora desta, de informação mais 
visível, tornando os processos mais transparentes, permitindo assim uma gestão mais cuidada e 
uma melhoria na eficiência no manuseamento interno em armazém. 

Neste contexto surge o presente trabalho, que se enquadra no estágio curricular relativo ao 5º ano 
da Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto tendo-se o mesmo realizado nas instalações da  Sovena, no Barreiro. 

 

��	 �7���48�������6������

O estagiário foi integrado na empresa no sentido de efectuar um trabalho que permitisse uma 
maior integração entre a área de produção e a área da logística. Esse trabalho envolveu duas 
vertentes principais intimamente interligadas. Essas vertentes passaram pela preparação 
(integrado numa equipa de trabalho) de um projecto codificação e manutenção de rastreabilidade 
de produto (já em curso) e pela criação de uma nova organização para as zonas de 
armazenamento, tanto de materiais de embalagem como para produto acabado. Deste modo, 
analisando de um modo parcelar, os objectivos essenciais para o trabalho foram os seguintes: 

Sistema de etiquetagem de produtos: 
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• Análise de compatibilidade e soluções para a definição da informação a partilhar na 
etiqueta; 

• Preparação de dados e codificação de produtos; 

• Preparação para a integração da informação do sistema de etiquetagem no novo ERP da 
empresa; 

• Análise e minimização dos impactos negativos dos novos sistemas e do uso da norma 
EAN 128;  

• Definição de procedimentos de trabalho; 

• Formação de chefias intermédias sobre o sistema; 

• Acompanhamento, teste e implementação do sistema de etiquetagem. 

 

Organização de armazéns:  

• Redefinição de políticas de stockagem para materiais de embalagem; 

• Estudo de uma solução integrada para os armazéns de produto acabado e materiais de 
embalagem; 

o Áreas necessárias para diferentes actividades; 

o Zona para preparação de cargas que envolvam picking1; 

• Análise e implementação, em coordenação com o departamento de logística, produção e 
uma empresa de consultoria, das necessidades da empresa em termos de Gestão de 
armazéns por Rádio Frequência (RF). 

�

��# �9�6����9���3 56����

Quando o estagiário entrou na Sovena foi apresentado a diversos quadros da empresa, tendo sido 
permitido conhecer também as instalações da companhia e modos de operação, desde as linhas de 
embalamento, linhas de arrefecimento de sabão, zonas de armazenagem, tipos de equipamento, 
entre outros, de modo a obter um conhecimento dos produtos, políticas de armazenagem e 
métodos de produção. Um dos primeiros trabalhos realizados foi o levantamento dos locais de 
produção dos diferentes produtos e destinos em armazém.  

Ao mesmo tempo, foram fornecidos ao estagiário os diversos dossiers existentes sobre o tema da 
rastreabilidade para que se inteirasse dos projectos e da sua situação. 

                                                 
1 Designa-se por picking o conjunto de actividades de selecção e grupagem de produtos para expedição que têm a 
particularidade de ser expedidos em unidades diferentes das usuais unidades de transporte (palete completa), podento 
uma palete de picking conter uma ou várias referências diferentes. Esta actividade implica um manuseamento 
específico em armazém. 
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Outra das tarefas executadas pelo estagiário no momento inicial do seu estágio na Sovena foi o de 
aprender o modo de execução do aprovisionamento do operador logístico, tendo inclusivé 
preparado as ordens de reaprovisionamento. 

O período de entrada na empresa foi também utilizado para aprender o funcionamento de 
algumas das ferramentas informáticas a utilizar durante o estágio (BAAN e rede informática 
interna). 

 

��% ���6���6����������:64��

O presente relatório está organizado em várias secções, nas quais se descrevem as questões a 
resolver e o trabalho desenvolvido. Após uma introdução ao tema (secção actual), encontra-se o 
capítulo 2, onde se efectua uma apresentação da empresa, com referência a uma breve 
perspectiva histórica, assim como à caracterização da empresa na actualidade, com natural ênfase 
na unidade do Barreiro. 

O capítulo 3 aborda a temática da etiquetagem de produto, estando este capítulo subdividido nas 
principais tarefas desenvolvidas. 

No 4º capítulo destaca-se o problema da organização de armazéns, referindo-se os processos 
utilizados e o levantamento de dados efectuado 

No 5º capítulo apresentam-se alguns dos principais pontos abordados na elaboração da solução 
final, apresentando-a ao mesmo tempo. 

No 6º capítulo evidenciam-se algumas das actividades paralelas desempenhadas pelo estagiário 
ao longo do estágio. 

No último capítulo (7) encontra-se uma reflexão global do projecto e mencionam-se as suas 
conclusões finais.  
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Fig. 1 Alfredo da Silva (1871-1940) 

2 Apresentação da empresa 
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A Sovena é uma empresa que opera no mercado das gorduras alimentares e sabões. No 
passado, tal como hoje, a Sovena não foi uma empresa dissociada de uma lógica global de 
interesse de grupo, tendo sido uma das empresas que fazia parte do grande grupo económico que 
foi a CUF. 

 

O Grupo CUF 

No ano de 1898, Alfredo da Silva, aquele que foi um dos maiores 
industriais portugueses de sempre, criou a CUF – Companhia União 
Fabril, tendo essa empresa surgido da fusão de duas pequenas 
empresas químicas, a União Fabril e a Companhia Aliança Fabril, 
lançando a semente daquele que seria o maior grupo económico 
português. A visão e competência de Alfredo da Silva permitiu que se 
formasse um grupo industrial com participações nas mais diversas 
áreas de negócio, desde a construção naval, adubos, têxteis e óleos 
vegetais.  

Parte importante do crescimento da empresa surgiu a partir de 1908, 
ano em que foi criado, no Barreiro, aquele que viria a ser um pólo de 
desenvolvimento do grupo CUF e de Portugal, sendo um exemplo de 
modernização, avanço tecnológico e organizacional e uma das 
maiores e melhores escolas práticas de engenharia do país 

O grupo cresceu continuadamente ao longo de todo o século XX sob o lema “O que o país não 
tem a CUF cria”. Tendo esta postura permitido resistir às duas guerras mundiais e às 
adversidades económicas e políticas, o grupo acabou por ser desmantelado em 1974. Nessa 
época, o grupo era composto por mais de 100 empresas, empregando mais de 110.000 pessoas e 
representando cerca de 5% do PIB nacional. Após a revolução de Abril, foram nacionalizadas 
grande parte das empresas do grupo enquanto que outras foram intervencionadas pelo estado. As 
empresas do pólo Industrial do Barreiro fizeram então parte do lote empresas nacionalizadas. A 
CUF e outras duas empresas foram fundidas, sendo então criada a Quimigal - Química de 
Portugal, que foi dividida em diversos sectores, entre eles o de Química Orgânica (actualmente 
parte fabril da Sovena). 

Aquando do retorno da estabilidade social e política nos anos 80, foi encetada uma grande 
campanha de privatizações, tendo sido “reconstruído” parte do grupo empresarial. No entanto, 
essa reconstrução foi realizada de forma independente por José Manuel de Mello e Jorge de 
Mello (netos de Alfredo da Silva), o que levou a que, neste momento, o grupo não tenha a 
relevância que outrora teve. 
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A evolução da Sovena 

A Sovena (Sociedade Vendedora de Glicerinas) nasceu em 1956 de uma parceria entre a CUF, 
Macedo e Coelho e a Sociedade Nacional de Sabões, com o objectivo de comercializar, sob 
marcas conjuntas, óleos vegetais e sabões. A empresa teve um crescimento contínuo, desde cedo 
foi detentora de marcas de renome e líderes de mercado, das quais se salienta a marca Fula, líder 
de mercado no sector dos óleos alimentares nacional há mais de 40 anos. A empresa foi a 
primeira em Portugal a vender óleo embalado (em embalagem de vidro recuperável, tratando-se 
na altura de um óleo estreme – Fula - óleo de amendoim). O óleo era já produzido e embalado na 
unidade industrial do Barreiro. Passados alguns anos deu-se a introdução dos “óleos alimentares” 
(mistura de dois ou mais tipos de óleos) em Portugal, sendo estes os que actualmente têm maior 
volume de venda no mercado nacional.  

No início dos anos 80, inicia-se o desenho da estrutura empresarial da Sovena e do Grupo em que 
esta se insere – o grupo Nutrinveste. Em 1982, Jorge de Mello reentra no mercado Nacional, 
adquirindo ao IPE (Instituto de Participações do Estado) a ALCO - Algodoeira Comercial e 
Industrial, SA (extracção, refinação e embalamento de óleos alimentares), cujas instalações se 
situavam na Ponte da Pedra, Gueifães - Maia. Passados 3 anos, em 1985, a ALCO adquiriu a 
Fábrica Torrejana de Azeites, SA (embalamento de azeites) situada em Riachos, Torres Novas, 
detentora, entre outras, da marca de azeite Oliveira da Serra. 

Foi criada pelo IPE em 1987, a Nutrinveste SGPS, uma sociedade para a gestão das principais 
participações do estado no sector agro-alimentar.  

No seguimento da sua estratégia no sector das gorduras alimentares, o Grupo de Jorge de Mello 
adquiriu em 1991 à Quimigal a totalidade da Lusol, SA (extracção e refinação de óleos e 
produção de sabões), cujas instalações se situavam no Barreiro, e adquiriu também a maioria da 
Sovena, SA (empresa de comercialização de óleos – Fula e Vêgê e sabões). Em paralelo efectuou 
o relançamento da marca Oliveira da Serra. Com esta aquisição e a integração das actividades da 
ALCO, o Grupo de Jorge de Mello passa a ocupar posições de dominância no mercado de óleos e 
de relevância no mercado dos azeites.  

Em 1992, Jorge de Mello adquiriu 51% do capital da Nutrinvente, tendo adquirido o restante em 
1996. Deste modo, deu-se a entrada da Compal para o Grupo. Em 1999, o grupo adquiriu a Tagol 
– Companhia de Oleaginosas do Tejo, uma empresa emblemática com um importante negócio de 
descarga de sementes e extracção e refinação de girassol e soja.  

No ano seguinte dá-se a fusão da ALCO Indústria e da Lusol, desactivando as instalações da 
Maia e integrando-as nas instalações do Barreiro. Ao mesmo tempo, procedeu-se à integração da 
Lusol na Sovena.  

No seguimento da política de expansão e crescimento ao nível ibérico, a Sovena adquiriu em 
2002 o negócio e activos industriais da Agribética, S.A. em Brennes – Sevilha, constituindo 
assim a SOIA – Sovena Ibérica de Aceites, SA. Em 2004 foi adquirida a maioria da participação 
da Simão e Companhia, empresa detentora da marca de óleo Vitóleo e importantes marcas de 
azeite, nomeadamente no mercado brasileiro com a marca Azeite Andorinha (que detém uma 
quota de cerca de 20% dos azeites portugueses) e ainda, no mercado nacional, o azeite Salutar.  
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A estrutura da empresa 

Como se referiu, a Sovena está inserida num grande grupo empresarial, o grupo Nutrinveste, 
sendo o capital da Sovena detido pela holding do sector das gorduras alimentares do grupo 
Nutrinveste, a ALCO SGPS. 

Em termos de estrutura empresarial, a Sovena, SA detém 100% do capital da Sovena Ibérica e 
81% do capital da Simão e Companhia . 

A ALCO SGPS é, por sua vez, dona de 100% do capital da Sovena e da Tagol. 

A Nutrinveste SGPS, por sua vez, detém 100% do capital da ALCO SGPS, da Compal 
(responsável pela área de negócio de Bebidas, derivados de tomate e vegetais) e da Nutricafés 
(responsável da área de negócio da restauração e cafés).  

No ano de 2004, a Nutrinveste alienou a sua participação na Triunfo em favor da britânica United 
Biscuits, eliminando definitivamente a área de negócio dos derivados de cereais do seu portfolio. 

 

 
Fig. 2 Organigrama do grupo Nutrinveste. 

A Sovena no mercado das Gorduras Alimentares e Sabões  

Em termos de posição no mercado nacional de embalados, a Sovena domina claramente o 
mercado nacional de óleos alimentares, sendo grande parte do volume de óleos embalados em 
Portugal produzidos na Sovena, detendo a marca líder de mercado – Fula, uma quota de mercado 
de cerca de 32%, para além de um conjunto de outras marcas importantes como Vêgê, Frigi, 
AAA equilíbrio, Maná, Solmil, Olisoja, entre outras. À presente data, a grande aposta da 
companhia para o crescimento situa-se no mercado do azeite, um mercado em clara expansão. 
Mercado esse no qual detém cerca de 30% do volume total, sendo sub-líder de mercado, com a 
marca Oliveira da Serra, com uma quota de mercado de cerca de 18%, sendo esta a marca que 
apresenta maior crescimento. Para além desta, a Sovena detém as marcas Salutar e Andorinha, 
produzindo, ainda, embalados para diversos distribuidores.  

No mercado espanhol, a Sovena detém uma quota de mercado de cerca de 12%, em óleos e 
azeite. 
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A Sovena exporta ainda para cerca de 40 países, sendo os principais clientes países da UE, como 
França, Alemanha e Reino Unido, países nórdicos, para além dos PALOPS, EUA, Brasil e Japão.  

Para além de vendas em óleo embalado, a Sovena e Tagol são também responsáveis por vendas 
“a granel”, ou seja, vendas de óleo em cisterna de óleos estremes (óleos de girassol e soja), 
estando entre os seus principais clientes as empresas alimentares, para além de outras empresas 
de embalamento de óleo.  

No caso do sabão, o mercado externo evidencia-se como o principal, representando cerca de 60% 
do volume de vendas mostrando-se, no entanto, como um mercado relativamente estagnado. No 
mercado dos sabões, a empresa é detentora de marcas como Clarim, Sovena e Solavar. 

	�	 �� �8�9����66�46��

	�	�� �����6���6��;<�4�������94�����

A unidade industrial da Sovena fica situada no Parque Empresarial Quimiparque, situado no 
Barreiro, no antigo parque industrial da CUF. A estrutura de direcção da empresa e os 
departamentos de Marketing e vendas encontram-se no edifício do grupo Nutrinveste em 
Miraflores – Algés. 

Devido ao crescimento verificado na Sovena – Barreiro, houve a necessidade de separação de 
algumas áreas funcionais, áreas essas que numa situação ideal estariam juntas ou ligadas de um 
modo mais harmonioso. As diferentes zonas encontram-se assim divididas por ruas internas do 
parque ou edifícios, sendo a distância entre sectores nalguns casos bastante significativa. Para 
permitir a transferência de produtos entre as diferentes zonas de produção e armazenamento, 
existe na Sovena durante o período de laboração um camião (camião de serviço interno) que 
efectua transferências de produto acabado ou material de embalagem. 

A unidade industrial compreende uma refinaria, dois sectores de embalamento de óleos e azeites, 
uma zona para produção e embalamento de sabões, armazéns para produto acabado e um parque 
de tanques de óleo e azeite.  

Um exemplo deste afastamento é a distância existente entre a área de produção e embalamento de 
sabões, que se encontra a cerca de 1Km das restantes instalações. Nas instalações da fábrica de 
sabões existe uma área para armazenamento com capacidade para cerca de 600 paletes, dispondo 
a fábrica de duas linhas para arrefecimento de sabão.  

Em termos de zonas de embalamento de óleos e azeites, existem duas naves de embalamento, 
denominadas Embalamento 1 (óleo e azeite) e 2 (óleo), estando estas divididas por uma rua do 
parque industrial (Rua 26). A divisão em duas zonas de embalamento deveu-se à exiguidade do 
espaço disponível na zona de embalamento mais antiga (embalamento 1).  

Relativamente às linhas de produção, existiam, à data de final do estágio 11 linhas de 
embalamento de óleo e azeite em funcionamento, sendo que sete delas se encontram no 
embalamento 1 e quatro no embalamento 2. A zona de embalamento 1 é aquela onde se 
encontram as linhas de maior cadência, trabalhando maioritariamente para abastecer o mercado 
interno. Nesta zona, existem transportadores automáticos de paletes, transportadores esses que 
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divergem no ponto onde se decide o destino das paletes. Esse destino pode ser o armazém 
Mercado Interno I ou II.  

Nesta zona de embalamento existem ainda algumas áreas destinadas ao armazenamento de 
materiais de embalagem estando, também estas, segmentadas, encontrando-se algumas bastante 
próximas da zona de produção. 

Tal como a restante estrutura, as zonas de armazenagem de produto acabado também se 
encontram separadas fisicamente. Junto do embalamento 1, encontra-se uma zona com uma 
capacidade de armazenamento de cerca de 2380 paletes, denominada Armazém Mercado Interno 
II.  

No embalamento 2, encontra-se uma linha de elevada cadência que trabalha em exclusivo para o 
mercado externo, existindo também  três linhas de menor cadência para embalar grandes 
formatos (5, 10, 20 e 25 l). 

Mais afastado do Embalamento 1, e ligado a este através de transportadores automáticos, 
encontra-se o armazém Mercado Interno I. Este é o armazém de maiores dimensões, 
maioritariamente com estruturas em drive-in e com capacidade para armazenar cerca de 6700 
paletes. Do outro lado da Rua 26, existe um outro armazém, denominado de armazém de Apoio 
(uma vez que serve de apoio ao armazém principal). Neste armazém não existem estruturas, 
sendo as paletes colocadas em bloco (sem empilhar). Este armazém tem uma capacidade para 
cerca de 600 paletes.  

Junto do embalamento 2 situa-se o armazém Mercado Externo, uma zona de armazenamento com 
capacidade para cerca de 1260 paletes cujo objectivo é armazenar a produção do embalamento 2, 
claramente direccionada para o mercado externo. 

Próximo do embalamento 2 encontra-se a central de co-geração e a refinaria. Existem também 
alguns edifícios pertencentes à Sovena e que se encontram desocupados desde a entrada da Tagol 
no grupo. 

Em termos de funcionamento, os diferentes sectores da empresa funcionam em horários 
diferentes. A refinaria labora em contínuo durante toda a semana. Já as zonas de embalamento 
funcionam, normalmente a dois turnos, desde as 7h00 às 0h00, estando encerradas ao domingo e 
funcionando apenas um turno durante o sábado.  

As zonas de armazenagem apresentam horários diferenciados, encontrando-se por norma 
encerrados durante todo o fim-de-semana. O armazém Mercado Interno I (M. Int. I) funciona 
normalmente a 2 turnos, das 7h00 às 0h00. Já o armazém Mercado Interno II (M. Int. II) funciona 
normalmente durante o período que medeia entre as 8h00 às 19h00. 

