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RESUMO 

Esta Dissertação teve por objectivo a melhoria de embalamentos de forma a baixar 

os custos de transporte e armazenamento, através da maximização do espaço 

ocupado em palete (em área e altura), sem descurar as restrições a que este tipo 

de embalamentos está sujeito. 

São descritos métodos e ferramentas de maximização espacial e são sugeridas 

soluções para o aproveitamento de espaço em camião e contentor. 

Após a análise de quase uma centena de esquemas de embalamento em utilização 

na ColepCCL e da implementação em Excel de um modelo de programação linear, 

foram identificados alguns pontos de melhoria que passaram pelo aumento do 

número de camadas de produtos por palete, pela modificação do layout, ou pela 

alteração dos materiais de embalamento. 

Após a identificação das melhorias, estas foram submetidas a uma validação 

técnica, de forma a garantir a sua aplicabilidade real sem comprometer o normal 

funcionamento das actividades de carga, descarga e armazenamento dos produtos. 

 É ainda apresentado o resultado de benckmarking feito a alguns fornecedores de 

Software de optimização de espaço em palete, bem como a base de dados criada 

para simplificar o processo de criação, consulta e alteração de esquemas de 

embalamento. 





vii 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the improvement of the company’s packaging in order 

to reduce transport and storage costs, maximizing the space usage in pallets (both 

in height and area) without neglecting all the constraints they are subjected to. 

Some space maximization methods and tools are presented and solutions to truck 

and container space optimization are suggested. 

After the analysis of near one-hundred palletizing schemes currently used at 

ColepCCL and the implementation of a linear programming model in Excel, some 

improvements were proposed either by increasing the number of layers, changing 

the packaging layout or altering the packaging materials. 

All the proposals were submitted to a technical validation to guarantee their real 

applicability without compromising the storage and transport of the products. 

The results of the benchmarking of space optimization software, from different 

suppliers, as well as the data base created to simplify the process of creating, 

consulting and altering palletizing schemes, are presented. 
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1. Introdução 

 

1.1. Apresentação da Empresa 

 A ColepCCL S.A. é uma empresa com relevante actividade no fabrico de 

embalagens metálicas, em que é o líder Ibérico na produção de embalagens 

industriais e um dos maiores fornecedores europeus de embalagens aerossol. Foi 

criada em 2004, pela fusão da Colep com a divisão europeia de custom 

manufacturing da CCL Industries Inc. 

A ColepCCL dispõe de sete unidades industriais na Europa, localizadas em Espanha, 

Alemanha, Portugal, Polónia e Reino Unido. Esta cobertura geográfica permite à 

empresa oferecer aos seus clientes as mais eficientes soluções de outsourcing. 

Com a aquisição da empresa de base alemã Czewo Full Filling Service GmbH, 

concretizada em Janeiro de 2009, a ColepCCL deu um importante passo no reforço 

da sua posição de liderança no mercado Europeu. 

Já em 2010, a ColepCCL reforçou a sua operação no Brasil, comprando a maioria 

(51%) dos principais fornecedores brasileiros de contract manufacturing: a Provider 

e Total Pack. 

Neste momento, a ColepCCL é o líder europeu no fabrico de produtos aerossol, com 

actividade nos segmentos de higiene pessoal, cosmética, higiene do lar e de para-

farmácia de venda livre. A empresa tem como clientes as principais marcas 

multinacionais de bens de consumo, bem como as mais importantes empresas 

Ibéricas dos sectores industrial e alimentar. 

A empresa está organizada em três Divisões de negócio distribuídas pelas diferentes 

fábricas estando a área de Packaging a produzir em Portugal, Espanha e Polónia, a 

de Speciality Custom Manufacturing na Alemanha e a de Contract Operations em 

Portugal, no Reino Unido e na Polónia. 

1.2. O Projecto na ColepCCL 

A divisão de Metal Packaging da ColepCCL é a divisão responsável pela produção de 

embalagens metálicas desde o corte da folha-de-flandres1 e sua litografia, até à 

estampagem e montagem de toda a gama de produtos. 

                                         
1 Aço com baixo teor de carbono, laminado, com revestimento de estanho ou crómio. 



Actualmente, as embalagens metálicas produzidas dividem-se em dois grupos: 

Aerossóis e General Line sendo que este último contém as gamas “alimentar”, 

“químicos” e “tintas e revestimentos”. 

O projecto de “Melhoria de embalamentos”, insere-se no programa de optimização 

de custo de produtos (PCO - Product Cost Optimization) que a divisão está a levar a 

cabo no sentido de reduzir os custos associados a cada produto, quer com 

alterações aos desenhos, materiais e processos quer, como é o âmbito deste 

projecto, ao nível do embalamento, expedição e transporte dos produtos. 

Este projecto previa uma análise dos embalamentos existentes na organização que 

eram já há décadas utilizados, de forma a identificar oportunidades de melhoria 

dos mesmos, ao nível da optimização de espaço, e quantificar essas propostas 

tendo por base a redução de custos que estas poderiam originar. 

Estes embalamentos encontram-se devidamente padronizados recorrendo a um 

documento - o Esquema de Embalamento (Ver Anexo I) 

Além desta análise, estava já identificada a necessidade de celerizar o processo de 

criação, alteração e optimização dos esquemas de embalamento existentes. Assim, 

realizou-se uma pesquisa de mercado com o objectivo de identificar fornecedores 

de software que permita atingir estes objectivos. 

Não é possível falar de embalamentos sem falar nas restrições a que estes estão 

sujeitos. Estas restrições devem-se a dois factores principais: transporte e 

armazenamento. O estudo foi baseado nas limitações impostas ao nível dos 

transportes uma vez que estas são mais exigentes. Assim, lidou-se com restrições 

de dois tipos: limitação de volume e limitação de peso. 

Ao nível do peso, o limite é imposto pela portaria n.º 850/94 publicado no Diário da 

República nº 220/94 SÉRIE I-B que entrou em vigor a 1 de Outubro de 1994: 

“2.º Os pesos brutos máximos dos veículos são os seguintes: 

a) Veículos de: 

Dois eixos - 19 t; 

Três eixos - 26 t; 

Quatro ou mais eixos - 32 t; 

b) Veículos articulados (conjunto tractor-semi-reboque) de: 
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a) 2700 b) 2650 c) 2500 

2480 

Três eixos - 29 t” 

No que toca ao volume, após o contacto com todos os distribuidores logísticos, 

verificou-se qual a altura interna dos semi-reboques e contentores mais baixos 

como se mostra nas Figura 1 e Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada de: 

http://www.euromed-uk.com/container_types.php 

 

 

a) Altura interior 

b) Altura da porta 

c) Altura útil 

Figura 1 - Medidas mínimas de semi-reboque 

Figura 2 - Medidas mínimas de contentores 



Figura 4 - Palete de componentes 

Analisadas estas dimensões, e analisando os actuais esquemas de embalamento, 

verificou-se que havia uma folga de 150 mm para as operações de carga e descarga 

que poderia, sem uma alteração significativa, permitir um aumento em altura do 

embalamento de certos componentes. 

Identificou-se de imediato que nos carregamentos havia dois extremos: se por um 

lado são carregadas diariamente latas vazias para clientes, carga volumosa e pouco 

pesada, por outro são também transportados balotes de folha litografada (Figura 3) 

e componentes - tampas, fundos de aerossóis, cúpulas de aerossóis, etc. (Figura 4) 

- para fábricas do grupo nomeadamente para Espanha (Navarra) e para a Polónia 

(Kleszczów), pouco volume mas muito peso. 

Para melhor se conhecer quais os materiais utilizados nos diversos embalamentos 

que, actualmente, se utilizam, atente-se no Anexo II. 

Para além destas considerações iniciais e da apresentação da empresa, que 

constituem o capítulo 1 desta tese, a sua estrutura é a seguinte:No capítulo 2 faz-

se a análise esquemas de embalamento de produto acabado (que segue 

directamente para os clientes), e no capítulo 3, a análise de embalamento de 

componentes (como folha litografada e fundos e cúpulas de aerossóis) que seguem 

para fábricas do Grupo na Polónia e em Espanha onde são posteriormente 

montados. No capítulo 4, descreve-se o benchmarking de software de optimização 

de embalamentos realizado para levar a cabo o interesse da sua aquisição. Este 

software deveria permitir, de uma forma expedita, não só maximizar o espaço 

ocupado em palete mas também desenhar os esquemas de embalamento e permitir 

alterá-los sempre que necessário. Foram analisadas diferentes propostas e, perante 

os custos de aquisição de software deste género, procuraram-se soluções criativas 

baseadas no aproveitamento das ferramentas de que a ColepCCL já dispõe. 