 

(:(:( ���������	
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A Sovena apresenta uma estrutura organizativa do tipo matricial, estando a unidade do Barreiro 
inserida na alçada da Direcção Industrial. Na figura seguinte apresenta-se o organigrama 
funcional da Sovena. 
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Fig. 3 Organigrama interno da Sovena. 

Dentro da área industrial, existem diversas secções, operando cada uma em sectores específicos. 

A secção de refinação Sovena é responsável pela refinação de “óleo cru” que provém 
normalmente da Tagol. O óleo produzido tem como destino o abastecimento do sector de 
embalamento e a venda a granel. 

O sector de produção/embalamento é responsável pelo embalamento de óleos e azeites. Neste 
sector são produzidos grande parte dos produtos comercializados pela Sovena, em particular os 
óleos. O material embalado provém, por norma, da refinaria da Sovena, da Tagol e da Sovena 
Ibérica.  

No âmbito da secção de Compras recaem as responsabilidades de aquisição dos diversos 
materiais utilizados na empresa. É, em particular, responsável pelo aprovisionamento dos 
materiais de embalagem, desempenhando por isso um papel de relevância no seio do sector de 
embalamento. 

O Departamento de Logística é responsável pelo aprovisionamento e expedição de produto 
acabado e gestão corrente do trabalho efectuado pelo operador logístico que trabalha com a 
Sovena. Nos armazéns da Sovena são armazenados a totalidade dos produtos fabricados na 
unidade do Barreiro, recebendo ainda o produto proveniente das restantes unidades do grupo 
ALCO. 
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A temática da etiquetagem de paletes segundo a norma EAN 128 e a solução a adoptar vinha já a 
ser estudada na Sovena há algum tempo tendo sido preparada uma solução com a empresa 
EFALOG. Porém, viu-se gorado o acordo para a implementação do sistema de etiquetagem, 
tendo esta empresa sido preterida em função de outra, a Marque TDI. Esta empresa é já 
responsável por diversos contratos de Renting e manutenção de vários equipamentos de marcação 
(a jacto de tinta) de caixas e unidades de venda (garrafas, garrafões e embalagens de sabão) 
existentes na Sovena.  

A Marque TDI ficou então responsável pela montagem dos equipamentos de etiquetagem de 
paletes e pelo desenvolvimento de um software personalizado para a Sovena que permita a gerir 
todo o sistema de etiquetagem. 

Um dos objectivos para a etiquetagem de paletes é que o de criar um modelo único para a 
empresa sendo, por isso, o desenvolvimento da etiqueta efectuado em conjunto com a Sovena 
Ibérica (SOIA). É de salientar que o modelo da etiqueta deverá ser semelhante, enquanto que o 
sistema de geração de etiqueta será completamente autónomo, tendo inclusive a SOIA optado por 
continuar o projecto de implementação da codificação de paletes com a EFALOG. 

Neste sentido estava, à partida, definido de um modo geral o funcionamento do sistema de 
etiquetagem: existindo dois equipamentos automáticos de etiquetagem de paletes no 
embalamento 1 (um dedicado a uma das linhas e outro para as restantes linhas) e um 
equipamento de etiquetagem manual, comandados por um PC industrial.  

O equipamento que serve várias linhas identifica a proveniência das paletes pela leitura de uma 
etiqueta de identificação de linha que se coloca nas paletes (etiqueta de pequenas dimensões). 

No embalamento 2 existe outro PC a comandar uma impressora manual de etiquetas e uma 
etiquetadora automática dedicada à linha de maior cadência.  

Na fábrica de sabões existe um PC e uma etiquetadora manual, sendo todas as paletes produzidas 
nesta zona etiquetadas manualmente (devido à cadência de produção ser mais baixa).  

No anexo A encontra-se uma ilustração da organização do sistema de etiquetagem com uma 
breve explicação. 

O objectivo do sistema (em termos exclusivamente ligados à área produtiva) é que todas as 
paletes produzidas sejam etiquetadas, maioritariamente de um modo automático. O lançamento 
de produções no ERP da empresa será efectuado num período de tempo muito próximo do de 
produção (online, no limite) através da leitura dos dados da etiqueta, recorrendo a um scanner 
óptico (leitura automatizada). No final da zona de embalamento 1, através de informação de 
armazém de destino contida na etiqueta, o autómato deverá direccionar a palete para o respectivo 
armazém. 

Em termos de estrutura de armazenagem e expedição, o sistema servirá para uma transformação 
de toda a organização do armazém, passando este de uma lógica de gestão por quantidade de 
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stock para uma lógica de gestão de localizações e sendo a expedição e facturação efectuadas 
recorrendo à informação contida nas etiquetas/ERP. 

Para proceder à implementação do sistema e para a tomada das inúmeras decisões que importa 
tomar, foi criada uma equipa encarregue de gerir o processo de etiquetagem, sendo o estagiário 
parte integrante dessa equipa.  

 

#�	 �����4;4��>?�����56�������5�����9�63 ��������$ .&���

A EAN- International (European Article Numbering - International) é uma entidade de regulação 
mundial na temática de codificação. Esta organização nasceu nos anos 70 do séc. XX, no seio da 
Europa, tendo evoluído posteriormente para fora da Europa, tornando-se a grande referência em 
termos de codificação a nível mundial.  

No sentido de tornar a codificação a nível mundial mais abrangente, e para facilitar o comércio 
mundial, foram efectuados acordos de parceria/fusão com a UCC (Uniform Code Council), 
organização de regulação da mesma temática dos Estados Unidos da América/Canadá, 
originando a actual estrutura e as normas denominadas EAN-UCC. Em termos de organização 
funcional, existem diversas entidades de regulação local associadas à EAN-INT, na maioria dos 
casos, uma por cada país. Neste momento existem 101 organizações membro da EAN-INT, 
representando 103 países. A Codipor é a organização que regula estas actividades em Portugal. 

O objectivo principal desta organização é permitir a gestão eficiente de cadeias de abastecimento 
globais e multi-industriais, criando para isso normas internacionais que identificam unicamente 
bens, produtos e unidades logísticas, entre outros. A utilização das normas EAN-UCC é 
particularmente útil para a manutenção da rastreabilidade de produto, uma vez que possibilita a 
partilha de informação ao longo de toda a cadeia logística. 

Tal como foi referido, as normas da EAN-UCC permitem identificar diversos tipos de unidades. 
De seguida serão apresentados alguns dos códigos mais utilizados e que foram de particular 
relevância para o trabalho desenvolvido. 

 

Código EAN 13 

O código EAN13 é o código mais difundido a nível mundial em termos de unidade de venda (e 
que é o utilizado na generalidade dos produtos na Sovena). Este código permite identificar, de um 
modo genérico, a unidade de venda. No código estão claramente assinalados o país de origem, a 
empresa produtora e o produto em si. O pressuposto subjacente à utilização deste código é que 
cada unidade de consumo tem um código EAN13 e que esse código não é repetido em nenhum 
outro produto. Todas as embalagens de produto têm o seu código impresso. A utilização deste 
código dá-se essencialmente ao nível da venda a retalho, visto que permite a utilização do 
conceito Electronic Point Of Sale (EPOS), tecnologia que facilita a gestão de stocks, encomendas 
e facturação automáticas geridas por computador, minimizando os custos associados às 
transacções uma vez que ao passar o código de barras o PC abate aquele item do stock, efectua a 
facturação e emite o recibo para o comprador. A utilização deste método agiliza o processo de 
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venda, minimiza os custos de stock e facilita a gestão, possibilitando a utilização de métodos de 
custeio variados. 

O código EAN 13 é constituído pelos seguintes elementos: 

• 2/3 dígitos para o país de origem (ex.: 560 para Portugal); 

• 5/4 dígitos para a identificação da empresa ( ex.: 1024 para a Sovena); 

• 5 dígitos para identificação do produto em si; 

• 1 dígito obtido por algoritmo específico para garantir a correcção na captura de dados. 

 

Código ITF 14 

O código ITF 14 é um código utilizado para identificar genericamente unidades logísticas. Essas 
unidades podem ser as mais variadas, desde a própria unidade de consumo, caixas, paletes, 
contentores, etc. A utilização deste código pressupõe que uma unidade logística tem um código e 
que nenhuma outra unidade de transporte tem um código idêntico. Tal uniformização permite 
facilmente identificar o conteúdo de uma qualquer sobre-embalagem, facilitando as actividades 
de transporte e manuseamento em armazém. O código é formado do seguinte modo: 

• 1  dígito denominado dígito de variável logística – que identifica um determinado tipo de 
unidade (por exemplo caixa, pack, palete, contentor, etc.); 

• 12 dígitos do código EAN 13 (País, empresa e produto); 

• 1 dígito de verificação obtido a partir de um algoritmo para garantir a correcção dos dados 
lidos. 

 

Código SSCC 

O código SSCC (Serial Shipping Container Code) permite identificar de um modo único uma 
unidade de expedição. É um número que é gerado para cada unidade de expedição (por exemplo 
para a palete), e este número é único para cada palete. Desta forma, este é um dos principais 
elementos que permite rastrear o percurso de um produto desde o local de produção até ao local 
de consumo. A sua utilização pressupõe que, por um período alargado de tempo (mínimo 
obrigatório de um ano), não será criada mais nenhuma palete com o mesmo SSCC. O campo é 
constituído do seguinte modo: 

• 1 dígito para identificar a unidade em causa (3 corresponde a uma palete); 

• 2/3 dígitos para o país (ex.: 560 para Portugal); 

• 5/4 dígitos para a empresa (ex.: 1024 para a Sovena); 

• 9 dígitos para o número de série da unidade (normalmente gerado de um modo 
sequencial); 

• 1 dígito para verificação da exactidão da leitura. 
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Codificação EAN -128 

A EAN-128 é uma norma utilizada para codificação de unidades de logísticas (normalmente 
utilizada para manter informação numa etiqueta). É uma norma de âmbito multi-industrial sendo, 
por isso, uma norma flexível. Assim sendo permite às empresas definir qual a informação que 
pretendem manter na etiqueta.  

Para que haja um intercâmbio seguro e fiável de informação entre os diversos operadores da 
cadeia logística, utiliza-se um prefixo numérico antes de cada elemento (denominado 
Identificador de Aplicação). Esse prefixo, como o próprio nome indica, identifica qual a 
informação veiculada no campo seguinte. A norma permite colocar informação de comprimento e 
teor variável tendo a sua base no Code 128, código que permite colocar qualquer dos 128 
caracteres do código ASCII. A norma é apenas rígida quanto ao facto de ser necessário incluir um 
campo para identificação da unidade, ou seja, é necessário existir um campo SSCC.  

 

#�# ��;494>?�����49;�63 �>?��9�����A64��

Uma das primeiras tarefas levadas a cabo pelo estagiário foi participar na definição da etiqueta a 
gerar na Sovena. Uma vez que se trata de uma etiqueta a utilizar pelo grupo, esta deverá conter os 
campos considerados essenciais tanto à Sovena Barreiro como à Sovena Ibérica. Neste sentido, a 
definição do seu modelo passou por um processo interactivo de análise, sendo necessário 
encontrar soluções implementáveis na prática (número e dimensão de campos a manter) mas que 
ao mesmo tempo satisfizessem as necessidades em termos de informação. O papel do estagiário 
foi o de confrontar as necessidades de informação apresentadas pelos decisores com as 
potencialidades da norma EAN-128. Direccionando-se para a identificação da melhor estratégia 
para manter a informação, evitando redundâncias e simultaneamente certificando-se de que não 
haveria incongruências.  

Para tal foi necessário ao estagiário efectuar um estudo de documentação diversa acerca dos 
sistemas de codificação segundo as normas da EAN, desde codificação de embalagens, unidades 
logísticas até às normas para geração de etiquetas. Para esta tarefa, o estagiário recorreu a 
contactos com elementos da CODIPOR, informação disponível na Internet e à participação em 
fóruns sobre a rastreabilidade e a norma EAN-128. 

Outro passo importante na definição da etiqueta e modo de geração da mesma foi a análise das 
exigências de alguns dos principais clientes da Sovena no que se refere à informação a conter na 
etiqueta e dos procedimentos inerentes à sua concepção.  

Um dos pontos mais críticos em termos de rastreabilidade é a questão do lote de fabrico. O lote 
de fabrico é um código gerado de modo idêntico nas unidades do Barreiro e de Sevilha e agrega 
informação diversa, desde lote do óleo/azeite/sabão, data de embalamento, turno de trabalho e 
linha de produção, sendo toda a informação identificável apenas pela a sua estrutura. 

O principal problema identificado neste campo é que existem várias alterações de Nº de lote ao 
longo de uma produção, quer seja devido à alteração de turno quer pela alteração do lote de 
granel (do óleo/azeite).  



Optimização de Variáveis logísticas e de Gestão de Materiais de embalagem�

 14 

Uma vez que a criação de paletes com lotes mistos segue regras específicas (criar etiqueta 
específica e enviar informação para o cliente via EDI) e no sentido de evitar a necessidade de 
estar a ter procedimentos extraordinários e/ou perdas de produtividade na área de embalamento, o 
estagiário estudou o assunto e propôs uma alteração do formato do Nº de lote a conter nas 
garrafas, caixas e naturalmente na etiqueta de palete. A proposta passava pela utilização de uma 
noção de lote de produção, criando-se um lote específico para cada lançamento de produção, 
mantendo a informação dos lotes de granel, linha de produção e restantes associadas à produção 
através do SAP. Deste modo evitar-se-iam as perdas de produtividade nos momentos de mudança 
de lote e conseguir-se-ia, sem dificuldade acrescida, cumprir as especificações da norma (e em 
particular dos clientes), havendo como contratempo apenas o facto de o lote ficar mais 
abrangente (em termos de lotes de granel), o que em teoria poderia aumentar as necessidades de 
um recall de produto caso fosse detectada alguma anomalia. Os elementos decisores não viram na 
proposta apresentada vantagens suficientes para abandonar a noção de lote definida, pelo que 
optaram pela manutenção do lote tal como havia sido planeado. 

Um outro ponto abordado nesta temática foi a questão do número de etiquetas a colocar por 
palete. Inicialmente estava apenas prevista a colocação de uma etiqueta por palete. Estando o 
estagiário convencido das vantagens de colocação de duas etiquetas por palete (em duas faces 
adjacentes) devido a questões de ordem operacional em armazém – para o manuseamento interno 
em armazém (estruturas em palette rack) e para a expedição de produto (sendo também um 
requisito de alguns dos grandes clientes da Sovena) efectuou uma análise custo/benefício entre a 
colocação de uma etiqueta na face frontal ou colocá-la também na face lateral. Dessa análise de 
custo/beneficio resultaria um custo médio estimado extra (em relação a colocar apenas uma 
etiqueta) de cerca de 6300€ anuais (dados baseados no custo de etiquetas utilizadas na SOIA). No 
final, a decisão tomada foi a de colocar duas etiquetas por palete nos produtos cujo destino é o 
mercado interno. 
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Um dos trabalhos essenciais para a implementação do sistema de codificação de paletes e que 
ainda não se encontrava preparada estava relacionado com a questão da codificação de produtos 
segundo as normas da EAN-UCC.  

A criação de etiquetas EAN128 nos moldes planeados pressupõe que todos os produtos tenham 
um código de unidade logística – código ITF14. Do mesmo modo, o sistema de gestão de 
armazéns por rádio frequência e o de gestão do sistema de etiquetagem pressupõe que cada 
elemento detenha um código de unidade logística (único). 

Há já bastante tempo que a Sovena utiliza a codificação da EAN ao nível da unidade de venda e 
logística (códigos EAN-13 e ITF14). No entanto, essa codificação não era gerida de forma 
conveniente. Desde logo havia muitos produtos sem códigos criados, em particular novos 
produtos, produtos de exportação, promoções e produtos de marca de distribuidor. Havia ainda 
diversos produtos (nomeadamente alguns para exportação) que usavam caixas e códigos idênticos 
aos do mercado nacional. Esta situação, caso não fosse resolvida, criaria sérios constrangimentos 
à organização dos armazéns por Rádio Frequência, nomeadamente erros na expedição e na 
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quantificação de stocks. Para além destes casos, havia ainda suspeitas da existência de erros nas 
listagens de códigos por produto, havendo falhas na actualização das fichas logísticas. Assim, o 
estagiário teve como função verificar exaustivamente todos os produtos fabricados na fábrica do 
Barreiro, tendo sido para isso necessário analisar diversos documentos internos tais como fichas 
logísticas, manuais de imagem de produto, de maneira a verificar os códigos EAN-13 e ITF14 de 
todos os elementos. Para a verificação dos códigos ITF14 foi também necessária uma verificação 
física dos códigos impressos nas caixas nos casos em que tal se justificava.  

Após toda a informação relativa à codificação de produtos estar reunida, o estagiário iniciou um 
levantamento das necessidades de criação de novos códigos, verificação das incompatibilidades 
existentes e análise de soluções para a codificação a gerar. 

 Para que fosse criada uma codificação uniforme para as unidades logísticas, definiu-se, em 
acordo com os responsáveis da SOIA, o significado dos “dígitos de unidade logística” a utilizar: 

• 1 para caixas; 

• 2 para meias paletes (tabuleiros); 

• 3 para paletes; 

• 4 para identificar o próprio elemento de venda. 

Uma vez que a geração deste tipo de códigos é da responsabilidade do Departamento de 
Marketing, foi necessário um trabalho conjunto com os elementos desse departamento no sentido 
da criação dos códigos em falta. Devido à inexistência de uma política definida nos diversos 
produtos já existentes, decidiu-se abandonar a ideia de uma codificação uniforme para o campo 
ITF14. 

Assim sendo, o papel do estagiário foi o de preparar as listagens de produtos e respectivas 
necessidades de codificação existentes, especificando os objectivos e tipo de codificação a criar, 
verificando ponto a ponto as codificações criadas. Para a averiguação das necessidades de 
criação/revisão em termos de codificação, foi necessário ao estagiário um conhecimento bastante 
profundo das características de métodos de produção e expedição dos produtos, analisando os 
locais de produção, técnicas utilizadas, tipologia de produtos e codificação existente.  

Este foi um processo relativamente moroso, dado o elevado número de referências existentes, a 
necessidade de trabalho com elementos afastados fisicamente e a necessidade de haver uma 
verificação cuidadosa das alterações para minimizar as hipóteses de ocorrência de erros. 

Uma vez que existiam diversos produtos de marca de distribuidor, foi decidido que esses códigos 
seriam criados internamente, de modo a não tornar o processo demasiado lento por ser necessário 
esperar pela criação por parte dos clientes. Para facilitar a manutenção de registos e a criação dos 
códigos em si foram, por sugestão do estagiário, criadas séries de códigos para alguns dos 
códigos a criar. Este procedimento torna-se útil porque ajuda a evitar a repetição involuntária de 
códigos, uma vez que para a criação de diversos códigos foi apenas necessário criar o código ITF 
14, ficando um código EAN 13 “bloqueado” para uso (e relativamente oculto).   
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Um dos aspectos verificados pelo estagiário é que muitos produtos diferenciados, especialmente 
os de carácter promocional, aqueles cujo destino é a exportação, alguns para cliente específico, 
entre outros eram produzidos recorrendo a materiais do produto “standard”, nomeadamente as 
caixas. Enquanto não existia uma frequente utilização deste tipo de codificação pelos clientes e a 
gestão dos armazéns na Sovena se efectuava de um modo manual, esses procedimentos eram 
aceitáveis. Porém, a partir do momento em que tais questões se levantam, torna-se necessário 
alterar procedimentos, sendo necessário um planeamento mais cuidado dos lançamentos de 
produção desses produtos. 

Deste modo, partindo do levantamento das unidades com codificações alteradas, o estagiário 
verificou quais as implicações que poderiam advir dessas alterações. Para além dessas alterações, 
foi efectuado um levantamento de algumas situações críticas em relação ao lançamento de 
produções de promoções sem criação de novas caixas e códigos EAN 13 e ITF14 específicos, 
uma vez que impossibilitam a integração correcta da informação ao longo de toda a cadeia 
logística. 

Os principais factores tidos em conta nessa análise foram as implicações em termos de 
capacidade/flexibilidade produtiva das alterações. Deste modo, consideraram-se a satisfação de 
diversos objectivos, alguns deles contraditórios: 

• Minimizar a criação de novos materiais de embalagem (maior stock de 
materiais/complexidade de toda a operação); 

• Minimizar os custos de diferenciação de unidades logísticas (tinta, equipamento, mão de 
obra, etiquetas, etc.); 

• Manter uma distinção física das unidades logísticas (com codificação ao nível da caixa); 

• Flexibilidade do sector produtivo. 

Foi então preparado pelo estagiário um documento com várias alternativas para solucionar os 
problemas gerados pela codificação de todas as unidades logísticas e ainda os problemas 
levantados pelas promoções realizadas. Partindo desse documento, foi fomentada pelo estagiário 
uma reunião entre responsáveis da área da Produção e do Marketing para minimizar os impactos 
destas alterações, dado que era de todo indesejável criar novos materiais de embalagem para 
todos os produtos em causa, em particular por se tratar de produtos com taxas de rotação 
relativamente baixas.  

Dessa reunião resultaram algumas decisões importantes no que concerne aos assuntos abordados. 
No anexo B pode ser verificada a acta dessa reunião. 

De um modo similar foi promovida a obtenção de soluções com o responsável pela fábrica de 
sabões tendo-se, nesse caso, evitado completamente a necessidade de utilização de novos 
materiais de embalagem e recorrendo a um aumento reduzido nos custos variáveis de 
diferenciação de unidades logísticas, uma vez que, neste caso, a codificação é apenas necessária 
no mercado nacional. 
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Posteriormente foi requerida pelo estagiário uma outra reunião para analisar estas questões de um 
modo mais abrangente, incluindo alguns produtos que não haviam sido revistos e para preparar 
procedimentos normalizados de actuação e análise das exigências dos diversos clientes (em 
particular as marcas de distribuidor). Essa reunião não foi, no entanto, efectuada no período de 
estágio na empresa. 
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Ao longo do período que antecedeu o início de funcionamento dos equipamentos, foram 
realizadas diversas reuniões com a Marque TDI, cujo intuito era o de preparar a entrada em 
funcionamento do sistema, identificando pontos de falha/pontos de melhoria, alterações 
necessárias aos dados (por exemplo da etiqueta), necessidades para a comunicação com o ERP da 
empresa, etc. 

O papel do estagiário foi o de analisar as características e adaptação do sistema, propondo 
alternativas fundamentadas aquando desses fóruns de decisão. Foi exigido ao estagiário uma 
análise cuidada dos processos de maneira a poder identificar os potenciais modos de falha, 
devendo o sistema ser sistema pró-activo, para conseguir evitar essas falhas. Esse conhecimento 
passou pela análise do modo de funcionamento das máquinas, do sistema e da aprendizagem de 
utilização dos sistemas de configuração do software, dos procedimentos de funcionamento no 
embalamento, entre muitos outros aspectos. As alterações e questões levantadas pelo estagiário 
correspondem a diversas áreas, desde alterações de problemas ao nível de software, de potenciais 
falhas humanas ou pontos de maior ineficiência do sistema. A título de exemplo, foi alterado o 
software de geração de etiquetas manuais de modo a evitar os erros que surgiriam ao etiquetar 
paletes que tivessem sido produzidas em períodos anteriores (conflitos nomeadamente no lote de 
fabrico e data de validade que constava nas etiquetas), isto porque no lote de qualidade da Sovena 
se identifica a data de produção. 

Outro dos pontos importantes focados pelo estagiário foi a análise dos potenciais falhas humanas 
na utilização do sistema, analisando o modo de operação expectável e as operações existentes, 
tentando tornar o sistema mais robusto (menos sensível a erros) e dificultando ao máximo a 
introdução de erros. A título de exemplo, apresentam-se duas das alterações introduzidas neste 
aspecto: foi alterado o formato do programa para evitar a necessidade de introdução constante de 
dados nas etiquetadoras manuais que são utilizadas para várias linhas (memorizando os dados no 
sistema) ou a alteração do software para que impossibilitasse ao operador não introduzir o Nº de 
lote de granel e para que este preenchesse automaticamente todos os campos dependentes. 

Foi ainda efectuada uma análise das ineficiências geradas pelo sistema tal como estava 
desenhado, tentando evitar as que fossem possíveis. Um dos pontos de ineficiência foi 
identificado na Fábrica dos Sabões, onde 60% da produção têm como destino o mercado Externo 
(necessitando por isso de apenas uma etiqueta por palete). Propôs-se uma alteração ao programa 
para que este tivesse a opção de imprimir um número variável de etiquetas (reduzindo assim 
substancialmente os custos associados a consumíveis). 

Outra das tarefas levada a cabo pelo estagiário foi, tomando como ponto de partida os códigos 
criados para os produtos, a de criar as tabelas que estão na origem da base de dados do sistema de 
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etiquetagem, tendo para isso efectuado um levantamento de diversos dados como: armazém de 
destino predefinido; Nº unidades; Nº de litros; código ITF; validade, etc. 

Uma vez definidos os pontos principais do modo de funcionamento do sistema de etiquetagem, 
iniciou-se a primeira fase de testes ao sistema. Nesta fase, o papel do estagiário foi o de analisar 
os pontos de falha (em termos de códigos gerados, falhas de lançamento de paletes e de 
etiquetagem, problemas em termos de disposição física de equipamentos, etc.), tentar propor 
alternativas viáveis ou levantar as questões nos fóruns apropriados.  

O estagiário teve um contacto directo e frequente com o equipamento, aprendendo a trabalhar 
com o sistema e iniciando alguns dos operadores principais de linha na sua utilização, facilitando, 
assim, a assimilação dos conceitos inerentes ao funcionamento do sistema. Ainda nesta fase 
começaram a delinear-se de um modo mais directo, os procedimentos de trabalho para os 
operadores. Ao detalhar os procedimentos, o estagiário tentou, em cada procedimento criado, 
deixar claro qual era o objectivo final, uma vez que um dos objectivos inerentes ao processo foi o 
de promover o autocontrolo das operações por parte dos operários, não sendo criado por isso um 
protocolo rígido.  

Uma vez definidos os procedimentos de trabalho, passou-se ao planeamento da formação a dar 
aos operadores acerca do sistema a implementar. Foi então preparada e leccionada uma formação 
interna direccionada para as chefias intermédias da zona de embalamento de óleo e azeite (chefes 
de turno, operadores principais e os elementos de coordenação do processo de rastreabilidade). 
No sentido de promover o autocontrolo, o estagiário e os seus coordenadores consideraram 
importante que essa formação fosse leccionada não só em termos operacionais mas tivesse 
também uma forte componente sobre os pressupostos subjacentes à temática da rastreabilidade, a 
codificação de produtos pelas normas EAN-UCC e a utilização de sistemas de rádio frequência 

A formação foi leccionada pelo estagiário e teve uma duração de 2 horas (tendo-se realizado 
várias sessões). Foi constituída por uma componente teórica de cerca de 01h30 e uma 
componente prática de cerca de 30 minutos. Os pontos-chave abordados foram os que se 
apresentam: 

• A definição do conceito de rastreabilidade a nível industrial; 

• Apresentação dos conceitos base da codificação pela norma EAN 128; 

• Enquadramento do sistema de etiquetagem no panorama da Sovena; 

• Modo de funcionamento do sistema; 

• Definição de procedimentos de trabalho; 

Como parte integrante desta acção de formação, foram criados materiais pedagógicos para os 
formandos para que estes pudessem analisar cuidadosamente toda a temática abordada. No anexo 
C encontram-se os slides utilizados na formação leccionada. 

Foi ainda criado um manual de utilizador do sistema de etiquetagem, onde se descrevem os 
procedimentos de trabalho acompanhados de detalhes acerca do modo de efectuar alterações no 
software e equipamentos. No anexo D encontra-se esse manual. 
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O período de testes do sistema foi longo. Em função do elevado número de variáveis 
incontroláveis envolvidas houve contratempos no funcionamento do sistema, alguns deles alheios 
ao próprio sistema, que provocaram um adiamento do início do funcionamento do sistema. No 
final do período de estágio, o sistema encontrava-se em fase final de testes, estando a preparar-se 
o início do funcionamento do sistema nas linhas de alta cadência. 
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No ano de 2000 foi efectuada a integração da unidade da ALCO nas instalações do Barreiro, 
tendo a capacidade de produção praticamente duplicado na altura. Desde então, têm-se verificado 
constantes incrementos no volume produzido, tendo-se incluído posteriormente linhas de 
embalamento de azeite, linhas essas resultantes também da integração de capacidade produtiva de 
uma outra unidade, a Fábrica Torrejana de Azeites. Durante o período de estágio, foram 
verificados constantes aumentos de produção, tendo havido alterações e aumentos do número de 
formatos e produtos vendidos, tanto ao nível dos óleos como dos azeites. No final do estágio 
estavam em preparação para laboração duas novas linhas de elevada cadência para embalamento 
de azeite, linhas essas que se encontram numa área até então ocupada com materiais de 
embalagem, tendo-se introduzido uma nova componente, o embalamento em latas. 

Estas alterações conduziram a um aumento da complexidade da gestão dos armazéns de materiais 
de embalagem e de produto acabado. Tornaram-se essenciais a análise e arquitectura de soluções 
integradas que permitam agilizar todo o processo logístico, desde as compras até à entrega do 
produto final ao cliente. Deste modo, o desafio na Sovena é a criação de uma solução para a área 
de armazenamento que permita utilizar os seus recursos do melhor modo para permitir: 

• uma resposta eficaz por parte da produção, fazendo parte importante dessa capacidade de 
resposta uma gestão cuidada dos armazéns de materiais de embalagem;  

• criar condições para que a empresa consiga responder às solicitações dos seus clientes, 
expedindo o que é pedido na quantidade e timing correctos e minimizando os custos 
envolvidos para o conseguir. Uma das características importantes a considerar é a necessidade 
expressa de manter um elevado nível de serviço a clientes (desejável a 100%). 

Para garantir essa satisfação de clientes, a Sovena procura adaptar os seus produtos e responder 
com prontidão. Para tal, o planeamento das vendas e produção é efectuado em diversos períodos 
distintos, sendo que cada um tem objectivos diferentes em termos de gestão dos processos. No 
início do ano são definidos os macro-objectivos para a empresa, em termos de vendas e produção. 
Posteriormente, no início de cada mês é efectuada uma reunião em que se apresenta  um 
planeamento de vendas e de produção ao longo do mês, planeamento esse que é baseado nas 
previsões de vendas/contratos. Uma vez por semana é realizada uma reunião de planeamento, na 
qual estão presentes os responsáveis de vendas, compras, logística e produção. Esta reunião tem 
como função obter uma imagem mais fiel destes factores, baseada nas previsões a curto prazo. Os 
valores obtidos nesta reunião são bastante mais fiáveis que os obtidos nas primeiras abordagens. 
Contudo, as decisões tomadas nestas reuniões são também modificadas com alguma frequência 
em função de necessidades evidenciadas ao longo da semana. Finalmente, é efectuado 
diariamente pelo planeador de produção um planeamento mais detalhado, com o objectivo de 
tentar maximizar a utilização das linhas. Este é, naturalmente, o planeamento mais fiável de 
todos, sendo mesmo assim permeável a alterações. Dadas as condicionantes de prazos de entrega, 
a utilidade do planeamento diário em termos de aprovisionamento de materiais é muito reduzida. 
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No sentido da melhoria dos processos internos, a Sovena instalou, durante o estágio realizado, um 
novo ERP, o SAP R3. Com a introdução do SAP, houve diversas modificações nos processos, 
nomeadamente alteração nos métodos de contabilização de custos, passando de uma óptica de 
custos médios para uma óptica de custo real. Deste modo, é importante que os fluxos de 
informação sejam reais e cheguem em tempo útil. Torna-se importante criar condições para que, 
o armazém de material de embalagem em particular espelhe a real situação de stock, mantendo-se 
organizado e com os materiais e quantidade correctas, sob pena de ocorrerem erros na 
contabilização de custos de produção e, consequentemente, nas margens. Deste modo, o 
estagiário foi incumbido de propor uma solução integrada para as zonas de armazenagem de 
produto acabado e materiais de embalagem, devendo essa solução incidir sobre as áreas mais 
críticas, ou seja, as zonas de armazenagem de óleos e azeite. No anexo G pode-se encontrar 
diversas plantas de algumas das áreas funcionais consideradas mais relevantes no âmbito deste 
trabalho. 

Para abordar o tema da redefinição das zonas de armazenagem, o estagiário começou por detalhar 
os processos e situação da empresa relativamente aos materiais de embalagem e produto acabado, 
elaborando no final de cada um dos passos (materiais de embalagem e produto acabado) um 
documento no qual foram lavradas as principais conclusões. Esse documento foi então distribuído 
pelos elementos directamente envolvidos para ser dado o seu aval ou sugestão de alterações ao 
documento. No final deste processo, foram definidas pelo estagiário (em ligação próxima com o 
responsável das compras e do embalamento) novas políticas de stockagem para os materiais de 
embalagem. 

Terminada a fase de caracterização da situação de armazéns, iniciou-se o processo de desenho de 
solução. O desenho da solução foi um processo iterativo, efectuando-se reuniões parcelares ou 
conjuntas com os diversos elementos envolvidos (Produção, Logística, Armazém, Compras) no 
sentido de refinar e/ou alterar a solução. Este processo culminou com a apresentação de um 
documento escrito em que se apresentaram os diversos aspectos da solução, desde áreas e 
layouts, a orientações para organização de produtos dentro de armazém, equipamento de 
movimentação e zonas de expedição. 
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A primeira análise efectuada à situação dos armazéns foi a análise de materiais de embalagem. 

O objectivo desta análise foi o de caracterizar, na globalidade, a operação de compra e 
armazenamento de materiais de embalagem. Deste modo foram detalhados os parâmetros e 
métodos utilizados para efectuar o aprovisionamento dos diferentes materiais, as políticas de 
arrumação existentes e as áreas utilizadas para efectuar o armazenamento. 

A primeira tarefa consistiu em efectuar um levantamento das áreas utilizadas para materiais de 
embalagem. Uma vez que as zonas de embalamento são segmentadas, existiam duas zonas 
claramente distintas para armazenar materiais de embalagem, junto a cada zona de produção. No 
embalamento 2 utilizava-se um armazém dentro da zona de embalamento, sendo também 
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utilizadas algumas áreas junto da produção e no exterior, devido à falta de espaço verificada para 
albergar os materiais. 

No embalamento 1, onde se encontram grande parte das referências produzidas, a área utilizada 
era bastante maior e a zona encontrava-se mais segmentada. Utilizava-se uma área junto à zona 
de produção, parte da primeira nave da zona de armazém existente e ainda uma área 
recentemente alugada à Quimiparque e que se encontra ligada aos restantes armazéns.  

Afecto directamente à área de materiais de embalagem existe apenas um elemento, o fiel de 
armazém, que é responsável pela arrumação do material nos armazéns, pelo lançamento no 
sistema e pelo abastecimento de material à linha no embalamento 1. Nesta zona de embalamento, 
devido ao elevado volume de trabalho que recai sobre o fiel de armazém, o operador de 
empilhador ao serviço na linha efectua os abastecimentos e retornos de material à linha. No 
embalamento 2, o abastecimento e retorno de materiais das linhas de produção são efectuados 
pelo operador principal de linha. 

As principais dificuldades encontradas na caracterização dos processos em armazém, em termos 
de material de embalagem, prenderam-se com a obtenção de informação a partir do ERP 
existente na altura (BAAN). O levantamento de dados foi uma tarefa morosa e com elevado 
dispêndio de esforço computacional, visto que os dados tiveram de ser tratados manualmente. As 
razões para tal prendendo-se ao facto de o estagiário pretender caracterizar os perfis de evolução 
temporal da zona de materiais de embalagem, algo que o sistema não permitia. Para se proceder a 
esta análise, foram estudados os stocks ao longo de um período de três meses e meio (de Agosto a 
Novembro de 2004), efectuando-se amostragens em diversos dias ao longo do mês para 
conseguir a imagem pretendida. 

Para obter dados sobre os consumos utilizou-se uma estratégia diferente, e mais simples, tendo-se 
recorrido aos dados de consumos médios ao longo do ano de 2004 (média aritmética das médias 
mensais por produto).  

Em função do elevado número de referências existente, foi necessário ordenar os diferentes 
materiais em classes representativas para permitir uma análise mais objectiva das metodologias 
utilizadas para cada elemento. Essas classes foram criadas recorrendo a diferentes ”técnicas”:  

• Por relevância/prioridade em termos de produção/expedição; 

• Por características física; 

• Por condicionantes de aquisição; 

• Através da análise de Pareto. 