Figura 3 - Balotes de folha litografada 
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No Capítulo 5, apresentam-se as conclusões e são feitas sugestões para trabalhos 

futuros a realizar na área dos embalamentos. 
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2. Embalamento de Produto Acabado 

Num primeiro contacto com os esquemas de embalamento existentes na 

organização, ficheiros MSWord, já antigos e pacientemente desenhados em MSPaint 

(Anexo I), era claro que a verificação de todos os esquemas de embalamento iria 

necessitar de mais tempo do que o disponível para esta fase do projecto. Assim, 

deu-se prioridade à análise dos esquemas referentes aos produtos fabricados 

apenas na fábrica de Vale de Cambra e decidiu-se iniciar a análise pelos produtos 

constantes no catálogo da empresa excluindo, assim, formatos feitos 

especificamente para certos clientes. 

Uma vez que a maior parte dos produtos fabricados são latas com formato 

cilíndrico, assumiu-se que os layouts de cada camada estariam já optimizados para 

a máxima ocupação ao nível da área. Esta hipótese acabou por se confirmar com 

base em alguns esquemas de exemplo enviados por fornecedores de software como 

demonstração. 

Como se pode constatar, nos exemplos do Anexo V, com os produtos em questão 

(cilindros 70 x 136 mm que pretendem simular as latas de Aerossóis) dispostos 

linearmente, consegue-se um aproveitamento de área 71,8%. 

O mesmo produto, disposto em scroll, consegue atingir uma taxa de 

aproveitamento de área de 79,7%. 

Canalizaram-se as atenções para o aproveitamento em altura dos esquemas de 

embalamento. 

2.1. Tronco-cónicos (TC) 

2.1.1. Identificação de melhorias 

Os esquemas de embalamento dos baldes 

de tinta de corpo tronco-cónico (TC), 

representados na Figura 5, foram os 

primeiros a ser analisados devido ao 

elevado volume de produção que estes 

produtos representam. 

 

Figura 5 - Balde de tinta Tronco-cónico 



Assim, estando perante um problema de Programação Linear (PL), definiram-se os 

parâmetros, as variáveis, a função objectivo e respectivas restrições considerando 

as dimensões representadas na Figura 6. 

a) Parâmetros: 

 H: Altura total do balde; 

 h: Altura de cada camada; 

 s: Altura de dois separadores, um colocado entre a palete e a primeira 

lata e outro no topo da última lata; 

 p: Altura da palete vazia; 

 L: Altura máxima definida para o embalamento - 1250 mm para 

embalamentos destinados a camiões e 1050 mm para os destinados a 

contentores. 

b) Variável: 

 n: número de camadas; 

c) Função objectivo: 

                 

d) Restrição: 

             

O esquema de embalamento mais comum para este tipo de produtos apresenta-se 

na Figura 5. 

h 

Figura 6 - Medidas consideradas no modelo Excel (TC) 
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Figura 5 - Esquema de embalamento de baldes Tronco-cónicos 

Ainda que utilizando a ferramenta solver do MSExcel, este processo de cálculo 

tornava-se moroso uma vez que, para guardar os resultados obtidos, havia que 

alterar as células de referência do solver ou copiar o resultado obtido e fazer novo 

cálculo. Para executar esta tarefa, foi criada uma macro em Visual Basic. Esta 

macro corre o solver com as restrições desejadas, selecciona as células activas e 

copia-as para uma “folha-relatório” colando-as na primeira linha que esteja em 

branco nessa folha. 

Além de calcular o número óptimo de camadas, esta aplicação compara ainda os 

valores calculados com os que actualmente são utilizados. 

  



Figura 7 - Canal em baldes TC 

Implementação em Excel do modelo de PL: 

 

Figura 6 - Print-screen do modelo Excel para TC 

Na Figura 6, mostram-se todos os valores considerados para o cálculo de 

maximização. No fundo, pretende-se maximizar a altura total (alínea o) por 

alteração do número óptimo de camadas (alínea n) sem que esta ultrapasse o valor 

máximo definido pelo utilizador (alínea h). Note-se que os campos a branco, a) a 

m) e u), são preenchidos pelo utilizador e os restantes são calculados. 

Atente-se na Figura 6 e em cada um dos campos da aplicação: 

a) O Modelo ou formato do produto. 

b) Código do esquema de embalamento a ser revisto. 

c) Dimensões do produto. 

d) Diâmetro superior do produto. 

e) Diâmetro da base do produto. 

f) Altura total do balde. 

Canal 
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g) Altura de cada camada que pode ser 74, 94 ou 54 mm dependendo da altura 

do canal de cada balde, representado na Figura 7. 

h) Altura definida pelo utilizador como máxima para o cálculo a efectuar. Como 

referido anteriormente, foram utilizadas as medidas de 1250 mm para 

embalamentos destinados a camiões e 1050 mm para os destinados a 

contentores. 

i) Altura teórica indicada no esquema de embalamento que está a ser revisto. 

j) Altura total de separadores. No caso dos embalamentos para TC, este valor é 

fixo (6 mm) uma vez que os esquemas prevêem sempre dois separadores (3 

mm cada). 

k) Altura da palete vazia. As medidas mais utilizadas são 135 mm, 144 mm e 

150 mm. 

l) Número de camadas que o esquema a ser revisto apresenta actualmente sem 

contar com a camada da base. De notar que, no cálculo da função objectivo, 

a altura do balde da base é somada ao produto da altura de camada pelo 

número de camadas. 

m) Nem sempre a medida indicada no esquema de embalamento a rever 

corresponde à medida real do embalamento assim, a altura total efectiva 

actual é a altura do embalamento calculada pelo somatório da altura da 

palete, altura dos separadores horizontais (se aplicável) e altura total das 

camadas que o esquema previa. 

n) Número óptimo de camadas (decimal e arredondado por defeito) necessário 

para que o esquema atinja a altura máxima desejada (h)). Tal como na 

alínea l), não se considera a camada da base. 

o) Altura conseguida com o número óptimo de camadas sem arredondar. 

(deverá ser sempre igual a (h)). 

p) Altura que o embalamento terá com o número óptimo de camadas após 

arredondamento. 

q) Este campo serve apenas para facilitar a leitura dos resultados. É o dobro de 

p) uma vez que os cálculos são feitos para uma só palete mas a carga, 

habitualmente é feita com duas sobrepostas. 



r) Com base na altura máxima definida pelo utilizador h) e na altura total 

efectiva p), chega-se a este valor que mostra quanto seria excedida a altura 

h) no caso de se adicionar uma camada às sugeridas. 

s) No caso de o esquema em vigor apresentar uma altura que permita 

acrescentar mais camadas sem ultrapassar a altura máxima h), o número de 

camadas a adicionar apresentará neste campo. Caso contrário, devolverá o 

valor zero “0”. 

t) Este campo devolve a altura total que o novo esquema teria, empilhando 

duas paletes, com uma camada adicional em cada uma delas. Se a altura h) 

for definida como 1250, duas paletes sobrepostas teriam no máximo 2500 

mm. Este campo, por formatação condicional, se o valor exceder 2550 mm, 

o campo aparecerá a vermelho indicando que não é possível colocar mais 

camadas no esquema em vigor 

u) Por vezes há esquemas de embalamento específico para cada cliente. Neste 

campo, através de uma combo box, escolhe-se o cliente ou “Standard”- para 

embalamento sem especificação de cliente - ou “contentor” quando o 

esquema se destina a produtos transportados em contentor. 

Os botões “Botão TC 286 – Run” e “Botão TC 180 – Run” servem para guardar os 

relatórios gerados na folha correspondente a cada um dos formatos. 

O código em Visual Basic (VBA) utilizado para a criação desta aplicação pode ser 

encontrado no Anexo III. 

Ao utilizar esta ferramenta, dos 43 esquemas analisados, 18 apresentavam 

possibilidades de melhoria na ordem dos 10%. Este aumento deve-se a um ligeiro 

aumento, em altura de certos esquemas de embalamento. 

Como se verifica na Figura 8, ao arredondar o número ideal de camadas por 

defeito, acontece uma de duas situações: ou conseguimos adicionar uma camada 

extra sem ultrapassar a altura máxima ou, ao colocar uma camada extra a altura 

ultrapassa largamente a altura máxima. 