A primeira separação efectuada foi a identificação dos grupos de materiais mais críticos, 
conjuntos esses de fácil identificação pelos elementos da produção/compras, não se justificando 
por isso a utilização de outros métodos. Tal como seria de esperar, ao analisar os consumos 
típicos desses elementos, esses eram os de maior consumo ou nível de stock(segundo o caso).  

Para efectuar uma separação dos produtos através da regra de Pareto (ABC), optou-se pela 
análise dos consumos médios, uma vez que se considerou menos apropriada a análise através dos 
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volumes de stock, dado que se poderia estar a incluir eventuais erros de aprovisionamento na 
análise futura dos stocks. 

 

Em termos de materiais de embalagem, foram definidas as seguintes classes de materiais: 

• Caixas de óleo A (elevada relevância); 

• Caixas de óleo B (média relevância); 

• Caixas de óleo C (baixa relevância); 

• Caixas Embalamento 2; 

• Cápsulas; 

• Azeite - Materiais de classe A (elevada relevância) 

• Azeite - Materiais de classe B (média/baixa relevância) 

• Rótulos; 

• Garrafões; 

• Materiais auxiliares; 

• Paletes. 

Na globalidade, constatou-se que existe uma clara sazonalidade mensal em termos de perfil de 
aprovisionamento, verificando-se um pico de stock a meio do mês, altura até à qual os níveis de 
stock vão subindo, havendo uma descida gradual até ao valor mínimo no final do mês (período de 
contabilização de stocks). De um modo geral, verifica-se a existência de valores de rotação média 
de stock aceiáveis, surgindo, no entanto, picos de stock muito elevados, havendo 
sistematicamente períodos com níveis de stock elevados. 

Foram identificados alguns casos de produtos com elevado volume de stock e cujo volume é 
difícil de contornar, dado o perfil de entrada em lote múltiplo (como é o caso das embalagens de 
vidro e garrafões), existindo ainda elementos com lead times muito elevados como é o caso das 
cápsulas (10 dias a 1 mês). Para além destes, verificou-se que, na prática, não eram cumpridos os 
lead times de entrega que se encontram contratualizados com os fornecedores, cifrando-se os lead 
times de entrega de caixas (cerca de 75% do volume em armazém) normalmente nos 4/5 dias 

A tabela seguinte apresenta um exemplo das estatísticas principais estudadas, no caso, trata-se da 
classe de materiais ”Caixas de óleo Classe A”. 
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Tabela 1 Principais indicadores de stock relativos a materiais de embalagem (Caixas AA). 

               Artigo                    
Stock 
máx. 
(pal) 

Stock 
médio 
(pal) 

Cobertura 
média de 

stock 
(dias) 

LEAD 
TIME 
(dias) 

Consumo 
médio 
diário 
(pal) 

Alt. 
pilha 

Local de 
arrumação 

1304336 CX.CART FULA 
15X1 AMERIC(NOVA)  175 70 6,4 5 11 4 Novo 

1304232 CX CARTAO FULA 
W.AROUND 15x1LT  50 21 10,5 5 2 5 Novo 

1304222 CX.CART VÊGÊ 
ALIM 15X1L AMERIC  70 50 16,7 5 3 4 Nave 1  

1304233 CX CARTAO VEGE 
W.AROUND 15x1LT  52 31 15,4 5 2 5 Novo 

1304223 CX.CART FRIGI 
ALIM 15X1L AMERI  60 37 12,3 5 3 4 Novo 

1304340 CX.CART 
W.AROUND FRIGI 15X1L    34 12 6,0 5 2 5 Novo 

1304227 CX.CART TOLEO 
ALIM 15X1L AMERI  43 24 12,0 5 2 4 Novo 

1304226 CX.CART OLISO 
GIRA 15X1L AMERI  46 26 13,0 5 2 4 Novo 

TOTAL:   271      

 

Outro dos aspectos estudados foi a identificação de políticas de arrumação de produto, tendo-se 
analisado os locais preferenciais de arrumação produto a produto, verificando a consistência das 
regras utilizadas, o tipo de armazenamento utilizado (sendo que praticamente todos os materiais 
armazenados em pilha americana e verificando as vantagens/desvantagens dessa arrumação, 
assim como a altura possível para essa arrumação). 

Ao efectuar esta análise, verificou-se que em muitos casos se dava uma inversão da lógica natural 
de arrumação estando, por questões de espaço e outras, os produtos de maior rotação mais longe 
da zona de consumo. É de referir que imediatamente após a elaboração do relatório de situação de 
Materiais de Embalagem e em consequência do alerta dado pelo estagiário, essas situações foram 
revistas de forma a melhorar a eficiência global do armazém e diminuir custos variáveis de 
funcionamento. 

Esta análise incluiu também um estudo dos fluxos de entrada de materiais do exterior. 
Identificando-se diferentes perfis temporais de entrada de materiais, havendo predominância de 
entradas de produtos de baixa rotação no início do mês e de alta rotação na segunda e terceira 
semanas. Este facto prende-se com um dos problemas importantes identificados, a dificuldade 
existente por parte do sector de aprovisionamento em prever o timing das produções, o que 
provoca a compra do material previsto no planeamento mensal no início do mês, de modo a 
prevenir paragens de produção por falhas de material.  

A análise revelou a existência de claras dificuldades de gestão do armazém, dada a existência de 
elevados volumes de stock e de referências que, aliadas à existência de um número limitado de 
localizações individuais provoca uma falta de organização na arrumação em armazém.  
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Esta análise teve como principal objectivo o de determinar as características inerentes à 
stockagem de materiais de embalagem, com vista a definir pontos de melhoria para o sistema e 
para uma nova organização. Sendo assim, os principais problemas identificados foram os 
seguintes: 

• Produtos de baixa rotação totalizam um volume muito elevado do stock total; 

• Elementos de cartão e vidro responsáveis por grande parte do stock; 

• Há necessidades de manter stocks elevados de bastantes materiais (vidro, cápsulas);  

• Dificuldade de organização do armazém devido ao número de referências e volumes e 
espaço disponível; 

• Horizonte de planeamento (mais fiável – semanal) é muitas vezes mais curto que o 
período de reaprovisionamento; 

• Problemas de sincronização produção/compras devido à variabilidade dos pedidos à 
produção; 

• Elevado nível de serviço exigido à produção e baixo nível de serviço de fornecedores; 

• Fluxos de entrada assimétricos; 

• Elevados stocks máximos e stock a meio do mês; 

• Geração de fluxos de material devido ao afastamento de algumas zonas de 
armazenamento das linhas de produção; 

• Dificuldades no retorno de material não consumido(organização); 

• Insuficiência de capacidade na zona de armazenagem de rótulos; 

• Boa sincronização das compras no azeite e embalamento 2 (regime de make to order). 
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Ao analisar a situação em termos de produto acabado, pretendeu-se caracterizar inteiramente a 
zona de armazenamento da Sovena Barreiro. Visto que a complexidade da operação, da estrutura 
física e da organização da zona de armazém são mais elevadas, esta análise revelou-se mais 
complexa relativamente à de materiais de embalagem. Tendo os objectivos desta análise sido 
mais ambiciosos, pretendeu-se caracterizar detalhadamente: 

• As áreas existentes e capacidade de armazenamento; 

• Os tipos de produto; 

• Fluxos inter-armazém gerados; 

• Fluxos externos gerados: 

o Reaprovisionamentos operador logístico; 

o Expedição; 
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o Fluxos de entrada de produto acabado; 

• As actividades de picking; 

• A alocação de pessoal às diferentes actividades; 

• Restrições ao funcionamento do sistema; 

• Equipamentos de movimentação existentes e seus custos; 

• Processos e capacidades de expedição. 
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A primeira tarefa executada pelo estagiário foi caracterizar as áreas de armazenamento existentes 
na Sovena Barreiro. Embora existissem plantas de parte das zonas de armazenamento, não existia 
uma caracterização de armazém no que se refere à capacidade de armazenamento.  

Deste modo, o estagiário efectuou um levantamento in loco das capacidades de armazenamento 
das diferentes zonas. Os valores obtidos para as capacidades de armazenamento são valores 
aproximados, uma vez que a capacidade varia pontualmente, especialmente devido ao 
armazenamento em pilha e a reforços existentes nos drive-in’s. Sendo assim, a arrumação dada 
pelo próprio operador influi na capacidade do armazém. Uma vez que o objectivo deste 
levantamento foi obter uma imagem do armazém, o estagiário optou por não executar um 
levantamento demasiado minucioso entrada a entrada, uma vez que tal levantamento irá ser 
levado a cabo aquando da marcação das posições para gestão do armazém por rádio frequência. 
Embora seja prática comum a sua utilização, não foram contabilizados os espaços de corredor 
como zonas com capacidade de armazenamento, também devido à dificuldade de quantificação 
dessa capacidade (a não ser na própria situação de armazém cheio). 

 

A estrutura de armazéns de Produto acabado 

A estrutura de armazéns existente na Sovena Barreiro é uma estrutura segmentada, fruto do 
crescimento verificado e da constante utilização de novas áreas para suprir esses aumentos.   

Actualmente, a estrutura de armazéns do Barreiro encontra-se segmentada em 5 armazéns de 
produto acabado: o Armazém Mercado Interno I; Armazém Mercado Interno II; Armazém de 
Apoio; Mercado Externo; e uma zona de armazenamento junto à fábrica de sabões.  

A maior área de armazenamento existente na Sovena Barreiro é o armazém Mercado Interno I 
(M. Int. I), este armazém permite guardar cerca de 6750 paletes. Praticamente todas as estruturas 
existentes permitem armazenar em altura 6 paletes. Existe uma zona de estanteria em “rack”, com 
capacidade para 234 paletes. A estrutura em drive-in está projectada para manter elevado stock 
por produto, sendo a altura de armazenamento de todos os drives correspondente a 6 paletes, 
variando a profundidade dos mesmos das 5 até às 18 paletes. Deste modo, o drive-in com menor 
capacidade terá 30 paletes, enquanto que o maior terá uma capacidade para cerca de 108 paletes. 
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 Existem neste armazém 4 docas elevadas para expedição/ recepção de produto, com uma 
capacidade reduzida para efectuar agregação de carga. As cargas dos camiões são efectuadas 
pelos motoristas, utilizando para isso porta-paletes eléctricos. Junto às docas de expedição 
existem ainda estruturas dedicadas a actividades de picking (estantes com dois níveis de 
armazenamento), tendo capacidade para cerca de 40 paletes.  

Em termos de equipamentos, são utilizados 4 empilhadores retrácteis, na zona de armazém e 
porta-paletes eléctricos na zona das docas, assim como um stacker para atingir o segundo nível 
das estantes. Este armazém trabalha em regime de turnos e, embora a alocação de pessoal seja 
bastante flexível e haja muitas re-organizações de pessoal consoante as necessidades, cada turno 
é constituído por 7 elementos, sendo que um deles está também afecto ao armazém de apoio, no 
caso de existir serviço neste armazém. 

Junto ao embalamento 1, situa-se o armazém Mercado Interno II (M. Int. II) Este armazém tem 
neste momento capacidade para armazenar no máximo cerca de 2380 paletes em estruturas de 
tipo drive-in, e estas por sua vez têm capacidade de armazenar 2 ou 3 paletes em altura. No total 
existem 169 posições para produtos diferenciados. A profundidade de cada drive-in varia entre 4 
e 9 (paletes) e o armazém ocupa uma área de cerca de 2500 m2. Existe, neste momento, uma nova 
área onde não há estruturas de armazenagem e que está maioritariamente ocupada com material 
de embalagem. A nova nave tem uma área de cerca de 860 m2.  

Na zona de expedição de produto é possível, actualmente, carregar até 3 camiões em simultâneo 
sob condições atmosféricas favoráveis ou não, uma vez que a zona é coberta. Nesta zona não 
existem cais de carga. Os veículos são carregados ou descarregados lateralmente com um 
empilhador ou colocando as paletes na traseira do veículo e a arrumação no camião é feita pelo 
motorista, tendo para tal de recorrer a um porta-paletes manual. Os equipamentos disponíveis 
neste armazém são empilhadores de contrapeso.  

No que concerne ao pessoal existem por norma: um fiel de armazém, dois operadores que estão, 
normalmente, afectos a trabalho relacionados com a expedição em contentores, mas que quando 
esta expedição não existe operam neste armazém; existe ainda um elemento responsável por 
normalmente retirar produto da linha e colocá-lo nas estruturas/no camião; e um elemento afecto 
às tarefas de recuperação/corte de material. Há ainda três elementos que trabalham em regime de 
turnos e que estão afectos ao trabalho na área de embalamento: abastecimento de materiais de 
embalagem, movimentação de paletes, efectuando também colocação de produto nas estruturas 
quando há um menor volume de serviço junto às linhas 

Num edifício próximo do armazém M. Int. I situa-se o Armazém de Apoio. Este armazém não 
possui estruturas, sendo todo o produto colocado em bloco, de uma palete de altura. É possível 
armazenar cerca de 600 paletes, cuja profundidade é de 6 palete no mínimo e de 11 paletes no 
máximo, havendo 49 localizações para produto diferenciado. Neste armazém existe uma doca 
elevada para cargas/descargas de produto não sendo, no entanto, possível aceder à doca com o 
empilhador de contrapeso. A carga é por norma efectuada pelo motorista recorrendo a um porta-
paletes eléctrico. 

Junto ao embalamento 2, existe um armazém dedicado a manter stock de produtos cujo destino é 
a exportação (óleos), daí o nome do armazém ser Mercado Externo. Este armazém tem uma 
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capacidade para armazenar cerca de 1215 paletes, existindo 67 entradas individuais por produto. 
Todas as estruturas existentes são do tipo “drive-in”, de 2 ou 3 paletes de altura. A profundidade 
de cada drive-in varia entre 4 e 10 (paletes). A área de armazenamento é de cerca de 1040 m2. 
Este armazém possui uma zona dedicada à expedição de produto, esta expedição efectua-se 
praticamente sempre em contentores, sendo os contentores carregados com recurso a pessoal 
contratado pelos transportadores de contentores (o produto é colocado caixa a caixa no 
contentor). Dadas as características de expedição deste armazém, as paletes nesta zona não são 
filmadas, sendo por isso bastante mais susceptíveis a quebras que as paletes nas restantes zonas 
de armazém. A zona de carga é coberta, sendo possível a carga de até 3 contentores. Há ainda 
uma outra zona coberta que é usada normalmente para carregar produto para 
reaprovisionamentos internos (no carro de serviço interno). Para efectuar as expedições deste 
armazém recorre-se normalmente aos 2 operadores do armazém M. Int. II. A arrumação de 
paletes nas estruturas é efectuada normalmente por um operador da área da produção. 

Existe ainda uma zona de armazém, junto da fábrica de Sabões, tendo esta capacidade para cerca 
de 620 paletes em estruturas de drive-in de altura 3 paletes (destinadas a sabão para exportação) e 
uma zona onde se coloca armazena o produto em bloco (para transferência para os outros 
armazéns da Sovena). A área total disponível é de cerca de 625 m2. A zona de expedição tem 
capacidade para albergar até 4 camiões. O pessoal utilizado para proceder à carga de contentores 
neste armazém é o mesmo que está encarregue de fazer as cargas dos contentores para 
exportação, sendo a arrumação da produção nas estruturas efectuada também por um operário da 
produção. 

A empresa tem ainda um contrato firmado com um operador logístico (Ardislogis), tendo este 
uma capacidade para armazenar até 1000 paletes de produto da Sovena. Neste local encontram-se 
a generalidade dos produtos de marca de fabricante da Sovena, sendo usado principalmente para 
efectuar expedições que envolvam picking, de tal modo que grande parte da procura em picking 
da Sovena é satisfeita a partir da Ardislogis. 
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Tal como no caso dos materiais de embalagem, foi necessário definir “classes” de produto para 
permitir uma análise correcta do perfil de cada tipo de produto. Para definir “classes” de produto, 
analisaram-se factores como a origem dos materiais, características físicas dos mesmos, o perfil 
de saídas, efectuando-se também uma análise do peso relativo no volume de vendas (análise de 
Pareto) para os produtos que não se enquadravam em nenhuma das restantes classes. Seguindo 
estas técnicas foram definidas as seguintes classes de produto: 

• Produtos “frágeis”; 

• Óleo para exportação; 

• Azeite para exportação; 

• Sabões para exportação; 

• Óleos de Marca de distribuidor da GestiRetalho; 
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• Classe A – 10 principais referências em termos de vendas; 

• Classe B – 28 referências intermédias; 

• Classe C – 58 referências de baixa rotação. 

A definição das cinco primeiras classes foi bastante simples, uma vez que todos elas têm 
tipologias vincadas:  

• Os produtos “frágeis” têm sérios problemas de manuseamento, não podendo 
inclusivamente ser transportados no tapete transportador sob pena de se destruir a palete; 

• Os restantes quatro classes têm políticas de armazenamento especificas dado o seu perfil 
de saída e local de produção. 

A definição das classes A, B e C foi obtida tendo como base o volume médio de vendas ao longo 
dos primeiros nove meses do ano de 2004. É de referir que, dentro desta gama de produtos, se 
verifica claramente a existência dos pressupostos da regra de Pareto, sendo as 10 maiores 
referências responsáveis por cerca de 78% das vendas. 

Na tabela seguinte encontram-se os dados gerais das diferentes classes criadas. Dado se tratarem 
de dados relativos a vendas da empresa, não serão incluídos neste relatório os dados que estão por 
base desta separação. 

Tabela 2 Dados relativos à segregação de classes de produto acabado por análise das vendas 
médias. 

Análise de Pareto a partir das vendas médias (dados 1-1-2004 a 30-9-2004) 

  
 Nº 
paletes 

% 
volume 

Nº 
Ref %ref 

Produtos AAA (volume elevado) 8478 78,3% 10 10,4% 

Produtos BBB (volume médio) 1902 17,6% 28 29,2% 

Produtos CCC (volume baixo/muito baixo) 452 4,2% 58 60,4% 

Total 10832 100% 96 100% 

 

Em termos de sistema informático, os armazéns da Sovena são, actualmente, apenas geridos por 
quantidades, sendo todo o stock colocado num “silo” em sistema, não havendo por isso um 
registo em sistema da localização dos produtos. Por esta razão, depois de definidas as classes de 
produtos, o estagiário procurou detalhar os locais de armazenamento utilizados para esses 
produtos. Ao efectuar esta análise, o estagiário verificou a consistência das políticas de 
arrumação e procedimentos recorrentes, como por exemplo, o recurso a armazenamento em 
locais alternativos para suprir o pico de final de mês ou devido à falta de capacidade de armazém. 
Na Sovena, todos os armazéns funcionam por localizações dinâmicas não havendo, por isso 
posições determinadas para os produtos privilegiando-se, quando tal é possível, a colocação dos 
produtos de maior rotação mais próximos das zonas de saída de produção e expedição. Na tabela 
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seguinte encontra-se um quadro resumo das políticas de arrumação por tipo de produto e por 
armazém. 

Tabela 3 Destino dos produtos em armazém. 

Produto: Armazém de destino (principal) Armazém de destino (alternativo) 

“Frágeis” Arm. M. Int. II  

Óleos para exportação Arm. M. Externo  

Azeite para exportação Arm. M. Int. II  

Óleos da GestiRetalho Arm. Apoio Arm. M. Int. I 

Produtos AA M. Int. I M. Int. II 

Produtos BB M. Int. I M. Int. II 

Produtos CC M. Int. I  
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Após o conhecimento dos locais de arrumação dos produtos, estavam reunidas as condições para 
determinar os fluxos inter-armazéns gerados. Ao estudar estes processos, o estagiário teve  um 
particular cuidado em verificar o modo como essas transferências se processam, para além das 
quantidades envolvidas. Os métodos utilizados para transferência de stock são os seguintes: 

• Por tapete transportador (M. Int. II/Embalamento 1 � M. Int. I); 

• Por empilhador (M. Int. I � Apoio); 

• Por camião serviço interno (restantes movimentos). 

Uma vez que não existia qualquer registo das transferências inter-armazém (no sistema estavam 
todos os produtos no mesmo armazém), o estagiário optou por determinar os fluxos médios tendo 
em conta o volume médio de saídas de produtos ao longo dos nove primeiros meses do ano. Esta 
aproximação assume o pressuposto de que o volume expedido é, em média, idêntico ao reposto. 
Este pressuposto de um modo geral apoiado pela evolução do binómio Vendas-Produção, tal 
como se pode verificar no Anexo E. 

Para além dos fluxos de saída de produto, foi necessário partir do estudo anterior, verificando a 
origem e os locais preferenciais de arrumação dos diferentes produtos. Ao determinar os fluxos 
internos de produto acabado foram ignoradas as transferências de produtos entre armazéns que 
não são devidas às políticas de stockagem. Tal prende-se com o facto de ser de todo impossível 
determinar esse volume, uma vez que não existiam quaisquer registos. 

Na tabela seguinte encontra-se um resumo dos fluxos médios inter-armazém gerados e os meios 
utilizados para esse transporte.  
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Tabela 4 Fluxos Inter-armazém e inter-companhia. 

Destino Origem Tipo de transporte Quantidade mensal 
(palete) 

A. Mercado Int. I 
 

Embalamento 1 
Sabão/ Emb. 2 

Exterior (SOIA/ Simão) 

Transportador 
Camião S. Interno 

Camião 

10377 (470pal/dia) 
480 (220+260) 

440 
A. Mercado Int. II Embalamento 1 

Emb. 2/ M. Int. I/ Sabão 
Transportador 

Camião S. Interno 
1680 

49 
A. Apoio M. Int. I 

Emb.2 
Empilhador 

Camião. Serv. Interno 
620 
275 
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Ao efectuar uma análise do volume de stock armazenado, o estagiário pretendeu caracterizar o 
volume existente em cada zona de armazenamento, caracterizando os perfis de evolução mensal e 
os perfis de expedição verificados.  

Ao iniciar o processo de levantamento de dados, o estagiário deparou-se com o seguinte facto: as 
existências no sistema são todas contabilizadas em unidades de volume de produção: litros para 
óleo e azeite e quilogramas para sabões, de modo que, todo o volume de produtos se encontrava 
armazenado em duas estruturas de armazém: os mercados “Interno” e “Externo”.  

Para contornar esta situação e obter dados próximos da realidade, o estagiário levou a cabo um 
levantamento exaustivo, produto a produto, das quantidades contidas em cada palete completa 
(Nº litros por caixa, Nº de caixas, Nº de litros), de modo a conseguir converter em unidades 
logísticas (paletes) as quantidades existentes no sistema. Naturalmente, neste processo houve a 
clara noção de que se perdeu alguma informação, nomeadamente a informação relativa às paletes 
incompletas.  

Uma vez que não havia um registo no sistema de quais os produtos alocados em cada uma das 
zonas de armazenamento a cada momento, essa ocupação foi também obtida por análise do local 
de armazenamento “normal” para as diferentes referências. Deste modo, conseguiu-se obter uma 
imagem da ocupação dos diferentes armazéns, estando os dados afectados por um grau de 
incerteza, devido às diferentes aproximações incorridas nos passos anteriores. 

Para aferir da ocupação real do armazém e utilização das estruturas ao longo do mês foram ainda 
efectuadas amostragens directas em armazém. Deste modo, o estagiário definiu duas taxas que 
lhe permitissem avaliar a ocupação do armazém: a taxa de utilização e a taxa de ocupação de 
armazém. A definição das mesmas advém do seguinte: após colocadas as paletes num drive-in, 
este ficará automaticamente ocupado (partindo do pressuposto que se poderá ocupá-lo apenas 
com um produto com características similares – referência idêntica). Uma vez que dificilmente 
haverá um número de paletes semelhante ao da dimensão do drive-in, este não estará 
normalmente a ser utilizado na máxima eficiência. A taxa de utilização indica então qual a 
percentagem de utilização da capacidade de um drive-in. Já a taxa de ocupação indica a 
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percentagem de divre in’s ocupados, ou seja a capacidade (ou falta dela) de albergar produto 
“novo”.  

Para analisar a evolução do inventário em armazém ao longo do mês, foi efectuado um 
levantamento em dias “chave”, de modo a obter o perfil típico da curva (tal como no caso dos 
matérias de embalagem). No entanto, dado o elevado processamento de dados que este 
procedimento implica, foi decidido pelo estagiário e pelos responsáveis da área de Produção e 
Logística analisar apenas a evolução ao longo de um mês, tendo para isso sido escolhido um mês 
“típico”. Tendo neste caso, sido escolhido o período Novembro/Dezembro de 2004. 

No final deste processo, houve ainda necessidade de rever todos os dados, uma vez que no 
período final do mês se verificava na Sovena a existência de antecipações de vendas, ou seja, 
preparava-se a facturação com antecedência para minimizar a sobrecarga sobre o pessoal 
administrativo da zona de expedição. Este procedimento provoca uma óbvia adulteração dos 
valores de stocks e vendas, pelo que foi verificado qual o perfil normal dessas antecipações, 
“corrigindo-se” os valores de stock.  

Uma vez que não havia um registo fiável do número de cargas e quantidades expedidos a partir 
dos armazéns da Sovena, foi também necessário optar por métodos aproximados. Deste modo, o 
estagiário seguiu um procedimento idêntico ao da determinação do volume em armazém, tendo-
se efectuado amostragens do volume de vendas em dias “chave” ao longo do mês (os mesmos em 
que se efectuou a amostragem de stock).  

Para determinar o número de cargas efectuadas foi necessário estimar o volume médio de paletes 
por carga. Para tal, partiu-se de uma amostra de grandes dimensões, tendo-se utilizado os dados 
disponíveis de alguns mapas de transportes (os das zonas Norte e Sul do mês em estudo). Deste 
modo, o universo de estudo foi de aproximadamente 300 cargas, tendo-se obtido um valor médio 
de paletes 25 paletes por carga.  

Para quantificar o número de cargas por zona de armazenamento, partiu-se da análise das vendas 
que havia sido efectuada, segregando as vendas pelas diferentes zonas de armazenamento, 
segundo o perfil típico de armazenagem (local de armazenamento). A partir deste valor, 
dividindo pelo número médio de paletes por carga, obteve-se uma estimativa do volume de 
cargas efectuado em cada plataforma de carga. 

Esta opção foi tomada de modo a obter uma estimativa minimamente fiável do volume de cargas 
verificadas, tendo naturalmente a noção que lhe está associado o erro decorrente das 
transferências de produtos entre os diferentes armazéns e devido ao envio de cargas para 
diferentes zonas. No entanto, dada a inexistência destes registos, não foi possível contabilizá-los. 
A título de exemplo, pode-se verificar nos gráficos seguintes o volume de cargas e stock 
estimado para o armazém Mercado Interno I antes e depois de se efectuarem as correcções das 
antecipações de vendas. A existência destas é notória ao verificar a existência de um pico de 
vendas num dia, havendo uma queda abrupta nos dias seguintes.  

Uma vez terminada essa análise, todos os dados foram revistos com o responsável do 
Departamento de Logística (Dr. Joaquim Custódio). Uma vez que com a entrada do novo ERP e 
saídas por RF não será mais possível continuar com este procedimento, não foi estudado com 
maior pormenor o perfil associado a estas antecipações. 



Optimização de Variáveis logísticas e de Gestão de Materiais de embalagem�

 33 

 

Gráfico 1 – Perfil de evolução mensal de saídas no armazém Mercado Interno I antes e depois de 
corrigidas as antecipações (em paletes) (14-11-2004 a 15-12-2004). 
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Gráfico 2 – Perfil mensal de expedição em número de cargas do armazém Mercado Interno I 
(14-11-2004 a 15-12-2004). 
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A caracterização das cargas efectuadas foi realizada não só através da quantificação do número 
de cargas mas tendo-se também através de um levantamento dos processos de efectuação de 
carga, recursos utilizados, tempo associado e métodos utilizados.  
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As cargas e descargas na Sovena são normalmente efectuadas pelos camionistas, sendo as paletes 
colocadas na zona das docas nos armazéns Mercado Interno I e de apoio e colocadas na porta do 
camião no armazém M. Int. II. Neste armazém, pode-se optimizar os tempos de carga se estas se 
efectuarem directamente com o empilhador (abrindo as cortinas do veículo quando tal é 
possível). Quanto às cargas em contentor, processam-se de modo completamente diferente: as 
paletes são colocadas na entrada do contentor e posteriormente desmanteladas, colocando-se 
caixa a caixa no contentor. Este trabalho é efectuado por operários contratados pela empresa que 
gere os contentores. 
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Ao efectuar o levantamento da alocação de pessoal, tentou-se determinar quais as actividades e 
tempo dispendido pelos diferentes elementos de modo a averiguar eventuais pontos de melhoria e 
serviços inter-departamentos realizados. No sentido de clarificar estes pontos, houve uma 
tentativa de detalhar o serviço efectuado pelos diferentes elementos, verificando se haveria uma 
melhor alocação possível e se o serviço reporta unicamente a actividades de armazenamento e 
expedição ou produção. Para isso, foi feito um levantamento dos locais e tarefas habituais 
realizados pelos diferentes elementos. Ao mesmo tempo foi efectuada uma tarefa semelhante com 
os diferentes equipamentos de movimentação utilizados, procurando determinar os custos de 
inerentes à utilização dos mesmos equipamentos (aluguer, energia e reparações). 

A estrutura de pessoal é bastante flexível, verificando-se uma polivalência do pessoal, de modo 
que estes elementos não estão estes sempre afectos a uma tarefa/local, sendo realocados 
consoante as necessidades do momento, sejam elas devido a picos de trabalho, absentismo, 
trabalhos extra, etc. O Departamento de Logística da Sovena dispõe de 26 elementos, dos quais 
quatro são empregados administrativos. Dado o perfil de expedição que se verifica na Sovena, 
existe um claro pico de trabalho no final do mês, sendo esse o período de maior dificuldade em 
termos de pessoal, em particular quando se verifica também a marcação de muitas saídas em 
contentor. Constatou-se também a existência de serviços inter-departamento Logística/Produção 
que não se encontravam quantificados em termos de controlo de custos, nomeadamente a 
utilização de equipamentos de movimentação e pessoal de ambas os departamentos. 

 

4.3.6 %����������������J��� 

Um dos objectivos da análise das actividades de armazém passava pela estudo do funcionamento 
da zona de picking. Uma vez que não havia dados acerca de volumes e saídas verificadas em 
picking, nem de alocação de pessoal a estas actividades (uma vez que muitos operadores o 
efectuam e não conseguem definir quanto tempo ocupam com essas actividades), foi decidido 
pelo estagiário e pelos responsáveis não efectuar um estudo apurado desta zona. Deste modo, o 
estagiário fez apenas um levantamento das referências com procura em picking e o seu peso 
relativo, procurando detalhar os procedimentos executados em armazém ao efectuá-lo, 
nomeadamente os tempos de preparação, antecedência, origem dos materiais, local de agregação 
de carga. 
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Neste campo, verificou-se uma clara inadequação da área existente, uma vez que não existiam 
posições individuais na zona de picking para todos os produtos nem para albergar qualquer tipo 
de stock de reserva, gerando inúmeros fluxos de material e uma alocação de recursos bastante 
ineficiente. Este modelo apresentava como vantagem, o facto de ser possível efectuar 
recuperações directas de paletes para a área de picking e permitir realocar facilmente as tarefas do 
pessoal dentro do armazém M. Int. I, o que, sendo este o que apresenta um maior volume 
processado, facilita a gestão de pessoal. Em termos de referências processadas, foram 
identificadas 54 referências em picking (excluindo promoções), tendo havido um incremento de 
mais de 10 referências no espaço de 2 meses subsequente ao estudo e estando prevista a criação 
de mais referências. 

Tal como no caso da análise à área de materiais de embalagem, o estudo efectuado à área de 
armazenamento e expedição de armazéns de produto acabado culminou com a elaboração e 
distribuição pelos elementos envolvidos (responsáveis dos Departamentos Produção e de 
Logística) de um documento que detalhava as principais conclusões retiradas.��
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Uma vez obtidos os mais variados dados acerca das necessidades de armazenamento e processos 
em armazém, iniciou-se o processo de desenho da solução para os armazéns. Nesta secção do 
relatório será apresentada, de um modo segmentada a solução obtida, estando dividida nos pontos 
mais importantes abordados: alocação de produtos e materiais, áreas escolhidas, critérios de 
arrumação, zonas para carga e procedimentos em armazém. Esta opção foi tomada de modo a 
facilitar a análise dos factores abordados e as decisões tomadas, devendo no entanto ter-se em 
conta as notórias interacções existentes entre cada um dos pontos apresentados. 

De um modo geral, houve uma tentativa de utilizar do modo mais eficaz a escassa área existente 
junto às zonas de produção. Assim tentou-se conciliar as necessidades existentes em termos de 
materiais de embalagem e produto acabado. Deste modo, há uma tentativa de conciliação entre o 
aumento dos fluxos de produto acabado e os de material de embalagem, tendo também em conta 
a complexidade e vantagens inerentes à movimentação de cada um deles. 

Em termos de áreas a utilizar, existem junto às zonas de embalamento de óleo e azeite algumas 
áreas utilizadas para armazenamento de materiais de embalagem e produto acabado, no entanto, 
dado o volume de produção que se verifica neste momento e aquele que se espera no futuro foi 
ponderada a hipótese de utilização de outras áreas, tendo em conta não só os aumentos esperados 
mas também que as transferências de áreas de armazenamento para o sector produtivo. 

No que respeita às áreas disponíveis existe na Sovena actualmente um espaço desaproveitado que 
poderá eventualmente ser utilizado para alocar produto acabado e/ou material de embalagem. 
Esta zona encontra-se relativamente próxima das zonas de embalamento de óleos e azeite (junto à 
refinaria e armazém de apoio), sendo necessário, no entanto, um investimento avultado para 
efectuar a recuperação da cobertura e piso dessa área. No exterior do armazém alugado junto ao 
Armazém M. Interno II existe um espaço amplo que poderá ser utilizado para aumentar a 
capacidade de carga ou zona de armazém.  

Ao longo do processo de desenho da solução, o estagiário efectuou diversas reuniões parcelares 
ou conjuntas com os responsáveis das áreas envolvidas, de modo a validar passo a passo as 
decisões tomadas e incorporando por vezes alterações sugeridas pelos diferentes elementos. 
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Política geral 

A solução escolhida passa por efectuar uma alteração profunda à actual estrutura de 
armazenamento, utilizando um armazém para materiais de embalagem junto a cada uma das 
zonas de embalamento (tal como actualmente), designados Armazém de Materiais de Embalagem 
Embalamento 1 e 2 respectivamente. Nestas zonas armazenar-se-ão os materiais de maior 
rotação, deixando os de menor rotação numa área mais afastada. Para o armazenamento desses 
materiais propôs-se a criação uma nova área de armazenamento mais afastada das zonas de 
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embalamento, designada como Armazém de Reserva de Materiais de Embalagem. Esse armazém 
de reserva utilizará uma área actualmente desocupada, situada junto à refinaria. 

A opção por esta medida foi tomada devido ao elevado volume de materiais de baixa rotação que 
existem na Sovena, tendo-se considerado desapropriado utilizar um grande área junto às zonas de 
embalamento, uma vez que esse espaço teria naturalmente de ser retirado à zona de armazém de 
produto acabado, o que provocaria maiores fluxos de materiais, uma vez que a movimentação de 
produto acabado é mais complexa. Houve então uma tentativa de manter um equilíbrio entre a 
minimização de espaço utilizado numa zona crítica e os fluxos de material que se geram ao 
enviá-los para uma zona mais distante.  

Em termos de estruturas de armazenagem, optou-se pela continuidade da utilização do 
armazenamento em pilha americana para a generalidade dos elementos, dado o reduzido custo de 
implementação e o facto de não haver melhoria da capacidade de armazenamento utilizando 
estruturas. As excepções a este procedimento serão a utilização de drive-in’s para armazenar 
cápsulas, uma vez que se aumenta de dois para três a altura de armazenamento e para 
aprovisionar garrafões/jerrican’s, tentando-se assim melhorar as condições de aprovisionamento, 
uma vez que estes sofrem deformações, em particular nos períodos em que as temperaturas são 
mais elevadas. Desta forma procura-se diminuir as perdas em armazém e melhorar a robustez do 
produto final (queixa frequente do responsável de armazém de produto acabado). 