Veja-se, na figura de cima que, ao colocar nova camada, a altura apenas excederá 

a máxima em 60% da altura de camada – que neste caso é de 74 mm. Ou seja, para 

adicionar mais 12 baldes a uma palete, excede-se a altura máxima em 16 mm. No 

total, com duas paletes empilhadas, obtém-se uma altura de 2532 mm pelo que 
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este esquema será sujeito à validação técnica para aferir se esta variação se 

verifica e se afectará ou não as operações de carga, descarga e armazenamento do 

produto. 

 

 

Figura 8 - Esquemas com e sem possibilidade de melhoria 

8,783784 

10,16216 



Esta possibilidade de aumento de camadas nos esquemas em vigor pode dever-se a 

uma de duas razões principais: 

 Utilização do mesmo esquema de embalamento em produtos de diferentes 

alturas. Um embalamento com 12 camadas de altura será maior se os baldes 

tiverem 400mm do que se se tratar de baldes com 286 mm de altura. 

 Arredondamento do número de camadas por defeito feito 

indiscriminadamente, isto é, 8,70 ou 8,10 camadas são arredondadas para 8. 

2.1.2. Cálculo de redução de custos 

Identificados os esquemas que poderiam ser alvo de melhorias e conhecendo, 

percentualmente, qual a melhoria introduzida, calcularam-se as potenciais 

reduções de custos para este formato. Estas reduções basearam-se na poupança de 

espaço em camião que poderá ser conseguida. 

Para este cálculo, foram considerados: os volumes de vendas de cada formato no 

esquema respectivo no ano de 2010, o tamanho de palete de 1200 x 1000 

(standard), 52 paletes por camião, 130 latas por palete e um preço médio de 250€ 

por camião. 

Desta forma, para os baldes tronco-cónicos, estimou-se uma redução de custos de 

cerca de 3500€/ano como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Redução de custos estimada (TC) 

    2010   

    

Melhoria 

média 
VOLUMES PALETES CAMIÕES CUSTO 

Redução de 

custos 

estimada 

TC 286 x 236 7,69% 150184 1155,262 22,21657      5.554,14 €  427,11 €  

TC 286 x 287 7,69% 124555 958,1154 18,4253      4.606,32 €  354,23 €  

TC 286 x 300 8,50% 820131 6308,7 121,3212     30.330,29 €  2.578,58 €  

TC 286 x 311 10,47% 0 0 0                -   €  -   €  

TC 286 x 370 8,33% 0 0 0                -   €  -   €  

TC 286 x 400 9,09% 0 0 0                -   €  -   €  

TC 286 x 450 11,82% 15721 120,9308 2,325592         581,40 €  68,71 €  

TC 286 x 462 10,00% 0 0 0                -   €  -   €  

     TOTAL     41.072,15 €  3.428,63 €  

 

 

2.1.3. Validação técnica 

Para a validação técnica destas modificações, foi essencial a cooperação entre as 

mais diversas áreas da ColepCCL como o departamento técnico, a área comercial, o 

departamento de base de dados, a produção e o armazém. 

Assim, para a validação técnica de cada uma das melhorias, os embalamentos 

teriam que ser aprovados em três fases: empilhamento em armazém; carga de 

camiões e validação no cliente. 

Empilhamento em Armazém 

Foram testadas 4 paletes para cada novo embalamento para avaliar a viabilidade 

dos embalamentos. Estas 4 paletes, empilhadas, devem caber e permitir manobra 

na zona mais baixa do armazém. Obtém-se, assim, aprovação por parte dos 

colaboradores do armazém. 

Carga de camiões 



Após o ensaio em armazém, são retiradas 2 das 4 paletes e verificada a sua 

manobrabilidade e carga em camião. 

Validação no cliente 

Após a validação interna, os embalamentos de teste são enviados para o cliente 

para comprovar que não existem problemas durante o transporte nem a descarga 

(notar que, certos clientes, descarregam os camiões usando porta-paletes o que 

requer um espaço de manobra superior ao que um empilhador necessita). 

Previamente, já a capacidade de armazenamento dos clientes – altura de armazém 

e estantaria – havia sido verificada pelos comerciais. 

Definido o processo, tornou-se necessário decidir quais os embalamentos a testar 

primeiramente, aferir a que clientes se destinam e lançar os lotes de teste. Para 

tal, verificaram-se os volumes produzidos no ano passado (Tabela 2) 

Tabela 2 - Produção 2010 em função do esquema de embalamento 

                Formato 

 

Embalamento   TC 286x236 TC 286 x287 TC 286x300 TC 286x450 

Q26 E 225 18135       

Q26 E 420 24288       

Q26 E 106 125896       

Q26 E 294   124555     

Q26 E 223     49189   

Q26 E 227     755329   

Q26 E 231     10527   

Q26 E 315     5086   

Q26 E 280       15721 

 

A Figura 9 mostra claramente quais os produtos com maior volume de produção e 

qual o esquema de embalamento mais utilizado na sua expedição. 

O formato TC286 x 300, embalado segundo o esquema Q26.E227 é o que apresenta 

valores mais significativos logo, uma prioridade para a validação técnica. 
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Figura 9 – Gráfico – Produção 2010 vs Formato vs Embalamento (TC) 

2.1.4. Resultados 

Após a validação técnica foram validados 8 dos 9 embalamentos propostos para 

melhoria: 

Empilhamento em Armazém 

Na Figura 10 pode ver-se o teste de validação em armazém e na Tabela 3 o seu 

resultado para cada um dos formatos. 

 

 

225 420 106 294 223
227 231

315
280
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TC 286 x287

TC 286x300

TC 286x4500
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300000
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Formato

Volumes 2010

TC 286x236

TC 286 x287

TC 286x300

TC 286x450

Figura 10 - Validação em armazém  



Tabela 3 - Validação em armazém (TC) 

Formato 
Esquema de 

Embalamento 
Teste 

TC 286 x 236 Q26 E 420 OK 

TC 286 x 236 Q26 E 106 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 223 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 227 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 228 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 233 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 231 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 315 OK 

TC 286 x 287 Q26 E 294 N OK 

Carga de camiões 

Na Figura 11 pode ver-se o teste de validação de carga e na Tabela 4 o seu 
resultado para cada um dos formatos. 

 

 

 

 
  

Figura 11 - Validação de carga 
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Tabela 4 - Validação em camião (TC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validação no cliente 

Na Figura 12 pode ver-se o teste de validação de carga e na Tabela 5 o seu 

resultado para cada um dos formatos. 

 

 

 

Formato 
Esquema de 

Embalamento 

 

Teste 

TC 286 x 236 Q26 E 420 OK 

TC 286 x 236 Q26 E 106 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 223 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 227 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 228 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 233 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 231 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 315 OK 

TC 286 x 287 Q26 E 294 N OK 

Figura 12 - Validação no cliente  

Imagem extraída de: 
http://archives.gov.on.ca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cilíndricos (CY) 

2.2.1. Identificação de melhorias 

Seguidamente, analisaram-se as latas de corpo cilíndrico (CY) - 

Figura 13 - adaptando o modelo já criado a esta nova realidade. 

Mais uma vez procurou aferir-se se, em altura, os actuais 

esquemas de embalamento, estariam optimizados. 

Para alterar o modelo, redefiniram-se os parâmetros, as 

variáveis, a função objectivo e as respectivas restrições: 

 

 

a) Parâmetros: 

 H: Altura total da lata - Figura 14; 

 s: Altura do separador (um por camada); 

 p: Altura da palete; 

 L: Altura limite. 

Tabela 5 - Validação no cliente (TC) 

Formato 
Esquema de 

Embalamento 

 

Teste 

TC 286 x 236 Q26 E 420 OK 

TC 286 x 236 Q26 E 106 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 223 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 227 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 228 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 233 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 231 OK 

TC 286 x 300 Q26 E 315 OK 

Figura 13 - Lata 
de tinta cilíndrica 

(CY) 

Figura 14 - Medidas utilizadas no 
modelo excel (CY) 
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b) Variável: 

n: número de camadas; 

c) Função objectivo: 

                

d)Restrição: 

             

O esquema de embalamento mais comum para este tipo de produtos apresenta-se 

na Figura 15: 

 

Figura 15 - Esquema de embalamento de latas cilíndricas 

  



Implementação em Excel do modelo de PL: 

Na Figura 16, mostram-se todos os valores considerados para o cálculo de 

maximização. No fundo, pretende-se maximizar a altura total (alínea n) por 

alteração do número óptimo de camadas (alínea m) sem que esta ultrapasse o valor 

máximo definido pelo utilizador (alínea g). Note-se que os campos a branco, a) a k) 

e t), são preenchidos pelo utilizador e os restantes são calculados. 

 

 

Figura 16 - Print-screen do modelo Excel para CY 

Os campos que se apresentam na Figura 16 seguem o raciocínio já descrito 

anteriormente ( ver 2.1. Tronco-cónicos (TC); 2.1.1 Identificação de resultados). 

Também os botões da aplicação, da mesma forma, servem para guardar o relatório 

de cada embalamento na folha de cálculo correspondente. 

O código em Visual Basic (VBA) utilizado para a criação desta aplicação pode ser 

encontrado no Anexo III. 

Neste caso, dos 33 esquemas analisados, 14 apresentavam possibilidades de 

melhoria na ordem dos 13%. A explicação desta melhoria segue o raciocínio 

efectuado para os corpos TC (ver 1.1.1. Identificação de melhorias). 
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2.2.2. Cálculo de redução de custos 

No seguimento do raciocínio feito no capítulo anterior para os baldes TC, foram 

identificados os esquemas que poderiam ser alvo de melhorias e, conhecendo 

percentualmente qual a melhoria introduzida, calcularam-se as potenciais reduções 

de custo para este formato. Estas reduções basearam-se na poupança de espaço em 

camião que poderá ser conseguida. 

Para este cálculo, foram considerados os volumes de vendas de cada formato no 

esquema respectivo no ano de 2010, paletes de 1200 x 1000 (standard), 52 paletes 

por camião, 968 latas de CY99 por palete, 3757 latas de CY65 por palete, 1268 

latas de CY71 por palete, 749 latas de CY106 por palete e um preço médio de 250€ 

por camião. 

Desta forma, para as latas cilíndricas, estimou-se uma redução de custos de cerca 

de 2500€/ano como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6 - Redução de custos estimada para CY 

   2010   

    Média VOLUMES PALETES CAMIÕES CUSTO 

Redução de 

custos 

estimada 

CY99 12,19% 168319 173,8833 3,343909       835,98 €  101,94 €  

CY65 7,42% 124555 33,15278 0,637553       159,39 €  11,82 €  

CY71 8,08% 1365309 1076,742 20,70658    5.176,64 €  418,11 €  

CY106 14,29% 2313035 3088,164 59,38777  14.846,94 €  2.121,63 €  

      Total 2.653,51 €  

2.2.3. Validação técnica 

A validação técnica destes embalamentos, segue o mesmo processo criado explícito 

na secção anterior (1.1.2. Validação Técnica) 

Processo definido, passou-se à escolha dos primeiros embalamentos a testar 

(aqueles que teriam maior impacto de imediato). Também desta vez se efectuou a 

escolha baseada nos volumes do ano de 2010- ver Tabela 7. 

  



Tabela 7 - Produção 2010 em função do esquema de embalamento 

                 Formato 

Embalamento 

CY 99 

x 92 

CY 99 

x 70 

CY 99 

x 124 

CY 65 

x75 

CY 71 x 

75 

CY 71 

x 89 

CY 106 

x 135 

Q26 E 164 18135             

Q26 E 202   24288           

Q26 E 136     125896         

Q26 E 300       124555       

Q26 E 028         49189     

Q26 E 062         755329     

Q26 E 205           560791   

Q26 E 066             563460 

Q26 E 014             1749575 

O gráfico da Figura 17 deixa claro que o produto com mais saída são as latas CY 106 

x 135 com o esquema Q26.E014.tornando-se este, o alvo prioritário da validação 

técnica. 
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Figura 17 - Gráfico – Produção 2010 vs Formato vs Embalamento (CY) 

2.2.4. Resultados 

Até à data de entrega desta tese apenas houve oportunidade para proceder à 

validação técnica de um dos oito embalamentos propostos para melhoria. 
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CY 99 x 70

CY 65 x75

CY 71 x 75
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Empilhamento em Armazém 

Na Figura 18 pode ver-se o teste de validação em armazém e na  

Tabela 8 o seu resultado para cada um dos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Validação em Armazém (CY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formato Embalamento Teste 

CY 106 x 135 

Q26.E014 OK 

Q26.E066 - 

CY 71 x 75 

Q26.E062 - 

Q26.E028 - 

CY 71 x 89 Q26.E205 - 

CY 99 x 70 Q26.E202 - 

CY 99 x 92 Q26.E164 - 

CY 65 x 75 Q26.E300 

 

Figura 18 - Validação em armazém (CY) 
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Carga de camiões 

Na Tabela 9 o seu resultado para cada um dos formatos. 

Tabela 9 - Validação em camião (CY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validação no cliente 

Na Tabela 10 o seu resultado para cada um dos formatos. 

 

Formato Embalamento Teste 

CY 106 x 135 

Q26.E014 OK 

Q26.E066 - 

CY 71 x 75 

Q26.E062 - 

Q26.E028 - 

CY 71 x 89 Q26.E205 - 

CY 99 x 70 Q26.E202 - 

CY 99 x 92 Q26.E164 - 

CY 65 x 75 Q26.E300 

  

Formato Embalamento Teste 

CY 106 x 135 

Q26.E014 OK 

Q26.E066 - 

CY 71 x 75 

Q26.E062 - 

Q26.E028 - 

CY 71 x 89 Q26.E205 - 

CY 99 x 70 Q26.E202 - 

CY 99 x 92 Q26.E164 - 

CY 65 x 75 Q26.E300 

 

Tabela 10 - Validação no cliente (CY) 



2.3.Rectangulares (RC) 

2.3.1. Identificação de melhorias 

No caso dos corpos rectangulares (RC) (Figura 19), e uma 

vez que o modelo utilizado para os cilíndricos para a 

optimização em altura se pode aplicar a qualquer tipo de 

produto, foi feito um estudo de optimização em área, ou 

seja, foram testados novos layouts de camada que 

permitissem aumentar o número de latas em cada camada 

(não alterando, o número de camadas em si). 

Após uma visita a outra divisão da fábrica (Contract 

Operations) verificou-se que, para planear os 

embalamentos era usado um software simples, aplicável a 

caixas rectangulares (Palletizer2003). Concluiu-se, então, 

que este software poderia ser uma ajuda também na 

divisão Metal Packaging se cada um dos corpos rectangulares fosse considerado 

uma caixa. 

Experimentalmente, verificou-se que o software era muito limitado. 

Correndo-o para alguns produtos e, posteriormente, verificando manualmente a 

solução proposta, constatou-se que havia sempre um erro, na ordem dos 10% entre 

o layout proposto pelo software e o layout possível. Ainda que o software previsse 

uma melhoria na ordem dos 20% e estas não se verificassem, havia ainda uma 

melhoria à volta dos 10% que importava considerar. Assim, e antes de estimar a 

redução potencial de custos, havia que fazer uma verificação prévia de forma a 

quantificar a melhoria efectiva que se conseguiria em cada formato. 

Verificações prévias: 

a) Na Figura 20 pode ver-se um esquema de embalamento original para este 

tipo de produtos – latas rectangulares de 200 ml (RC 63x 42 x 99 - Q28.E065). 

 

 

 

 

 

Figura 19- Lata 
rectangular alimentar 

Imagem extraída de: 
http://archives.gov.on.ca 
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b) Na Figura 21 apresenta-se a disposição proposta pelo software. 

 

 

 

 

O software, neste caso específico, propunha um aumento, por camada, de 364 para 

446 latas, ou seja, um aumento de 18,4%. 

c) Ensaio: 

Ensaiou-se o produto em questão (RC 63x 42 x 99). 

Descrição Quantidade 

Embalagens / Palete 4004 

Embalagens / Camada 364 

Camadas / Palete 11 

Figura 20 - Esquema de embalamento de latas rectangulares 

Figura 21 - Disposição proposta pelo software 



Comparando o embalamento actual (Figura 22) com o esquema sugerido pelo 

software (Figura 21) com o conseguido na realidade (Figura 23), notou-se uma 

melhoria relativamente ao esquema inicial mas consideravelmente menor do que o 

proposto. A comparação entre o embalamento proposto pelo software e o 

conseguido na realidade mostra-se na Figura 24. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Cálculo de redução de custos 

Conforme explicado no ponto anterior, as melhorias que o software sugere não são 

tão próximas da realidade como seria de esperar. Posto isto, para estes formatos, o 

cálculo da redução efectiva de custos só poderá ser efectuado após a validação 

técnica. 

Os dois formatos rectangulares com mais volume de produção e de transporte são 

as latas de 200 e 500 ml e são paletizadas e despaletizadas automaticamente. 

Foi apurado que o paletizador da ColepCCl pode ser adaptado para conseguir 

paletizar segundo o esquema proposto. No entanto, a realização este ensaio, 

implicará a paragem da linha para setup do paletizador. Deste modo, para 

viabilizar o próprio ensaio, deve apurar-se, primeiramente, a disponibilidade do 

cliente para aceitar o novo embalamento e a capacidade de o seu despaletizador se 

adaptar a ele. 