 

5.1.1 Redefinição de políticas de stock 

No que concerne a materiais de embalagem, alguns dos problemas identificados não poderiam ser 
resolvidos no âmbito deste estágio, por envolverem alterações complexas (como o caso do 
cumprimento das decisões tomadas nas diferentes fases de planeamento, os níveis de serviço 
exigidos à produção e Lead Times de fornecedores). Deste modo, o estagiário abordou aqueles 
que seriam as variáveis controláveis, adequando as políticas de stockagem de produto às 
necessidades expressas. Para minimizar o impacto do volume e quantidade de stock foram 
revistos aqueles que foram os maiores problemas evidenciados na análise efectuada.  

Assim sendo, o estagiário estabeleceu novos critérios de armazenagem para as diferentes classes 
de materiais de embalagem, tendo redefinido artigo a artigo os parâmetros de stockagem. Este 
trabalho foi então validado pelos responsáveis da produção e compras. 

 

a) Materiais de alta/média rotação 

Os principais problemas identificados nestes produtos prendem-se valores de stock máximo 
bastante elevados, com uma volatilidade elevada, verificando-se também a existência de uma 
margem de melhoria considerável em termos de inventário médio. Tais condições dificultam 
grandemente a optimização da utilização do espaço em armazém. 

Para tentar minimizar os volumes de produtos de alta e média rotação e suavizar as variações, 
definiram-se novos valores para os stocks de segurança e stocks máximos admissíveis, tentando 
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conciliar a contenção de volume de stock com a necessidade de uma capacidade de resposta 
rápida a solicitações de produção.  

Para a definição dos stocks a manter, foram tomados em consideração os consumos médios dos 
materiais, tentando maximizar a taxa média de rotação de stock, ao mesmo tempo que se tinha 
em consideração o tempo de reaprovisionamento e dimensão económica de encomenda. Uma das 
preocupações foi a de evitar que possam ocorrer paragens de produção por falta destes materiais. 
Para minimizar os impactos negativos de reaprovisionamentos excessivos, tentou-se limitar a 
“janela de aprovisionamento”. Uma vez que estes critérios visam minimizar as flutuações de 
stock, obrigam a uma análise mais cuidada e atenta destes materiais, sendo para tal o novo MRP 
em desenvolvimento uma ferramenta importante. 

Na tabela seguinte, apresentam-se os valores obtidos para os produtos de alta rotação de óleos. 
Este foi uma das classes de produtos em que se verificou uma maior diminuição no volume de 
stock, tendo-se reduzido o stock médio esperado em cerca de 25%, tendo a diminuição em termos 
de stock máximo sido ainda mais evidente. A redução evidenciada reflecte também a tentativa de 
diminuição dos lead times de entrega dos principais elementos de cartão levada a cabo pelo 
responsável pelos aprovisionamentos. 

 

Tabela 5 Política de stock proposta para os elementos de mais alta rotação 
Produtos A óleos (ALTA ROTAÇÃO)     dados históricos 

  
Stock 
Seg. 

(pal) 

Stock 
Segur. 

(litros) 

Stock 
máx 
(pal) 

Stock 
máx 

(litros) 

Cobert. 
média de 

stock 
(dias) 

Stock 
médio 
(pal) 

Stock 
máx. 
(pal) 

Cons. 
médios 
diários 

(pal) 

CX.CART FULA 15X1 AMERIC (NOVA)  30 324.000 48 518.400 3,6 70 175 11 

CX CARTAO FULA W.AROUND 15x1LT  20 180.000 30 270.000 12,5 21 50 2 

CX.CART VÊGÊ ALIM 15X1L AMERIC  20 216.000 32 345.600 8,3 50 70 3 

CX CARTAO VEGE W.AROUND 15x1LT  20 180.000 40 360.000 14,3 31 52 2 

CX.CART FRIGI ALIM 15X1L AMERI  8 86.400 12 129.600 16,7 37 60 3 

CX.CART W.AROUND FRIGI 15X1L    25 225.000 40 360.000 12,5 12 34 2 

CX.CART TOLEO ALIM 15X1L AMERI  20 216.000 32 345.600 12,5 43 24 2 

CX.CART OLISO GIRA 15X1L AMERI  20 216.000 32 345.600 3,6 26 46 2 

         

Stock médio 215 pal   290 pal  

  Variação:  -26% Lead time considerado 3 dias 

b) Materiais de baixa rotação 

A política definida para os produtos de baixa rotação foi diferente. Dadas as condicionantes em 
termos de prazos de entrega de materiais e a necessidade de um cumprimento total das ordens de 
produção, torna-se inviável o recurso a uma política de aprovisionamento do tipo make to order, 
que seria a mais vantajosa para este tipo de materiais.  

Deste modo, para estes materiais definiram-se stocks “objectivo” (tipo stock kanban), realizando-
se o aprovisionamento após o consumo do stock existente (o que permite que o stock chegue 
praticamente a zero). Esta política foi escolhida porque a dimensão dos lotes de produção para 
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estes produtos é conhecida e pouco variável e também porque é possível manter um volume 
relativamente reduzido de stock por artigo, ao mesmo tempo que permite à produção a 
versatilidade e rapidez de resposta de que esta necessita. 

É de salientar que os planeamentos mensais e semanais terão uma influência nos volumes de 
stock a manter (alterando eventualmente o valor objectivo de num determinado período). As 
reduções dos níveis de stock obtidas para estes produtos foram bastante mais baixas, em grande 
parte devido ao facto de com esta política haver um aumento do stock nos produtos incorporados 
no embalamento de azeite, fruto também do aumento da capacidade de produção, que faz 
aumentar os consumos expectáveis. Na globalidade, os volumes de stock médio desceram 6%, 
esperando-se, no entanto, a eliminação de grande parte dos picos de stock nestes materiais.  

Quanto ao aprovisionamento de cápsulas e garrafões, não foram efectuadas alterações ao modo 
de aprovisionamento, dado o carácter do aprovisionamento (Lead times e lote de entrega). 

O aprovisionamento de elementos incorporados em produtos para exportação não foi também 
alterado dado já ser “make to order”, sendo esta a política que aparenta melhores resultados. 

Elementos como os rótulos, colas, filmes e afins não foram alvo de estudo, dado o reduzido 
impacto que têm em termos de stock. 

 As novas políticas resultaram num stock médio total de cerca de 1400 paletes, em oposição ao 
stock médio de cerca de 1650 paletes verificado anteriormente 

 

Dados os aumentos de capacidade de produção que se irão efectuar, foi ainda considerado um 
aumento nas necessidades de armazenagem de materiais de embalagem e de produto acabado. 
Foi efectuada pelos responsáveis de compras e Logística uma estimativa desses aumentos. No 
Anexo F apresentam-se alguns dos dados considerados.  
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Embalamento 1 

De acordo com a política definida, no Embalamento 1 decidiu-se manter a totalidade do stock de 
produtos de alta e média rotação, uma vez que estes materiais apresentam, normalmente, um 
consumo regular e contínuo.  

Devido ao diminuto volume envolvido e a elevada importância destes elementos, a totalidade dos 
Rótulos será mantida junto à zona de consumo, permanecendo também por razões análogas 
materiais subsidiários (colas, filmes, etc.). 

Porém, para elementos com consumo constante e stock elevado, como é o caso das cápsulas, 
manter-se-á junto às zonas de embalamento apenas um stock reduzido, permitindo aumentar a 
taxa de rotação destes elementos nesta área, afastando o restante stock para uma área mais 
distante.  
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Dada a necessidade constante de consumo, as paletes (brancas e chep) serão mantidas junto às 
zonas de embalamento, tendo-se optado por manter uma área no interior do armazém para as 
paletes brancas, devido aos roubos de que estas são alvo. 
Embora as latas e garrafas de vidro apresentem elevados volumes de stock e modestas taxas de 
rotação de stock (devido às características inerentes ao seu reaprovisionamento), foi considerada 
uma excepção à política de stock neste aspecto. Assim optou-se por colocar grande parte do seu 
stock colocado no armazém de materiais de embalagem junto à área de embalamento. Um dos 
principais factores considerados para esta decisão foi a necessidade evidenciada de utilização de 
uma área de armazenamento bastante larga, que se revelava altamente propícia a armazenamento 
em quantidade. Assim sendo, a sua utilização com materiais de baixo volume de stock diminuiria 
naturalmente a taxa de utilização da mesma, tendo-se então verificado que estes elementos se 
enquadravam no perfil para armazenamento para essa área. Foi também considerada vantagem 
existente em evitar a geração de um fluxo bastante elevado de materiais de embalagem entre os 
armazéns (devido ao elevado volume ocupado por estes elementos).  

O volume médio estimado a ocupar por estes materiais é de cerca de 620 paletes, num total de 
cerca de 45 referências (excluindo rótulos e materiais auxiliares). Assumindo colocar grande 
parte dos materiais resultantes do aumento de produção, o stock médio a manter será de cerca de 
1000 paletes. 

 

Embalamento 2 

A determinação da política de armazenamento nesta zona foi mais simples, dado que grande parte 
dos materiais apresenta um perfil de produção make to order, sendo por isso necessário manter os 
materiais junto à zona de embalamento aquando da compra (dada a proximidade do período de 
reaprovisionamento com o de consumo). Foi apenas considerado o envio para o armazém de 
reserva dos materiais que se tornem de baixa rotação por haver cancelamentos da ordem de 
produção após o aprovisionamento, uma vez que se havia verificado que este era um dos grandes 
problemas verificados nesta área. Já quanto aos materiais de elevado volume de stock e consumo 
constante (cápsulas e garrafões), a política escolhida foi a mesma do Embalamento 1, libertando a 
área de produtos de baixa rotação. Nesta área, foi também considerada uma excepção a esta 
regra. Tal excepção prende-se com o facto de se ter considerado insuficientes os benefícios em 
termos de ganho de espaço de armazém ao transferir alguns dos elementos de baixa rotação de 
stock (caixas de 5l) face aos constrangimentos criados à produção em termos de existência de 
stock próximo e as necessidades de armazenamento geradas na zona de armazém de reserva. 

A definição desta política de stock de produto revelou a necessidade de manter neste armazém 
cerca de 35 referências e um valor médio inventário de 360 paletes (excluindo rótulos e 
auxiliares). 

 

Armazém de reserva 

No armazém de reserva serão guardados então os produtos de baixa rotação e os volumes de 
material “em excesso” junto das linhas de produção. Estes apresentam um grande número de 
referências, algumas das quais de elevado volume de stock.  
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Enviando estes produtos para este armazém, estima-se a necessidade de manter um volume 
global de cerca de 500 paletes de material de embalagem, num total de 80 referências. 
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Embalamento 1 

Aquando do desenho do layout para o armazém de materiais de embalagem do embalamento 1, 
teve-se em conta necessidade de albergar volumes relativamente elevados de materiais e um 
número médio de referências, devendo ser considerada a necessidade de retornos de materiais da 
linha executados por diversos elementos.  

Assim sendo, optou-se pela criação de posições tendencialmente fixas para os materiais, 
permitindo criar rotinas nos operadores que alimentam as linhas, de modo a manter os produtos 
organizados segundo a taxa de rotação média (colocando os de maior rotação mais próximos da 
linha) e facilitando o retorno dos materiais após a produção, a fim de melhorar a organização 
global na zona de armazenagem. Esta política permite também manter um maior controlo sobre 
os volumes físicos de stock e sobre a própria política de reaprovisionamento, evitando excessos 
de stockagem. Além dos produtos a manter em stock permanente, foi também considerada a 
necessidade de uma área para colocar os produtos de baixa rotação em produção. 

Para iniciar o processo da arquitectura de armazém, tentou-se determinar um valor objectivo para 
a dimensão da zona de armazenagem. Para isso considerou-se a relação entre os stocks máximos 
e médios esperados. Deste modo obteve-se uma estimativa da taxa média de ocupação expectável 
no armazém. O valor obtido foi de cerca de 76%. A partir deste valor, e partindo do stock médio 
de materiais a manter, o valor de referência para a capacidade deste armazém foram as 1300 
paletes (1000/0.76).  

Tentou-se desenhar a estrutura de armazenamento de forma a manter um elevado número de 
posições para materiais diferenciados, de modo a: 

• Albergar o número de referências existentes; 
• Criar mais que uma localização por produto para fazer “rodar” o material mais antigo; 
• Melhorar a ocupação média do armazém; 
• Manter posições para os produtos de baixa rotação em produção; 
• Permitir aumento do número de referências 

Assim, a solução adoptada passa pela utilização das seguintes áreas: 
• totalidade da nave do armazém mais próxima do embalamento 1 (700m2); 
• pequena área junto ao novo despaletizador de paletes de garrafas de vidro (30m2); 
• área junto à entrada do armazém M. Int. II (40m2); 
• Área junto à segunda nave do armazém M. Int. II (225m2); 

Uma vez que todos os materiais são consumidos na mesma zona (nave de embalamento), tentou-
se proporcionar um acesso fácil a essa zona. Nesse sentido propôs-se a abertura de uma passagem 
no fundo do armazém, que permitisse minimizar o percurso percorrido pelo empilhador no 
processo de aprovisionamento. No anexo H encontra-se o layout desta zona de armazenagem, 
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estando a zona desta passagem assinalada com a letra N e as zonas de armazenamento de material 
de embalagem assinaladas com a letra M. 

Foi ainda escolhida para armazenagem de rótulos uma zona vedada existente em armazém (zona 
dos brindes), onde poderão ser armazenadas 100 paletes em prateleiras, sendo esta zona utilizada 
para manter os rótulos e demais elementos de baixo volume de stock. Esta solução permite 
aumentar a capacidade de armazenamento destes elementos, facilitando a sua correcta 
organização, permitindo mantê-los numa zona protegida e utilizando a altura de armazém até área 
existente até praticamente ao limite permitido pelo empilhador (optimizando a utilização da área). 

Para situar a zona de colocação de produtos de baixa rotação em produção, preferiu-se a 
utilização da zona mais próxima da zona de carga, facilitando assim o processo de carga e 
descarga destes materiais. Foram preparadas 10 posições (em pilha americana) para manter estes 
produtos. 

Esta opção permite armazenar no máximo 1370 paletes de material de embalagem (considerando 
uma capacidade média de empilhamento em altura de 4 paletes), existindo um total de 87 
posições individuais por produto.  

 

Soluções de armazenamento utilizadas neste armazém: 
• Estruturas de tipo drive-in; 
• Pilha americana de altura e profundidade variável; 
• Estruturas tipo pallet rack. 

Estruturas Drive-in 

Uma vez que serão desmanteladas algumas estruturas de drive-in que serviam o armazém de 
produto acabado, optou-se por utilizá-las para colocar material de embalagem. A utilização desta 
opção revela-se frutuosa quando utilizada para armazenar paletes de cápsulas, uma vez que 
permitem armazenar a 3 paletes de altura, em oposição aos 2 de altura da pilha americana.  

Pilha americana 

Dado o reduzido custo de implementação deste método, a flexibilidade que este proporciona, 
aliado ao facto de a generalidade dos materiais (caixas, vidro, latas) permitirem um 
empilhamento sem danificar os materiais e também não haver vantagem em termos de aumento 
de capacidade de armazenamento, optou-se por manter esta política de armazenamento.  

Estantes tipo palette rack 

Para melhorar o acondicionamento dos rótulos, que são elementos que se deterioram com 
facilidade e que apresentam alguma dificuldade de retorno após produção, optou-se por utilizar 
estantes para os colocar. Em função do tamanho dos rótulos, considerou-se a hipótese de 
utilização de estantes mais pequenas, no entanto, estas não permitiam uma utilização em altura 
tão eficiente como as estantes para paletes( uma ver que o empilhador atinge os 5,4 m). As 
estantes existentes na antiga zona dos brindes, permitem ainda manter rótulos numa área fechada, 
livre do acesso inadvertido, possibilitando o aumento do número de posições, o que permitirá 
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melhorar o aprovisionamento dos mesmos, existindo assim mais condições para que eles sejam 
repostos após a produção.  

 

Embalamento 2 

Ao desenhar o layout do armazém para o embalamento 2, teve-se em conta o facto de existir um 
número mais reduzido de referências, tendencialmente com um maior volume de stock por 
referência. Assim, a solução passou por tentar obter uma solução que permita maximizar a 
ocupação do espaço não havendo grandes restrições quanto ao número de posições individuais a 
manter. A zona de materiais de embalagem do embalamento 2 apresenta algumas condicionantes, 
visto ter várias portas (para o exterior, sala dos compressores) que se deve evitar bloquear com 
material de embalagem (ao contrário do que sucedia). Tal facto diminui significativamente a área 
física disponível para armazenamento.  

O desenho do armazém proposto é muito próximo do existente actualmente. A principal alteração 
prende-se com a utilização de estruturas em drive-in para armazenar cápsulas e paletes de 
garrafões de 5, 10 e 20 l. A solução proposta permite armazenar cerca de 420 paletes de material 
de embalagem (considerando uma altura média de pilha de 4 paletes), sendo o valor médio de 
stock a manter neste armazém de cerca de 320 paletes. Dados os cancelamentos de produção que 
ocorrem, considerou-se a existência de 100 paletes de material de embalagem que não estão em 
produção, determinando-se que estas se devem colocar no armazém de reserva. 

O layout desta área encontra-se também no anexo H. 

 

Armazém de reserva 

Ao conceber este armazém, houve que ter em conta o facto deste se destinar a manter bastantes 
referências de materiais de baixa rotação, assim como alguns elementos de elevado stock, 
mantendo na globalidade um grande número de referências. Deste modo, a solução obtida alia a 
necessidade de armazenamento em volume com a necessidade de posições distintas para os 
diferentes materiais, de modo a que seja possível manter, de modo sustentado, um controlo 
efectivo dos materiais e suas localizações, evitando perdas e deteriorações e melhorando a 
produtividade global. 

Por isso privilegiou-se a criação de posições de dimensão média, de acordo com as limitações de 
espaço existentes. O facto de ser necessário manter muitas posições individuais implicou uma 
menor utilização do espaço disponível, devido à criação de mais corredores de passagem. Para a 
concepção desta área de armazenamento foram efectuados alguns testes de arrumação, cujo 
objectivo foi o de determinar as necessidades em termos de largura para os corredores. Tal 
justificou-se devido à exiguidade de uma das zonas onde se pretendia colocar material de 
embalagem no armazém de reserva. 

A solução escolhida passou pela utilização de uma das naves actualmente desaproveitadas junto à 
refinaria, aproveitando ainda um corredor de passagem para colocação de material de 
embalagem, permitindo aumentar o número de posições individuais.  
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O layout escolhido está presente no anexo H, estando as áreas a utilizar para armazém de material 
de embalagem assinaladas com as letras B e C. Esta solução permite criar posições individuais 
para 87 referências, sendo capaz de armazenar cerca de 700 paletes e ocupando uma área de cerca 
de 500 metros quadrados. De modo a melhorar a capacidade de armazenamento em altura e a 
estabilidade e segurança do material armazenado, propôs-se a criação de uma parede central no 
armazém para servir de apoio às paletes a colocar em pilha americana. 
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Ao estudar a solução, foram considerados os fluxos inter-armazéns gerados, uma vez que a 
segmentação de áreas de armazenamento cria a necessidade de fluxos internos constantes de 
materiais. Deste modo, para verificar exequibilidade da solução foi necessário quantificar os 
fluxos que utilizam um recurso bastante limitado (o camião de serviço interno). 

Para evitar a criação de fluxos internos derivados de entradas de terceiros, propôs-se que as 
entradas de materiais de embalagem dos fornecedores tenham destinos diferenciados, segundo os 
locais de armazenamento.  

No anexo I encontra-se uma planta esquemática da implantação com os fluxos esperados, tanto os 
de material de embalagem como os de produto acabado. 

Cargas com origem ou destino o armazém de reserva  

Embalamento 1 

Para a determinação dos fluxos de materiais, considerou-se a necessidade média de referências de 
baixa rotação. Verificou-se que, normalmente, será necessário uma viagem do camião de serviço 
interno para abastecer o embalamento 1 com os materiais de baixa rotação. Este carregamento 
permitirá a carga de até 38 paletes de material de embalagem.  

Ao efectuar este carregamento dever-se-á retirar os restos de materiais que não foram utilizados, 
enviando-os para o armazém de reserva. Esta viagem de retorno foi também ser considerada, 
embora se espere que a carga seja diminuta, necessitando de um período carga e descarga 
tendencialmente mais curtos. 

Pela análise da taxa de rotação média semanal das cápsulas será de esperar, em média, a 
necessidade de uma viagem semanal para abastecer o stock do embalamento 1. Para o cálculo 
deste valor tomou-se em conta o consumo global de cápsulas, estimando o valor esperado do 
número de reabastecimentos por referência, agregando-os depois numa só carga. 

Ao considerar a colocação de grande parte do stock de vidro e latas no embalamento 1, o número 
de viagens para aprovisionar estes materiais foi amplamente reduzido. Foi porém estimada, por 
precaução, apenas a necessidade de um reaprovisionamento semanal, fruto da possibilidade 
destes materiais serem transportados em conjunto com os produtos de baixa rotação quando se 
encontrarem no armazém de reserva.  
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Embalamento 2 

Para determinar os fluxos para o embalamento 2, considerou-se o valor esperado no número de 
cargas a efectuar. Em termos de garrafões, as taxas médias de rotação e o tamanho médio de cada 
reabastecimento (considerando as restrições em termos de ocupação dos drive-in’s) indicam um 
valor esperado de número de cargas que entre 2 a 3 semanalmente. O papel dos garrafões de 10 l 
tem particular relevância nestes fluxos. 

No que respeita ao reabastecimento de cápsulas, estima-se ser necessário 1 a 2 
reaprovisionamentos mensais de cápsulas. 

Em termos globais, a solução escolhida gera uma média de 3 cargas por dia, sendo que duas delas 
serão, em princípio de ida e volta do embalamento 1 para o armazém de reserva. 
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A divisão da área de armazenamento implicará um maior manuseamento de material de 
embalagem. Dada a capacidade limitada do fiel de armazém de materiais de embalagem (único 
elemento afecto exclusivamente a tarefas relacionadas com materiais de embalagem), considerou-
se que, nos períodos de sobrecarga de trabalho, o operador que se encontra ao serviço no 
Armazém de Apoio (ou no armazém M. Int. I) poderá participar nas actividades de 
reaprovisionamento. Esta opção foi tomada, uma vez que se verificou que os picos trabalho em 
materiais de embalagem coincidem com horários e períodos de menor utilização dos recursos em 
termos de produto acabado (início do dia e meio do mês).  

Para evitar o recurso a mais equipamentos de movimentação, propôs-se que no armazém de 
reserva se utilizasse o empilhador que se encontra ao serviço no armazém de apoio.  
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A primeira grande decisão a ser tomada em termos de alocação de produtos prendeu-se com a 
localização da área de picking. Desde logo, a análise efectuada permitiu verificar que o local 
actualmente utilizado não reunia as condições para ser a zona de picking a utilizar, por várias 
razões, entre as quais a inexistência de capacidade para albergar posições individuais para todos 
os produtos e muito menos para uma zona de stock de reserva para o picking. Deste modo 
colocam-se, à partida, duas alternativas viáveis: 

• A utilização das estruturas do tipo palette rack existentes no armazém M. Int. I para 
efectuar o picking; 

• A criação de uma zona nova para picking na área junto ao armazém M. Int. II. 

Para efectuar uma escolha criteriosa das soluções a adoptar, o estagiário efectuou uma análise das 
vantagens/desvantagens inerentes a cada uma das diferentes opções.. De seguida apresentam-se 
as principais características tomadas em consideração para a definição da área a utilizar: 
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Picking no armazém Mercado Interno I: 

• Diminui os fluxos de inter-armazém (encontra-se no maior armazém, permitindo mais 
facilmente o reabastecimento da zona de stock de reserva e a completação das cargas); 

• Permite uma maior flexibilidade em termos de pessoal; 

• Evita a necessidade de duplicar as zonas de stockagem para os muitos produtos; 

• Incapacidade para manter todas as referências de picking ao nível do solo; 

• Diminuta capacidade de crescimento da área de picking; 

• A utilização das estantes poderá diminuir a taxa de utilização do drive-in’s; 

• Diminuição da segurança em armazém (actividades manuais num armazém alto com 
empilhadores retrácteis). 

 

Picking no armazém Mercado Interno II: 

• Capacidade para albergar os produtos em picking e eventuais aumentos; 

• Existência de capacidade para albergar stock de reserva; 

• Separação da zona de picking das restantes zonas de armazém; 

• Melhoria da taxa de utilização do armazém M. Int. I; 

• Capacidade para albergar fins de produção e incorporá-los na zona de picking; 

• Existência de áreas para consolidação de carga; 

• Incapacidade de carregar todas as cargas de picking a partir desta zona; 

• Aumento dos fluxos inter-armazém (envio de cargas de picking e reaprovisionamentos); 

• Perda de flexibilidade na alocação de pessoal. 

Tendo em conta as vantagens e desvantagens relativas das duas opções, decidiu-se alterar a 
localização da zona de picking para o armazém M. Int. II. Esta decisão foi tomada em consenso 
pelo estagiário e responsáveis da área de Produção e Logística. 

 

Armazém Mercado Interno I 

Dada a elevada capacidade deste armazém e estando as estruturas desenhadas para albergar 
grandes volumes, optou-se por manter maioritariamente neste armazém os produtos com perfil de 
saída e armazenamento em carga completa, a fim de melhorar a capacidade de utilização das 
estruturas. Devido às condicionantes de armazenamento e expedição nos restantes armazéns, foi 
também considerada a necessidade de manter stock de produtos de menor volume. 
Nomeadamente fruto da insuficiência de capacidade no armazém M. Int. II em termos de 
armazenamento e no interesse em duplicar algumas das posições de stock para repartir cargas nos 
períodos de maior fluxo (final de mês).  
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A estrutura geral de armazenamento deste armazém não deverá sofrer alterações. As alterações 
introduzidas incidem sobre os produtos a manter e as actividades a desempenhar neste armazém. 
Deste modo, propôs-se a alteração da utilização das estruturas existentes junto às docas de carga, 
sendo estas utilizadas para zona de consolidação das cargas de picking a carregar neste armazém. 
Esta opção foi tomada devido ao facto de, uma vez que as actividades de picking serão efectuadas 
noutro armazém e por vezes enviadas para este armazém, convirá que estas estejam preparadas 
com alguma antecedência, agilizando o processo de carga. Por isso importa que exista junto à 
zona de carga um local para agregar carga. Esta opção tem um efeito muito reduzido na 
capacidade de armazenamento (0,6%). 

Neste armazém manter-se-ão os produtos de Classes A e B, uma vez que são produtos de maior 
rotação de stock, apresentando um maior volume de stock e perfil de saída em palete completa. 
Serão ainda mantidos alguns dos produtos de baixa rotação (classe C), uma vez que muitos destes 
apresentam também saída em palete completa. Para o armazém M. Int. II envia-se a totalidade de 
stock de alguns elementos de baixa rotação de menor volume (devido às restrições de 
capacidade). 

Directamente relacionado com o aumento de capacidade de produção, verificar-se-á um maior 
volume azeite embalado em embalagens de vidro (aumento médio de stock cerca de 550 paletes 
mensais). Embora não haja dados concretos de quais as referências e volumes a transferir, grande 
parte deste volume deverá ser transferido para este armazém, dado ser previsível um perfil de 
saída maioritariamente em palete completa.  

 

Armazém Mercado Interno II 

Ao propor-se a transferência de áreas entre materiais de embalagem e produto acabado e a 
criação de uma zona para efectuar o picking, a estrutura de armazenamento neste armazém 
apresenta bastantes alterações.  

Ao desenhar o layout, teve-se em particular atenção a necessidade de facilitar a movimentação de 
paletes. Dada a alteração da zona preferencial para carga, tentou-se criar uma nova zona de 
circulação num extremo do armazém, de forma a diminuir as distâncias percorridas e a 
confluência de tráfego. O layout está presente no anexo H, estando a zona de passagem 
assinalada com a letra P. 

Para optimizar a utilização de espaço neste armazém e colmatar a capacidade de armazenagem 
perdida para materiais de embalagem, considerou-se a alteração de uma das estruturas de 
armazenagem, alterando a altura e profundidade das mesmas visto que o corredor é bastante 
largo. Para isso efectuou-se uma análise das dimensões típicas das paletes manuseadas (uma vez 
que tal alteração implica a criação de drive-in’s mais baixos). Este aumento de capacidade teve 
como consequência a perda de capacidade de armazenagem de paletes de altura superior a 1,6 m 
(relativamente reduzidas). As alterações propostas permitem um aumento de capacidade de cerca 
de 300 paletes. No mesmo anexo H, esta zona está assinalada com a letra K.  

No que concerne à idealização da estrutura de armazenamento da nova área disponível no 
términus deste armazém, dado que se pretende albergar uma zona para picking, deverão 
naturalmente existir zonas com estanteria simples, de modo a permitir manter posições 
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individuais para os mais diversos produtos. Deste modo, foram estudadas várias alternativas 
tentando manter um número de posições individuais que permitam albergar as referências 
existentes em picking (acautelando também aumentos de actividade). Constatou-se então que a 
solução que permite uma melhor relação espaço ocupado/número de posições individuais passa 
por desenhar uma estrutura em U, com uma estrutura na zona central.  

Deste modo, foram escolhidas estruturas do tipo palette rack para paletes individuais, escolhendo 
um layout que permita um fluxo fluído de equipamento e paletes Criaram-se 108 posições 
individuais ao nível do solo, sendo a capacidade de armazenagem nestas estruturas de 364 paletes 
(para albergar os 54 produtos fixos em picking, excluindo promoções temporárias). Para agilizar 
processos, considerou-se conveniente utilizar grande parte das posições individuais ao nível do 
solo para manter os produtos em picking, optando-se por manter o stock de reserva nas posições 
superiores. A restante estanteria utilizar-se-ia para manter stock de produtos que apresentem 
menor volume, nomeadamente de produtos de baixa rotação e produto em inspecção de 
qualidade. Para manter o stock de apoio a esta área foram concebidas zonas para armazenamento 
em drive-in, zonas essas que apresentam médias dimensões (15 paletes por posição).  

Foi ainda contemplada a utilização de um dos extremos do armazém para colocar produto 
devolvido e para cargas de picking preparadas. Dadas as condicionantes de espaço, duplo 
manuseamento que implicava e reduzida vantagem operacional trazida, não foi considerada a 
hipótese de preparar cargas completas.  

Propôs-se também uma alteração ao esquema de saídas do armazém, fruto do modelo de cargas 
escolhido, criando uma porta para o exterior do armazém na sua zona central, zona a partir da 
qual se processam as cargas (Zona S do anexo H). 

Quanto aos produtos a manter neste armazém, os produtos frágeis deverão manter-se neste 
armazém, dada a dificuldade de transporte para outros armazéns. Para além destes, para evitar a 
necessidade de constantes movimentações de paletes, os produtos para exportação de azeite 
(novas latas e produtos existentes actualmente) mantiveram-se também neste armazém, uma vez 
que existe uma zona de carga coberta com boas condições para carga de contentores. 

Considerado a estrutura proposta, o armazém M. Int. II terá uma capacidade total para armazenar 
cerca de 2880 paletes. A ocupação média das estruturas de drive-in deverá rondar os 77% (valor 
histórico), pelo que a capacidade efectiva de armazenagem será de cerca de 2300 paletes (estantes 
ocupadas a 100%). 

 

Armazém Mercado Externo 

Ao efectuar a análise à tipologia de armazenamento e estruturas existentes, o estagiário 
considerou-a apropriada às necessidades evidenciadas, uma vez que tendencialmente se mantêm 
neste armazém um elevado volume de stock de um reduzido número de referências. Uma vez que 
se tem verificado a transferência de algumas linhas de produção para esta área, propõe-se a 
necessidade de reservar uma zona de armazém para albergar o produto que será transferido para 
as demais zonas de armazenamento, melhorando as condições de acondicionamento dos mesmos. 
Para albergar estes produtos, propôs-se utilizar as estruturas existentes junto à entrada ao 
embalamento, uma vez que esta área está próxima da zona de envolvimento e etiquetagem das 
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paletes e da zona de carga no camião de serviço interno. Esta zona encontra-se no anexo H, 
assinalada com a letra F. 

 

Armazém de apoio 

Neste armazém, optou-se por manter a estrutura de armazenamento que vinha sendo adoptada, 
uma vez que se consideraram adequadas as políticas de armazenagem e de produto, não sendo 
consideradas alterações, quer em termos de alocação de produto quer de estrutura de armazém. A 
excepção passa pela criação de um acesso para empilhador à zona de carga. Esta alteração terá 
como principal objectivo facilitar o acesso à nova zona de armazenagem armazém de reserva, 
assim como ao próprio armazém de apoio, aumentando assim a eficiência dos trabalhos 
efectuados nestas áreas. Para criar esta passagem é apenas necessário abdicar de alguma 
capacidade de armazenagem no armazém de apoio. No anexo H, está também presente o layout 
proposto para esta zona de armazenagem, estando a zona de rampa para o armazém assinalada 
com a letra I. 
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 Armazém Mercado Interno I 

Não foram propostas alterações à estrutura de carga deste armazém, uma vez que, dadas 
ascaracterísticas do mesmo (desnivelamento do armazém em relação às docas de carga e docas 
com uma área reduzida), não haverá margem de manobra para melhorias significativas. Em 
termos de processos em armazém, foi apenas considerado, como já se referiu, a utilização das 
estruturas actuais para albergar cargas preparadas de picking, de modo a agilizar os processos de 
carga. Foi ainda proposto que se mantenha uma das plataformas de carga reservadas para 
utilização pelo camião de serviço interno, uma vez que se considerou que o serviço deste camião 
deve ter prioridade sobre os restantes (reaprovisionamentos, entregas de picking, etc. 

 

Armazém Mercado Interno II 

A análise dos valores históricos de cargas efectuadas a partir deste armazém e a perspectiva de 
aumentos de carga, devido à expedição de azeite em contentor e camião e ao aumento de 
capacidade e da nova área de picking, tornaram evidente a necessidade de aumento da capacidade 
de carga neste armazém. 

Deste modo, para obter uma solução para este problema, foram considerados diversos tipos de 
solução, desde a utilização das portas nas posições existentes até à utilização de plataformas de 
acostagem traseira. A solução escolhida foi a de criar dois cais de carga paralelos à parede lateral 
do armazém, optando por uma solução do tipo “Drive-in”, em que o camião encosta 
paralelamente à parede parando sob um telheiro. Este telheiro cobrirá a zona de circulação dos 
empilhadores e uma área da traseira do camião para proteger a carga das intempéries. Ao 
dimensioná-la, teve-se em consideração que esta deveria ser capaz de cobrir a traseira de camiões 
com plataformas hidráulicas, assim como a traseira de um camião que transporte um contentor.  
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A preferência por esta solução deve-se a razões diversas, entre as quais o facto de ser mais 
versátil que a carga com plataforma elevatória, permitindo a carga pela traseira e estando sempre 
protegida das intempéries, inclusive quando se procede a cargas com camiões com plataforma 
hidráulica. Uma das potencialidades desta solução é permitir a carga de veículos lateralmente 
(melhorando os tempos de carga). Optando por esta solução, é possível colocar numa faixa de 10 
metros duas zonas de carga, evitando a necessidade de investimento em termos de pavimento (os 
10 metros junto ao armazém são colocados pela Quimiparque). 

Para agilizar o processo de carga e melhorar o seu acondicionamento, o estagiário propôs uma 
alteração do método de carga de camiões pela traseira, substituindo a utilização de porta-paletes 
manuais por porta-paletes eléctricos. Para a elevação segura do porta-paletes, foi indicada a 
criação de uma estrutura metálica que se encaixa nos garfos de um empilhador com capacidade 
de elevação (empilhador de contrapeso ou stacker) para funcionar como uma plataforma de um 
elevador, sendo esta uma solução pouco onerosa e bastante flexível a alterações no local de carga.  

Em termos da utilização a dar às diferentes zonas de expedição/entrada tomou-se a seguinte 
decisão:  

• dada a proximidade da zona de picking e facilidade de carga, optou-se por efectuar as cargas 
em palete na nova zona de carga.  

• A zona de carga actual foi escolhida para efectuar, preferencialmente, cargas de contentores e 
reaprovisionamentos internos.  

De um modo similar, no armazém M. Int. I, propôs-se a utilização de uma das zonas de carga 
(existentes actualmente) em exclusivo para o camião de serviço interno. 