Resultados 

Latas na direcção "1200" 22 

Latas na direcção "1000" 18 

Total 396 

Aumento de latas/camada 32 

Aumento de latas/camada (%) 8% 

Figura 24 - Palletizer2003 vs Validação prévia 

Figura 22 - Disposição actual RC 
63x42x99 

Figura 23 - Ensaio do 
esquema proposto pelo 

software 
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Aquando da redacção desta dissertação não estavam ainda reunidas as condições 

para a realização deste ensaio logo, os cálculos de redução de custo que fossem 

realizados não seriam realistas. 
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3. Embalamento de Componentes 

 

3.1.  Identificação de necessidades 

Por “componentes” entendem-se os produtos que são embalados e posteriormente 

montados como produto final. São cúpulas de aerossóis, folha litografada, fundos 

vários, argolas e tampas, etc. 

Estes componentes são embalados com duas finalidades: montagem na fábrica de 

Vale de Cambra ou montagem nas restantes unidades fabris (Navarra ou Polónia). 

Se o destino fôr a fábrica de Vale de Cambra, os 

componentes são acondicionados em contentores 

metálicos e forrados com folhas de papel kraft, não 

havendo, por isso, grande utilização de materiais 

de embalamento - Figura 25. 

Se, por outro lado, o destino dos componentes for 

Navarra ou a Polónia, o embalamento é feito através 

de materiais não retornáveis – paletes (que são 

posteriormente utilizadas para enviar produto acabado para clientes), saquetas 

kraft, caixas de cartão e rede plástica. Todos estes materiais acarretam custos 

para a ColepCCL.  

Como já foi referido, ao passo que, no transporte de produto acabado a maior 

restrição é o volume, no caso destes componentes, por serem transportados juntos, 

obtém-se um embalamento mais denso e, consequentemente, mais pesado que 

leva a que a principal restrição seja o peso – note-se que os balotes de folha 

litografada chegam a pesar mais do que uma tonelada cada (ver Figura 3). Assim, 

os esforços desenvolveram-se no sentido de reunir novas soluções para reduzir o 

custo do próprio embalamento. 

Com este objectivo identificaram-se, não só os tipos de embalamentos mas 

também os componentes mais enviados para a unidade fabril de Navarra. 

Verificou-se que o tipo de embalamento mais utilizado eram as saquetas kraft 

(cerca de 55%) como pode comprovar-se no gráfico da Figura 26. 

Figura 25 - Embalamento 
interno 



 

Figura 26 - Gráfico - Tipos de embalamento mais utilizados 

 

 

Figura 27 - Embalamento em saquetas Kraft 

A Figura 27 mostra um embalamento utilizando saquetas kraft. 
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Simultaneamente, recorrendo a um gráfico de Paretto do volume mensal médio de 

produção de componentes para expedição (Figura 28), averiguou-se que os 

componentes enviados para Navarra no ano anterior em maior número foram as 

argolas e os fundos com 99 mm (RG 99 e BT 99, respectivamente). 

Foram sugeridas e testadas alterações a estes embalamentos tais como a alteração 

dos materiais de embalamento e a utilização de contentores retornáveis. 

3.2.  Propostas de alteração de embalamentos  

3.2.1  Contentores retornáveis 

Uma das alterações sugeridas foi a 

utilização de contentores retornáveis 

(Figura 29 e Figura 30), solução que, 

embora requeira um investimento inicial 

considerável, apresenta-se a longo prazo 

como uma alternativa viável aos actuais 

embalamentos. 

Além de se apresentarem como uma mais-

valia do ponto de vista económico, também 

ao nível ambiental estes contentores são 

uma alternativa viável aos actuais embalamentos não reutilizáveis. 

A introdução deste tipo de contentores obriga, no entanto, a repensar a cadeia 

logística uma vez que requer a implementação de um sistema fiável de logística 

inversa (reverse logistics).  

Embalagens secundárias são materiais de embalamento usados para embalar 

produtos durante o transporte entre um fornecedor e um cliente ou um remetente 

e um destinatário tanto no retalho como na indústria. Tradicionalmente, são 

usadas caixas de cartão como embalagens secundárias. Uma vez que estas apenas 

podem ser usadas uma vez são definidas como material de embalamento não 

retornável. 

Por outro lado, materiais de embalamento retornáveis são um tipo de 

embalamento secundário que pode ser utilizados mais do que uma vez da mesma 

forma. (Kroon and Vrijens 1995) 

(Kroon e Vrijens, 1995) abordam diversas formas para encarar a logística inversa: 

Figura 29 - Contentor plástico 
retornável 



Systems with return logistics.- Nesta 

abordagem, os contentores são propriedade de 

uma agência central que aluga os contentores 

e monitoriza o seu fluxo. Uma vez chegados ao 

destinatário, os contentores são, por este, 

armazenados até se justificar (em termos de 

custos) o seu retorno. Neste caso, cabe ao 

receptor a limpeza dos contentores e este 

armazenamento intermédio. Temos, assim, 3 

agentes: Emissor, receptor e a agência e todos 

têm um papel activo na cadeia. 

Systems without return logistics - Neste 

sistema, continuamos com os mesmos 3 

intervenientes embora o receptor não tenha um papel activo no processo, ou seja, 

a agência é responsável por entregar os contentores cheios, recolhê-los vazios logo 

que possível e responsabilizar-se pelo seu armazenamento, controlo e manutenção. 

Switchpool system - Neste sistema, cada participante tem o seu próprio stock de 

contentores pelo qual é responsável. Assim, o controlo, manutenção e limpeza fica 

a cargo de cada um. 

A troca de contentores é feita directamente, ou seja, com a chegada de 

contentores cheios, devolve-se a mesma quantidade de contentores vazios ou 

cheios no caso de haver fluxo no sentido inverso.  

Para o nosso estudo, seria este o sistema ideal uma vez que os embalamentos que 

se pretendem alterar, seguem para outras fábricas do grupo sendo, por isso, fácil, 

a monitorização do fluxo dos contentores. 

Identificado o sistema a utilizar, passou-se ao ensaio dos ditos contentores de 

forma a avaliar o aproveitamento de espaço de carga em camião, a sua ergonomia, 

a garantia de qualidade dos componentes e ainda os seus custos e retornos. 

  

Figura 30 - Contentor metálico 
retornável 
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Aproveitamento de espaço de carga em camião: 

Neste campo, verificou-se que individualmente e por metro cúbico, cada contentor 

retornável tem menor capacidade de carga do que o embalamento tradicional. No 

entanto, o facto de poderem ser empilhados (3 a 3 no caso dos contentores 

plásticos e 2 a 2 no caso dos metálicos) faz com que haja  um melhor 

aproveitamento em altura no camião. 

Ergonomia 

Verificou-se que os contentores não poderiam ser utilizados para embalar todos os 

tipos de componentes.Componentes mais pequenos – que resultam num 

embalamento mais compacto – tornavam os contentores pesados demais para 

serem movimentados nas linhas de montagem com porta-paletes. Na Figura 31 vê-

se um contentor-teste cheio com fundos de aerossóis (BT 63 AE 15/18 Bar) com 

uma tonelada de peso. 

 

 

Figura 31 - Contentor com fundos de Aerossóis  

O mesmo contentor, cheio com argolas para latas de tinta (RG 99) pesava cerca de 

350 kg o que já viabilizava as operações na linha (ver Figura 32 e Figura 33). 

 

Figura 33 - Argolas 99 Figura 32 - Fundos aerossol 



A garantia de qualidade dos componentes 

O facto de os componentes serem embalados logo à saída do forno para cura da 

borracha, é um dos motivos para o uso das saquetas Kraft uma vez que este rápido 

embalamento faz com que os componentes ressuem e que provoca, por vezes, a 

sua oxidação. 

Assim, os contentores foram inicialmente forrados com folhas de papel Krfat (para 

absorver a humidade e evitar o contacto directo dos componentes com os 

contentores). Verificou-se que não existiram problemas de humidade e/ou 

oxidação. 

Custos e retornos 

Para efectuar o cálculo dos retornos possíveis, começou por comparar-se, para as 

Argolas e fundos 99 (RG 99 e BT99), o embalamento actual com o embalamento em 

contentor plástico. 

Na Tabela 12 pode ver-se o comparativo entre o número de componentes 

transportados em contentor retornável e o número de componentes transportados 

no embalamento convencional. 

Os componentes são dispostos por fiadas e estas, por sua vez, horizontalmente por 

várias camadas, como se pode ver na Figura 33. 
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Assim, após comparar medidas, quantidades e preços, foi possível efectuar o 

estudo dos retornos esperados. 

Considerando os volumes de produção do ano anterior dos componentes em estudo, 

e supondo o envio de camiões a transportar exclusivamente estes componentes 

Embalamento em contentor retornável 

 

Embalamento convencional 

Componentes por Fiada 204 

 

Componentes por Fiada 100 

Fiadas p/camada 8 

 

Fiadas p/camada 72 

Camadas 7 

 

Camadas 2 

Total 11424 

 

Total 14400 

Comprimento 1,2 

 

Comprimento 1,2 

Largura 1 

 

Largura 0,8 

Altura 0,87 

 

Altura 1,24 

Volume 1,044 m3 Volume 0,976128 

Componentes/m3 316 

 

Componentes/m3 323,7280357 

Peso 329,904 kg Peso 316 

     Empilhável 3:1  Custos 14400 un 

 

Palete          3,17 €  

   

Separador          0,58 €  

   

Saquetas          4,46 €  

   

Rede Plástica          0,43 €  

   

Manga          1,58 €  

   

Total         10,22 €  

     

 

Não Empilhável 

Tabela 11 - Comparativo entre embalamento em contentor e convencional 



para a fábrica de Navarra, calculou-se a redução de custos de transporte esperada, 

caso se opte por utilizar contentores retornáveis em substituição das paletes. 

 

 

Camiões cheios 

   

  

   

   

N. Por nível 

   

 
Palete 

1200x1000 26 

   

 

1200x800 33 

   Contentores retornáveis 

 

Embalamento convencional 

Por camião 26 x 3 =78 contentores 

 

Por camião 33 x 1 =33 Paletes 

Total Produtos 891072 argolas 

 

Total Produtos 475200 Argolas 

Peso total 22435,23903 Kg 

 

Peso total 10428 Kg 

       

       Volumes de 2010 

  

Total 14942809 Argolas + BT 99 

  Custos Transporte 

Contentores retornáveis 

 

Embalamento convencional 

Total camiões 17 

  

Total camiões 32 

 Preço/ camião 700 € 

  

Preço/ camião 500 € 

 Preço total 11900 € 

  

Preço total 16000 € 

 

   

4.100,00 €  

    

Como se pode constatar na Tabela 12, prevê-se, em transportes, uma redução de 

custos na ordem dos 4100 €/ano. De notar que o “Preço/camião” para os 

contentores inclui o retorno do mesmo e que é considerado que cada camião traz o 

mesmo número de contentores que leva. Na realidade, estes contentores, quando 

desmontados, ocupam ¼ da altura de quando vêm cheios. Considera-se assim o 

cenário mais pessimista. 

Tabela 12 - Redução dos custos de transporte (volumes de 2010) 
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Uma vez que a Tabela 12 apenas considera a redução de custos no transporte, 

interessa agora considerar os custos dos próprios materiais de embalamento (preço 

dos contentores, preço da palete de madeira, saquetas kraft, etc). 

Ainda com base nos volumes de produção de 2010, compararam-se duas situações: 

a) Compra de 100 contentores retornáveis (a 150€ a unidade); 

b) Continuar a usar o embalamento convencional. 

Para o cálculo, foi considerado um horizonte temporal de 10 anos por ser este o 

tempo estimado de vida útil dos contentores retornáveis. 

A Tabela 13 mostra os valores acumulados ao longo dos anos (considerando já os 

4100€ anuais de poupança em transportes) e demonstra que no final do segundo 

ano já se obterá um retorno do capital investido. A longo prazo (10 anos) pode 

chegar-se a um ganho total na ordem dos 100.000€, em 10 anos (considerando já 

acções de manutenção e conservação que possam ser necessárias aos contentores.) 

  



 

 

Contentores retornáveis Embalamento Convencional 

1ANO   

 

1ANO 

N. Contentores expedidos 1309 

  

N Paletes 1038 

Custo/contentor        11,46 €  

 

Custo/palete          10,22 €  

Total  15.000,00 €  

 

Total    10.608,36 €  

   

-      291,64 €  

  2 ANOS   

 

2 ANOS 

N. Contentores expedidos 2617 

  

N Paletes 2076 

Custo/contentor          5,73 €  

  

Custo/palete          10,22 €  

Total  15.000,00 €  

  

Total    21.216,72 €  

   

   14.416,72 €  

  5ANOS   

 

5ANOS 

N. Contentores expedidos 6541 

  

N Paletes 5189 

Custo/contentor          2,29 €  

  

Custo/palete          10,22 €  

Total  15.000,00 €  

  

Total    53.031,58 €  

   

   58.531,58 €  

  10ANOS  

 

10ANOS 

N. Contentores expedidos 13081 

  

N Paletes 10377 

Custo/contentor          1,15 €  

  

Custo/palete          10,22 €  

Total  15.000,00 €  

  

Total  106.052,94 €  

   

 132.052,94 €  

   

Tabela 13 - Estimativa da redução de custos (aquisição de 100 contentores) 
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Figura 35 - Embalamento de 
fornecedor 

Além destes contentores 

plásticos, foram ainda ensaiados 

os metálicos, cerca de 45% mais 

baratos mas que, devido à sua 

altura apenas se poderiam 

empilhar 2:1 em camião e, 

quando empilhados, não 

apresentavam a estabilidade e 

robustez pretendida como se 

exemplifica na Figura 34. 

 

 

 

 

3.2.2. Alteração de materiais de embalamento 

Foi realizado um benchmarking das boas 

práticas existentes no mercado 

analisando embalamentos da 

concorrência, comparando-os com os 

utilizados na ColepCCL, e procurando 

fornecedores de novos materiais de 

embalamento. 

Como referência, tomou-se o 

embalamento de um fornecedor da 

ColepCCL e que está representada na 

Figura 35. 

  

Figura 34 - Empilhamento de contentores metálicos 
desdobráveis 



Foram então comparados, quantitativamente, os dois esquemas como se mostra na 

Tabela 14. 

 

 

  Palete ColepCCL Palete Outsourcer 

Comprimento (mm) 1200 1200 

Largura (mm) 800 800 

Altura (mm) 1220 1200 

Volume (mm) 1,1712 1,152 

Quantidade (mm) 48000 52224 

Quantidade/m3 40983,6066 45333,33333 

 

Aumento 9,595% 

 

Como se mostra na Tabela 14, a palete ColepCCL leva sensivelmente menos 10% do 

que a do seu fornecedor. Avaliando aquele embalamento, concluiu-se que o mesmo 

é automático e que pode ser feito em saquetas de plástico (polipropileno) retráctil 

e microperfurado, uma vez que os componentes têm tempo de arrefecer antes de 

serem embalados (reduzindo assim a probabilidade de oxidação). Não obstante este 

facto, e por não haver, para já, interesse na compra de novos equipamentos de 

embalamento, foram contactados diversos fornecedores nacionais deste tipo de 

material, de forma a estudar uma solução que possibilitasse um embalamento 

manual. Até à data da redacção desta dissertação, não se tinham ainda obtido 

respostas positivas. 

Tabela 14 - Palete ColepCCL vs Palete Fornecedor 
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4. Benchmarking de software 

Transversalmente ao projecto, foi efectuado um benchmarking de software de 

optimização de embalamentos de forma a conhecer as ofertas disponíveis no 

mercado, a sua adequação às necessidades da empresa, seus preços e, 

consequentemente, a viabilidade da sua compra. 

4.1. Pesquisa e propostas 

Após uma pré-selecção com base nas potencialidades do software, adequação às 

necessidades da ColepCCL e nos clientes angariados por cada um dos fornecedores 

de software, foram contactadas as empresas com as boas práticas do mercado na 

elaboração e criação de esquemas de embalamento: 

 Ortec (www.ortec.com) 

 Gower Optimal Algorithms (www.goweralg.co.uk); 

 PCSSoftware (www.pcssoftware.com) 

 Cape Systems(www.capesystems.com). 

Após a consulta ao respectivo catálogo, verificou-se que a Cape Systems e a 

PCSSoftware apenas tinham ferramentas capazes de lidar com formatos 

paralelepipédicos (caixas de cartão) o que não atendia às nossas necessidades. Tal 

facto foi confirmado após posterior contacto com a empresa (ver Anexo IV). 

A Ortec e a Gower Optimal Algorithms tinham ferramentas adequadas às nossas 

pretensões como demonstraram quer através do envio de relatórios-teste – no caso 

da Gower (Anexo V) - quer através de websessions para apresentação do software– 

Ortec. 