 

Restantes zonas de armazém 

Exceptuando a criação de um acesso à zona de carga do armazém de apoio, não foram 
consideradas alterações às restantes zonas de carga, uma vez que estas se adequam às 
necessidades evidenciadas. Esta alteração está assinalada no anexo H com a letra I. 
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A alteração da estrutura de armazém implicará uma alteração da alocação de pessoal. No entanto, 
na definição das necessidades em termos de mão-de-obra há uma grande incógnita, que se prende 
com o desconhecimento do volume manuseado em picking, assim como os aumentos que se 
verificarão neste aspecto. Uma vez que se retiram do armazém M. Int. I as tarefas de picking, 
propôs-se a transferência de um elemento desse armazém para a zona de picking, ficando este 
dedicado a essas actividades de praticamente a tempo inteiro, uma vez que se considerou 
importante que se criem rotinas para agilizar os tempos de preparação de cargas. Foi ainda 
proposta a designação de um outro elemento do armazém M. Int. II (possivelmente não a tempo 
inteiro), para proceder também à preparação de cargas em picking. A definição de pessoal a 
afectar às actividades de picking foi efectuada em conjunto com o responsável do Departamento 
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de Logística, dada a dificuldade em estimar as necessidades em termos de mão-de-obra destas 
actividades. 

A criação de zonas de preparação de cargas em picking está também ligada a uma tentativa de 
suavizar os picos de trabalho em termos de picking, uma vez que esta é uma actividade de mão-
de-obra intensiva.  
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Ao analisar os fluxos de produto acabado, teve-se em consideração as variações que a nova 
solução implica, analisando-se as alterações esperadas ao volume manuseado em cada armazém. 
O factor considerado mais crítico nesta situação foi o camião de serviço interno, uma vez que 
será o recurso mais limitado. Neste aspecto esperar-se-á um aumento do volume de trabalho de 
cerca de 2 viagens diárias, fruto da necessidade de reaprovisionamentos/Transferências de 
picking entre os armazéns M. Int. I e II. No armazém M. Int. II consideraram-se aumentos de 
cerca de 35 paletes manuseadas/dia, facto que se espera ser comportável pelo pessoal actualmente 
em armazém, sendo o volume manuseado nas restantes áreas próximo do actual. No anexo I, 
encontra-se um mapa da implantação com os fluxos de produto estimados. 
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Partindo do aumento de fluxos criados e do volume de trabalho em armazém foi efectuada uma 
análise de quais os locais que necessitariam de um reforço nas unidades de manuseamento de 
paletes. Em termos de empilhadores não foi identificada a necessidade de novos equipamentos. Já 
a criação da zona de picking gerou necessidades acrescidas de equipamentos de movimentação. 
Deste modo, propôs-se a utilização de dois equipamentos eléctricos com capacidade de elevação 
(stackers), de modo a tornar os dois operadores de picking capazes de efectuar simultaneamente a 
preparação das cargas, abastecimento a partir do stock de reserva e eventual colocação das 
paletes no transportador para envio para o armazém M. Int. I.  

Para além destes equipamentos e de forma a agilizar o processo de carga, propôs-se ainda a 
utilização de porta-paletes eléctricos. Foi recomendada a utilização de dois equipamentos (um 
para cada uma das novas zonas de carga).  
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O desenho da solução incluiu, por último, a definição dos procedimentos de trabalho em 
armazém, tanto nas actividades relativas a produto acabado, como para as de materiais de 
embalagem. Estes procedimentos foram criados com a preocupação de permitir o funcionamento 
mais correcto dos armazéns, trabalhando no sentido de optimizar os recursos existentes e manter 
a organização dos mesmos. A generalidade dos procedimentos em armazém foi descrita 
implicitamente ao longo deste relatório, havendo, no entanto, um procedimento criado no sentido 
de manter a organização do armazém de materiais de embalagem que não foi aflorado. 
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Foi proposto um procedimento bastante específico para se criar um registo do material em 
armazém para evitar a perda de controlo dos stocks e facilitar a arrumação de material deste 
armazém. A razão para tal prende-se com o facto de não haver uma gestão dos armazéns de 
materiais de embalagem por localizações, encontrando-se o armazém de reserva afastado das 
zonas de embalamento.  

Ao criar este procedimento, o estagiário teve em conta, não só a falta de tempo que existe 
aquando das cargas/descargas por parte do fiel de armazém, como também a necessidade de 
agilizar os processos de carga/descarga neste armazém. Deste modo, tentou-se criar um método 
simples e que permita registar os locais de armazenamento dos produtos, utilizando uma 
ferramenta fácil de usar e que dispenda um mínimo de tempo por parte do operador, de forma a 
gerir este armazém através de localizações. Assim propôs-se a criação de um registo em folha de 
Excel de todas as localizações do armazém de reserva bem como os produtos lá armazenados. 
Esta folha de cálculo será actualizada quando houver cargas/descargas no armazém (através de 
uma folha impressa). A utilização desta ferramenta, permite ao operador que se encaminha ao 
armazém de reserva determinar sem grande esforço de onde retirará ou colocará material aquando 
de necessidade, facilitando o controlo efectivo dos stocks. É de salientar que para evitar o 
avolumar de trabalho, se considerou apenas a necessidade de manter registo da posição de stock e 
não do volume em stock, uma vez que esse é registado no ERP da empresa. 

O procedimento associado a esta tarefa pode ser encontrado no anexo J do presente relatório. 
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A arquitectura da solução culminou com a entrega de uma cópia da descrição do projecto aos 
diferentes elementos envolvidos (Produção, Logística e Compras), no sentido de promover uma 
eventual revisão da proposta ou aceitação da mesma. 

No início de Fevereiro de 2005 foi apresentada uma proposta inicial à administração da Sovena 
para a aprovação de investimentos necessários à recuperação da zona de armazéns de reserva e 
armazém de apoio. Essa proposta não foi aprovada na primeira instância. Pouco tempo depois, foi 
apresentada a proposta global para a área de armazenamento que se encontra a aguardar uma 
análise por parte do Director Industrial da Sovena. 
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Encontrando-se em execução na Sovena um projecto para implementação de um sistema de 
gestão de armazéns por localizações utilizando tecnologia de rádio frequência e a instalação da 
ferramenta SAP WM, tanto na unidade do Barreiro como na SOIA, foi designada uma equipa de 
trabalho dentro da empresa para gerir estes processos, assim como foi contratada uma empresa de 
reconhecidas valências neste campo para analisar e propor uma solução para a zona de 
armazenagem. 

O acompanhamento e análise deste projecto foram, à partida, os objectivos iniciais do estágio. No 
entanto, condicionantes várias levaram a que se atrasasse o projecto de estudo e implementação 
do sistema de Rádio Frequência na Sovena Barreiro, de modo que o projecto se encontra atrasado 
em relação às expectativas iniciais.  

A nível interno, foi então criado um grupo de trabalho, sendo essa equipa liderada por um 
elemento da SOIA. Esse grupo de trabalhão foi composto por alguns elementos da Sovena – 
Barreiro sendo este composto pelo Sr. Henrique Cerqueira (Manutenção/Investimentos), o Dr. 
Joaquim Custódio (Logística), o Eng. António Colaço (Produção) e o estagiário.  

Ao longo do período de estágio foram efectuadas algumas reuniões para levantamento de 
processos e reconhecimento das necessidades da empresa e potencialidades do sistema de WM. O 
papel do estagiário foi o de participar activamente nas reuniões promovidas pela consultora, 
detalhando os processos em armazém e as principais restrições ao funcionamento do sistema. Ao 
estagiário cabia também a tarefa de analisar o modo de funcionamento geral do sistema de WM, 
tentado verificar incompatibilidades ou pontos de contacto entre as decisões a tomar em termos 
de sistema de geração de etiquetas e de lançamento de produção no sistema, nomeadamente os 
processos de notificação e apropriação de produção no ERP e o processamento de dados para 
gestão de armazéns por RF. 

Aquando da preparação de dados para entrega à consultora, coube ao estagiário participar em 
actividades de preparação de plantas, nomeadamente através da correcção dos erros existentes 
nalgumas e preparação de outras plantas que não existiam, nomeadamente nos armazéns M. Int. I 
e na nova área de armazenamento. 

O estagiário efectuou uma análise do draft de descrição de processos efectuada pela consultora 
para as instalações da SOIA, de modo a obter documentação acerca do assunto e verificar 
eventuais similaridades com os processos do Barreiro. Da análise desse draft fez também parte a 
participação na primeira reunião de análise da solução. 

No final do período de estágio foi entregue pela consultora o primeiro blueprint com a solução 
proposta para a Sovena Barreiro. O estagiário analisou este documento, tendo em vista a 
implementação do sistema. 
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O projecto de rádio frequência na Sovena Barreiro continuava então, no final do estágio, em 
desenvolvimento prevendo-se a sua implementação durante o ano de 2005. 
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A diferenciação no momento da produção que se tem  vindo a propagar, quer seja para utilizar 
elementos genéricos na produção (caixas e rótulos diferenciáveis, entre outros) ou pela 
necessidade de marcar os produtos com dados que permitam a rastreabilidade de produto, como a 
data de produção ou o lote de qualidade, tem levado a um aumento acelerado do número de 
equipamentos de marcação existentes junto das diferentes linhas de produção, para a 
diferenciação de caixas, embalagens e mais recentemente para a própria palete. 

 Dado o elevado número de equipamentos, a gestão do seu funcionamento, registo de reparações, 
análise de custos e outros estava a tornar-se mais complexa. As novas regras, nomeadamente no 
que concerne à marcação do lote nas garrafas e caixas, implicará actualizações diversas aos 
diferentes equipamentos utilizados, tanto ao nível de software como de hardware, sendo por isso 
conveniente a existência de um registo organizado dos diferentes equipamentos, mantendo os 
dados essenciais dos equipamentos, a sua localização, contratos e preços e um histórico de 
reparações, agregando toda a informação para que seja facilmente acessível e actualizável em 
caso de necessidade.  

Dada a profunda ligação da utilização destes equipamentos com a temática da manutenção de 
identificação e rastreabilidade de produtos, foi proposto ao estagiário que efectuasse uma recolha 
dos dados dos equipamentos, devendo organizá-los de modo a facilitar a consulta e manutenção 
de registos. 

Para proceder a esta tarefa, o estagiário efectuou um levantamento dos dados necessários, desde 
dados de contratos de renting, registo de reparações e identificação de equipamentos.  

Após efectuada a compilação de dados, coube ao estagiário a criação de um registo fácil de 
aceder e manter. Assim, o estagiário verificou que o modo mais simples de analisar estes registos 
do modo pretendido (por exemplo criando filtros por tipos de equipamento, linhas, etc.), seria 
criando um pequeno sistema de informação que permitisse efectuar todos os registos de um modo 
simples, fiável e rápido.  

Foi criado um sistema em MSAccess, recorrendo maioritariamente a programação em 
VisualBasic, de modo a que a informação existente estivesse acessível de um modo rápido e 
eficaz aos elementos que dela necessitem. O seu desenvolvimento teve em consideração o facto 
de dever ser um programa de utilização intuitiva, requerendo um reduzido tempo e esforço para 
efectuar uma actualização ou consulta, caso contrário perder-se-iam as vantagens da sua 
utilização. O programa foi desenvolvido e destina-se então a ser colocado numa directoria 
partilhada, estando acessível a diversos elementos do sector produtivo.  

Embora seja um sistema de concepção relativamente simples, foi um contributo válido para a 
melhoria da qualidade de informação existente no departamento de produção da empresa. No 
anexo K encontram-se algumas imagens do sistema, assim como um relatório gerado pelo 
mesmo. 
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No essencial, considera-se que o projecto que agora termina foi bem sucedido e correspondeu aos 
objectivos delineados no início deste trabalho.  

O objectivo principal do estágio foi o de integrar determinados processos e preparar a empresa 
para algumas alterações profundas a que terá que se submeter, no sentido de permitir um 
funcionamento mais harmonioso dos processos inter-departamentais.  

No decurso do estágio foi preparada a estrutura da etiqueta EAN-128 da Sovena, assim como a 
estrutura de dados de suporte ao sistema, incluindo a codificação de produtos, sendo preparada a 
informação de modo a permitir uma comunicação com o SAP. Foram também desenvolvidos os 
procedimentos de trabalho, tendo em conta as condicionantes de produção existentes, 
minimizando as perdas de eficiência que o novo sistema poderia acarretar. Paralelamente foram-
se efectuando estudos e correcções de grande parte dos problemas surgidos aquando dos testes ao 
funcionamento do sistema. Na fase de conclusão do projecto foi elaborada e leccionada formação 
para as chefias intermédias da unidade, de modo a permitir que estas se tornassem independentes 
na utilização do sistema. Visou-se a promoção do conhecimento do funcionamento do sistema, da 
codificação de produtos e também dos fundamentos básicos da rastreabilidade ao nível industrial. 

 Parece correcto afirmar-se que este projecto foi bem sucedido, muito embora o equipamento 
ainda não estivesse em pleno funcionamento no final do estágio, o facto é que ficaram reunidas as 
condições para que ele seja implementado a curto prazo. Por outro lado está em fase de 
concretização a preparação a nível de comunicação informática para a troca de dados do sistema 
de etiquetagem com o SAP para se efectuar o lançamento automático de produções. 

Em termos de contribuição individual, o estagiário participou activamente em diversos fóruns de 
decisão sobre as mais variadas opções a tomar sobre a temática da rastreabilidade, tendo-lhe sido 
dada a possibilidade de contribuir activamente para o desenvolvimento e resolução de diversos 
problemas. No âmbito do trabalho desenvolvido, foram criadas listagens de produtos, preparados 
procedimentos e manuais e foi ministrada formação aos utilizadores. A conjugação de todos estes 
factores contribuiu, de forma decisiva para o início do funcionamento do sistema. Há ainda que 
referir que foram analisados os impactos da codificação pela norma EAN-128 em termos do 
funcionamento dos armazéns, incidindo em particular nos armazéns de materiais de embalagem e 
consequentes implicações em termos de flexibilidade de produção. A tónica do trabalho incidiu 
sempre na apresentação de diferentes propostas e consequentes soluções para as questões 
levantadas. 

Em termos da redefinição das políticas de armazenamento, definiram-se novos critérios para o 
aprovisionamento de materiais de embalagem, tendo-se verificado uma melhoria considerável da 
situação de um ponto de vista global, uma vez que a solução apresentada evidencia, de forma 
inequívoca, claros benefícios em termos de diminuição e controlo dos volumes de stock. O 
trabalho foi efectuado tendo em conta uma melhoria dos modelos de encomenda e gestão da área 
de armazém. Na perspectiva do estagiário, existe na empresa espaço para uma optimização dos 
diferentes elos da cadeia logística, tanto em termos de relação com fornecedores como em termos 
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dos fluxos de informação dentro da empresa, o que possibilitará desde logo a diminuição dos 
desperdícios, ao mesmo tempo que permite uma redução considerável dos custos de stock, em 
particular em termos de materiais de embalagem. 

No contexto acima referido foi desenvolvida uma solução integrada para a zona de armazenagem 
que abrange a utilização de novas áreas e políticas para o armazenamento de materiais de 
embalagem, assim como a criação de condições para a concretização de actividades de picking e 
ainda novas zonas de carga com meios e procedimentos diferentes dos actuais. Estas opções 
foram tomadas no sentido de melhorar o funcionamento global da operação logística na empresa, 
contribuindo para melhorar a eficiência da afectação das diferentes valências existentes na 
Sovena.  

Atendendo a estes factores, efectuou-se um levantamento exaustivo de dados relativos a materiais 
de embalagem e produto acabado que se traduziu numa caracterização objectiva do 
funcionamento dos armazéns, o que permitiu o desenho de uma solução com maior incidência 
analítica. A solução foi idealizada de modo a melhorar a capacidade e eficiência no 
funcionamento do sector de armazenamento e expedição. Neste contexto, a opção passou pela 
utilização de áreas separadas fisicamente, tentando conciliar a rapidez e eficiência na operação 
com a minimização de custos de operação, nomeadamente alocando correctamente pessoal e 
materiais. O trabalho foi desenvolvido tendo em vista a integração de fluxos de informação entre 
os sectores de produção e armazém e expedição, dando assim um contributo no sentido da 
implementação de uma visão de logística integrada na empresa. 

A solução apresentada reuniu um consenso entre os elementos dos Departamentos de Compras, 
de Produção e Logística e encontra-se, no final do período de estágio, em fase de apreciação. Por 
esse motivo ainda não há uma indicação precisa se a solução delineada será implementada a curto 
prazo. 

No que concerne à formação pessoal e profissional deve destacar-se o facto de que o contacto 
com o tecido empresarial e a sua complexidade ter sido não só gratificante como profundamente 
enriquecedora, na óptica do estagiário.  

Com efeito, o trabalho num ambiente de equipa, o conhecimento das múltiplas relações 
interdepartamentais, contribuiu de forma evidente para a sua formação como Engenheiro 
Industrial, possibilitando-lhe um conhecimento mais aprofundado do intrincado das relações 
empresariais. Foi ainda importante a possibilidade de aplicar metodologias e conceitos 
interiorizados ao longo do curso, enquadrando-os na realidade de uma empresa.  

O facto de não haver integração directa em nenhum dos departamentos da orgânica empresarial, 
tornou a experiência de trabalho ainda mais enriquecedora, por ter possibilitado um relativo 
afastamento da lógica de grupos dentro da empresa. Tal situação possibilitou uma análise mais 
aprofundada das interligações entre os diferentes sectores, o que permitiu obter uma perspectiva 
mais abrangente do funcionamento dos fluxos intergrupais e o funcionamento dos “silos” dentro 
duma empresa, bem como das vantagens e desvantagens inerentes à existência destes grupos.  

Foi particularmente interessante abordar vários temas ao longo do período de estágio que se 
focalizavam numa área de apreço particular, possibilitando o conhecimento de novas e 
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emergentes temáticas, nomeadamente a rastreabilidade e a transmissão de informação ao longo 
da cadeia logística.  

Por último, salienta-se que a realização deste estágio na Sovena constituiu uma experiência 
altamente aliciante pela situação profissional em si, pela integração no mundo empresarial e 
contacto com profissionais experientes que se constituíram como modelo referencial. 
Paralelamente, o estágio que ora termina permitiu o alargamento de horizontes, resultante, 
inclusive, de novas vivências relacionadas com uma especificidade geográfica e social de 
características muito peculiares. 

A conjugação de todos estes factores contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais, profissionais e institucionais do estagiário, que lhe permitirão 
maior capacidade de integração, adaptação e flexibilidade no mundo do trabalho.  
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• Guedes, A.P (2003), Apontamentos da disciplina de Distribuição 

• www.ean-int.org 

•  www.sovena.pt 

• www.nutrinveste.pt 
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