Uma vez que se pretendia obter do software um esquema de embalamento a 3D, a 

solução da Gower também não satisfazia. 

Assim, após uma websession com a Ortec, percebeu-se que a sua solução era muito 

mais poderosa do que seria necessário (além de fazer optimização de paletes, fazia 

optimização de cargas em camiões e rotas e estava integrado em SAP). Estas 

funcionalidades aumentavam sobremaneira o preço da ferramenta que ascenderia 

aos 90.000€. Uma vez que – no momento presente - apenas uma pequena parte das 

suas valências seria utilizada, acabavam por inviabilizá-la também. (Figura 36) 

http://www.ortec.com/
http://www.goweralg.co.uk/


 

Figura 36 - Potencialidades do software Ortec 

4.2.  Alternativas 

 

4.2.1. Aproveitamento de recursos já existentes 

Ao verificar (pelos relatórios-teste recebidos) que, ao nível da área, os 

embalamentos estavam já optimizados, que já havia sido criado o modelo em 

MSExcel para optimização em altura e que a frequência de introdução de novos 

esquemas era manifestamente baixa, identificou-se que a maior necessidade 

estaria na celeridade com que se conseguem alterar esquemas de embalamento 

existentes, ou seja, havendo a necessidade de alterar um material de 

embalamento – uma palete, por exemplo – conseguir faze-lo expeditamente ao 

invés de, manualmente, alterar os esquemas um a um. Posto isto, e para recorrer a 

ferramentas já existentes, surgiu a ideia de introduzir cada esquema de 

embalamento como uma estrutura no Sistema Integrado de Gestão Empresarial 

(SIGE) da ColepCCL, no caso o “Sistemas, Aplicativos e Produtos para 

Processamento de Dados” (SAP). A esta estrutura seriam alocados os respectivos 

materiais de embalamento. 
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Desta forma, ao substituir, em sistema, o material A pelo material B, todos os 

esquemas aos quais o material A estiver associado, passará a estar o material B. 

Em conjunto com o Departamento de Business Applications, verificou-se que, no 

futuro, há a possibilidade de desenvolver uma uma aplicação de fácil utilização que 

permita criar, consultar e imprimir os esquemas de embalamento armazenados em 

SAP. 

4.2.1. Base de dados para esquemas de embalamento 

Enquanto a aplicação referida no ponto anterior não é desenvolvida, e devido ao 

facto de, proximamente, terem que ser alterados muitos dos esquemas de 

embalamento, foi desenvolvida uma Base de Dados para dar resposta a esta 

necessidade imediata. 

Base de Dados: 

A construção desta base de dados partiu do modelo relacional indicado na Tabela 

15 e ilustrado na Figura 37. 

Tabela 15 - Tabelas e atributos da base de dados 

 

Tabela Atributos 

Classe (#Classe, Descrição) 

Produto (#Produto,#Classe, Descrição) 

Colaboradores (#Colaborador, Nome) 

Esquema 
(#Esquema,Nome, Edição, Manga, Notas, #Colaboradoremite, 

#Colaboradoraprova, Peso, Desenho, Data) 

Tipo (#Tipo, Descrição) 

Material (#Material, #Tipo, Descrição, Código) 

Produto_Esquema 
(#Produto, #Esquema, QuantCamada, NumCamadas, 

QuantTotal) 

Material_Esquema (#Material, #Esquema, Quantidade, Observações) 



 

Figura 37 - Modelo relacional 

 

Esta base de dados foi criada, em MSAccess, para que os colaboradores 

conseguissem com facilidade criar novos esquemas de embalamento e alterá-los 

com rapidez. Por outro lado, e para evitar que, para consultar a base de dados, 

seja necessário que o posto de trabalho tenha uma licença de MSAccess, a consulta 

e impressão é feita no MSExcel. Cumulativamente, ao realizar esta consulta, são 

criados relatórios em três Línguas diferentes: Português, Inglês e Espanhol, o que 

satisfaz a necessidade de todas as fábricas do grupo. É ainda possível imprimir e 

guardar em PDF o esquema seleccionado. Apresentam-se no, Anexo VI, alguns 

print-screens do interface da base de dados e o exemplo de um relatório, por esta, 

criado. 
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5. Conclusões e trabalhos futuros 

Depois do estudo dos embalamentos da ColepCCL e da verificação da quase 

totalidade dos esquemas de embalamento actualmente em utilização, verificou-se 

que uma grande percentagem destes estava já optimizada em área e em altura. 

Assim, as atenções devem ser futuramente viradas para a alteração dos materiais 

de embalamento (o que, como foi já verificado é hoje já uma necessidade).Foram 

por isso já iniciados trabalhos no sentido de procurar materiais alternativos aos 

actualmente utilizados, sendo a tendência a utilização dos materiais retornáveis. 

Avaliando a contribuição de cada um dos componentes de um embalamento para o 

custo, concluiu-se que as paletes e os separadores são os grandes responsáveis pela 

sua maior parte. Assim, e na óptica da logística inversa, iniciou-se já uma pesquisa 

na busca de soluções retornáveis para substituição destes materiais. 

A primeira dessas soluções diz respeito à utilização de separadores plásticos 

retornáveis em oposição aos actuais, de cartão e de uma só utilização. 

Estes separadores seriam utilizados especificamente para dois clientes habituais e 

regulares compradores de latas rectangulares de azeite de 200 e 500 ml. Com base 

nos volumes de produção destes produtos do ano passado, estima-se que tenham 

sido gastos cerca de 24.000€ em separadores, cada um deles com um custo unitário 

de 0,24€. 

Uma vez que os separadores reutilizáveis têm um custo de 1,66 €/unidade e que o 

seu transporte de regresso implica custos, este problema foi abordado como um 

problema de transportes. 

Considerando que, por ano, são utilizados cerca de 100.000 separadores e um 

horizonte de vida útil de 5 anos, concluiu-se que, se fossem comprados 8.334 

separadores e realizando 12 viagens de retorno por ano, o custo anual seria de 

5.766 € (ver Anexo VII). Futuramente, só as verificações técnicas poderão concluir 

se será plausível a utilização destes separadores e aferir qual o desgaste a que 

estão sujeitos de forma a estimar a sua duração. 

Para o caso das paletes, foi encontrada uma solução tão arrojada como inovadora 

mas que envolveria uma alteração profunda em toda a cadeia logística, as Slip 

Sheets - Figura 38. 



Esta nova solução no campo dos embalamentos 

consiste numa “folha” plástica que assume as 

funções de uma qualquer palete.  

Exige que os empilhadores estejam preparados 

com um dispositivo que permita trabalhar com 

este tipo de materiais e que todos os 

intervenientes da cadeia logística estejam 

devidamente preparados para esta alteração. 

 

Figura 39 - Contentor carregado com uso de Slip Sheets 

 

 

Apesar da exigência que apresentam a nível logístico, estas 

slip sheets são uma alternativa a estudar às paletes 

convencionais. 

Como se pode observar na Figura 39 e na Figura 40, o 

espaço e peso que se ganham com o uso de slip sheets é 

considerável. Além disto, são retornáveis e custam menos 

de metade de uma palete convencional. 

Fica o mote, para futuros estudos. 

A conclusão de que grande parte dos embalamentos está 

já optimizada, levou a que, na globalidade dos estudos 

efectuados durante este projecto, as reduções de custos 

que se conseguiram fossem abaixo do que era esperado. Não obstante, as melhorias 

Figura 38 - Exemplo da 
utilização de Slip Sheets 

Imagem extraída de: 

http://www.corbiplastics.com 

Imagem extraída de: 

http://www.contpack.com 

Figura 40 - Paletes vs 
Slip sheets 

http://www.corbiplastics.com/
http://www.contpack.com/
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introduzidas durante o projecto não envolveram nenhum tipo de custo ou 

investimento. 

No campo do software e das aplicações, com o auxílio das ferramentas criadas e 

das sugestões dadas, foram conseguidos sérios melhoramentos ao nível da 

agilização de processos e gestão de informação. 

Futuramente, neste campo, resta a criação de uma aplicação, ligada ao SIGE da 

empresa para que o processo de consulta e alteração de esquemas de embalamento 

seja completamente automatizado. 
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Anexo I 

 (Esquema de embalamento actual) 
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Anexo II 

(Materiais de embalamento) 
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Palete 

 

Separador 

 

Plan-troq 

 

Saqueta Kraft 

 

Manga retráctil 

(envolvente do embalamento) 
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Anexo III 

(Códigos VBA utilizados na aplicação Excel)
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Para corpos Tonco-cónicos: 

Sub Maximum_ocupation_auto_TC286() 

    ' Estabelece os parâmetros do modelo. 

    ' Determina o valor máximo para a soma das alturas na célula C17 por alteração do número de 

camadas na célula C16. 

    Solverok setcell:=Range("C17"), maxminval:=1, _ 

        bychange:=Range("C16") 

    ' Especificação da restrição. A única restrição é 

    ' a altura das camadas não exceder a altura máxima 

    ' C17<=C10 

    SolverAdd CellRef:=Range("C17"), Relation:=1, _ 

        FormulaText:="C10" 

    ' Não mostrar a caixa de diálogo Solver Results. 

    SolverSolve UserFinish:=True 

    ' Terminar e guardar os resultados. 

    SolverFinish KeepFinal:=1 

  'Gravar os resultados na folha "TC286" 

    'Seleccionar e copiar as células com o resultado, a folha onde 

    'vão ser guardadas e especificar que devem ser coladas na última linha em branco. 

    Sheets("Input").Range("B2:I24").Copy 

    Sheets("TC286").Select 

    Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select 

    Selection.End(xlToLeft).Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Application.CutCopyMode = False 

     'Voltar à folha "Input" e fazer Reset ao solver 

    Sheets("Input").Select 

    SolverReset 

End Sub 

 



Para corpos cilíndricos: 

Sub Maximum_ocupation_auto_CY106() 

        ' Estabelece os parâmetros do modelo. 

    ' Determina o valor máximo para a soma das alturas na célula C16 por alteração do número de 

camadas na célula C15. 

    Solverok setcell:=Range("C16"), maxminval:=1, _ 

        bychange:=Range("C15") 

        ' Especificação da restrição. A única restrição é ' a altura das camadas não exceder a altura 

máxima 

    ' C16<=C9 

    SolverAdd CellRef:=Range("C16"), Relation:=1, _ 

        FormulaText:="C9" 

    ' Não mostrar a caixa de diálogo Solver Results. 

    SolverSolve UserFinish:=True 

    ' Terminar e guardar os resultados. 

    SolverFinish KeepFinal:=1 

    'Gravar os resultados na folha "CY106" 

      'Seleccionar e copiar as células com o resultado, a folha onde  'vão ser guardadas e especificar 

que devem ser coladas na última 'linha em branco. 

    Sheets("Input").Range("B2:I23").Copy 

    Sheets("CY106").Select 

    Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select 

    Selection.End(xlToLeft).Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Application.CutCopyMode = False 

    'Voltar à folha "Input" e fazer Reset ao solver 

    Sheets("Input").Select 

    SolverReset 

End Sub 
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Anexo IV 

(Exemplo de Software de optimização para caixas) 
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Anexo V 

 (Relatórios-teste Gower Optimal Systems) 
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Produtos dispostos em Scroll 



 

Produtos dispostos em linha. 
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Anexo VI 

 (Print-screens da base de dados) 
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O formulário inicial da base de dados (BD) criada serve apenas para 

escolher a acção pretendida: 

 

 

Escolhendo “Criar novo Esquema”, acede-se ao formulário principal 

que permite introduzir na BD todos os dados relativos aos esquemas de 

embalamento: nome, desenho, produto a que se destina, materiais de 

embalamento necessários e respectivos códigos do SAP,etc. (ver página 

seguinte 
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No caso de ser necessário, podem abrir-se dois formulários a partir 

deste que permitem adicionar novos produtos ou materiais que não 

estejam ainda na BD: 

 

 

 

 

 

Como referido, um dos objectivos principais desta BD é permitir, de 

uma forma expedita, alterar materiais de embalamento no caso de ser 

necessário. Para tal, seleccionando no formulário inicial a opção 

“modificar material de embalamento”, é-se remetido para o seguinte 

formulário: 



 

 

Se se alterar, por exemplo, a Palete 1200x1000x135 (PACK) por um 

outro material, todos os esquemas que faziam uso da Palete 

1200x1000x135 (PACK) passam a usar o novo material. 

Como referido, uma vez que nem todos os computadores da ColepCCL 

têm licença para o MSAccess, a consulta aos esquemas de embalamento 

é feita pelo MSExcel num livro que permite ainda salvar em PDF e 

imprimir os esquemas: 
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Seleccionando, na combo box o esquema de embalamento pretendido, 

esta folha é preenchida: 

 



Preenchendo, por sua vez, o relatório em Português, Inglês e 

Castelhano: 

 

Como se pode verificar, aparecem, à direita do relatório os botões 

“actualizar”, “imprimir” e “guardar pdf”. 

Quando clicamos “guardar pdf”, a macro VBA a que este botão está 

ligado, pesquisa um directório previamente definido para verificar a 

existência, neste caso, de uma pasta com o nome “Industriais” no caso 

de esta não existir, cria-a e, no seu interior, guarda um PDF com o 

nome Q26.E010. Se a pasta existir, apenas salva o PDF para o seu 

interior. 
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O resultado final é um ficheiro “pdf” como o apresentado na figura 

seguinte: 
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Anexo VII 

 (Estudo de aquisição de separadores)
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Preço 

unitário 

Preço 

transporte  Horizonte temporal (anos)  

1,66 € 250 € 1 2 3 4 5 

 Compra  Retornos/ano 
 Custo 

total (€)  

 Custo 

anual (€)  

 Custo 

total (€)  

 Custo 

anual (€)  

 Custo 

total 

(€)  

 Custo 

anual (€)  

 Custo 

total 

(€)  

 Custo 

anual 

(€)  

 Custo 

total 

(€)  

 Custo 

anual (€)  

100000 1 166250 166250 166500 83250 166750 55583,3 167000 41750 167250 33450 

50000 2 83500 83500 84000 42000 84500 28166,7 85000 21250 85500 17100 

33334 3 56084,4 56084,44 56834,4 28417,22 57584 19194,8 58334 14583,6 59084 11816,9 

25000 4 42500 42500 43500 21750 44500 14833,3 45500 11375 46500 9300 

20000 5 34450 34450 35700 17850 36950 12316,7 38200 9550 39450 7890 

16667 6 29167,2 29167,22 30667,2 15333,61 32167 10722,4 33667 8416,81 35167 7033,44 

14286 7 25464,8 25464,76 27214,8 13607,38 28965 9654,92 30715 7678,69 32465 6492,95 

12500 8 22750 22750 24750 12375 26750 8916,67 28750 7187,5 30750 6150 

11112 9 20695,9 20695,92 22945,9 11472,96 25196 8398,64 27446 6861,48 29696 5939,18 

10000 10 19100 19100 21600 10800 24100 8033,33 26600 6650 29100 5820 

9091 11 17841,1 17841,06 20591,1 10295,53 23341 7780,35 26091 6522,77 28841 5768,21 

8334 12 16834,4 16834,44 19834,4 9917,22 22834 7611,48 25834 6458,61 28834 5766,9 

7693 13 16020,4 16020,38 19270,4 9635,19 22520 7506,79 25770 6442,6 29020 5804,08 

7143 14 15357,4 15357,38 18857,4 9428,69 22357 7452,46 25857 6464,35 29357 5871,48 

6667 15 14817,2 14817,22 18567,2 9283,61 22317 7439,1 26067 6516,81 29817 5963,44 

6250 16 14375 14375 18375 9187,5 22375 7458,33 26375 6593,75 30375 6075 

5883 17 14015,8 14015,78 18265,8 9132,89 22516 7505,26 26766 6691,45 31016 6203,16 

5556 18 13723 13722,96 18223 9111,5 22723 7574,32 27223 6805,74 31723 6344,59 

5264 19 13488,2 13488,24 18238,2 9119,12 22988 7662,75 27738 6934,56 32488 6497,65 

5000 20 13300 13300 18300 9150 23300 7766,67 28300 7075 33300 6660 

4762 21 13154,9 13154,92 18404,9 9202,46 23655 7884,97 28905 7226,23 34155 6830,98 

4546 22 13046,4 13046,36 18546,4 9273,18 24046 8015,45 29546 7386,59 35046 7009,27 

4348 23 12967,7 12967,68 18717,7 9358,84 24468 8155,89 30218 7554,42 35968 7193,54 

4167 24 12917,2 12917,22 18917,2 9458,61 24917 8305,74 30917 7729,31 36917 7383,44 

4000 25 12890 
12890 

19140 9570 25390 8463,33 31640 7910 37890 7578 

 

Mínimo 12890 12890 18223 9111,5 22317 7439,1 25770 6443 28834 5766,9 

 


