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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo propor uma melhoria para elevar a produtividade de 

carregamento dentro de uma indústria de cerveja a fim de dar agilidade à entrega de produtos 

aos clientes. A partir da revisão bibliográfica sobre temas relacionados ao estudo de tempos e 

com manuseio e movimentação de materiais, formou-se o embasamento teórico necessário 

para iniciar o estudo da situação atual da empresa. Posteriormente, foi realizado o estudo de 

tempos da operação de inversão de paletes para calcular qual seriam os ganhos se realizada 

uma melhoria na linha de produção. Assim, foi possível determinar os objetivos específicos 

atingidos, como: o aumento em 6% da capacidade de armazenagem da fábrica e a redução do 

tempo de atendimento em cerca de 5%. Destaca-se que com essa melhoria a unidade 

carregaria mais de 20.000 paletes, em torno de 20% a mais se comparada com a situação 

atual, estimando um ganho de 30 milhões de reais. 

 

Palavras-chaves: estocagem; movimentação e manuseio de materiais; estudo de tempos; 

arranjo físico. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to propose an improvement to increase the productivity of loading within a 

brewing industry in order to speed the delivery of products to customers. From the literature 

review on topics related to the time study and material handling, it’s formed the theoretical 

foundation needed to begin the study of the current situation of the company. Subsequently, 

was performed a time study of pallet inversion operation to calculate what would be the gains 

applied to an improvement of the production line. Thus it was possible to determine the 

specific objectives achieved, as the increase in 6% of the plant’s storage capacity and the 

reduction of service time in about 5%. It is noteworthy that with this improvement, the unit 

would carry more than 20,000 pallets, around 20% more compared with the current situation, 

estimating a gain of 30 million. 

 

Keywords: storage; material handling; time study; layout. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

Com o crescente aumento da globalização, o mercado apresenta grande 

diversificação de produtos e serviços prestados por várias organizações. Estas descobriram 

que é necessária cada vez mais a evolução em seus processos para que possa sobreviver nesse 

atual cenário competitivo. Com o nível de informações levadas aos clientes pelos diversos 

meios existentes, essas pessoas têm ficado bastante exigentes quanto à qualidade dos produtos 

e/ou serviços que desejam adquirir.  

Desse modo, as empresas procuram novas formas de gestão de seus negócios para 

atender as exigências propostas por seus clientes. Dessa necessidade, surgem várias 

alternativas para ganhar destaque dentro do mercado. Dentre estas, os serviços têm se tornado 

fator fundamental para a diferenciação do produto, e um dos principais focos para agregar 

valor aos serviços encontra-se no planejamento logístico. 

Dentro da cadeia logística, destacam-se diversos fatores relevantes ao atendimento a 

clientes. A gestão de armazém é fundamental para garantir a disponibilidade de produtos no 

mercado, pois não importa qual é a operação, a armazenagem de produtos será necessária 

devido à diferença entre o ritmo de fornecimento e a demanda. 

No setor industrial de bebidas, vê-se ao longo do ano, uma grande variação de 

demanda, assim as empresas têm que estar preparadas para essa diferença recorrendo à 

formação de estoques dos seus produtos para suprir os picos de demanda. 

 

1.2 O Problema 

 

O estudo em questão é baseado em uma indústria de bebidas, que possui uma linha 

de produção de cervejas de 600 ml. É crescente a busca de melhorias no sistema logístico 

dentro da indústria de bebidas. Procura-se uma evolução gradativa da produtividade da 

cadeia. Com isso em vista, o setor de transportes da empresa sempre procura aperfeiçoar suas 

frotas de modo que consiga carregar mais produtos com menos viagens. 

Uma solução proposta foi uma inversão nos paletes para carregamentos de carretas 

do tipo Sider. Essa carreta tem comprimento de 14,6 m, largura de 2,55 m e altura de 2,75 m, 
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é carregada lateralmente e não necessita de amarração da carga, pois possui um sistema de asa 

delta pneumático.  

Um palete com cerveja na embalagem de 600 ml contém 84 dúzias. Divididas em 42 

garrafeiras, embalagem composta por 24 garrafas de cerveja. 

Como descrito anteriormente, um palete comporta 42 garrafeiras de cerveja. Essas 

são alocadas em seis camadas com sete garrafeiras cada. A figura 1.1 mostra como são 

alocadas as garrafeiras sobre um palete. 

 

Figura 1.1. Posicionamento das Garrafeiras no palete 

O palete utilizado na empresa é do tipo PBRII. Suas dimensões são de 1.050 mm x 

1.250 mm. Atualmente a linha de produção fornece os paletes para a armazenagem para o 

lado de 1.250 mm, ficando com profundidade de 1050 mm, chamados palete normal. Se esse 

palete for virado 90 graus, torna-se invertido. A figura 1.2 mostra a visão frontal de um palete 

normal. Já a figura 1.3 mostra as duas possíveis visões frontais de um palete invertido. 
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Figura 1.2. Visão Frontal (Palete Normal) 

 

Figura 1.3. Visão Frontal e Traseira (Palete Invertido) 

As empilhadeiras, responsáveis pela movimentação dentro do armazém, são de garfo 

duplo simples (GDS), pegando então dois paletes de cada vez. Da mesma maneira que o 

palete sai da linha de produção, ele é armazenado no armazém.  

Para se carregar um Sider com os paletes invertidos consome mais tempo se 

comparado ao tempo de carregamento com os paletes normais. Assim a capacidade de 

carregamento da fábrica diminui quando se carrega este tipo de caminhão. 
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Em Janeiro de 2010, foram carregados 1.411 carros na unidade, desses 272 eram 

invertidos, dando um percentual de 19,28% de caminhões invertidos carregados. Já em 

Agosto de 2011, têm-se um total de 1.211 carros carregados com 759 sendo invertido, em 

percentual 62,28%. Contabilizando essa conta em número de paletes, no primeiro período 

citado são 30.318 paletes carregados sendo 7.616 invertidos (25,12%), já no segundo período 

são 30.020 paletes carregados sendo 21.252 invertidos (70,79%). 

Em razão dessa situação, este trabalho busca responder quais serão os ganhos que 

esta indústria de bebidas pode obter com uma melhoria na linha de produção para que se 

trabalhe com os paletes invertidos. 

 

1.3 Objetivos 

 

A seguir será apresentado o objetivo geral do trabalho, bem como os objetivos 

específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma melhoria para elevar a 

produtividade de carregamento dentro de uma indústria de cerveja, a fim de aumentar a 

capacidade de carregamento da mesma, agilizando as entregas de produtos aos clientes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir o ganho em produtividade de carregamento que a armazenagem feita com 

paletes invertidos representará; 

 Calcular o impacto do tempo de carregamento médio dos caminhões; 

 Redesenhar o arranjo físico do armazém para se adequar a mudança na forma de 

armazenagem. 

  

1.4  Importância do Trabalho 

 

A empresa possui um sistema fabril automatizado que produz um grande volume de 

bebidas ocasionando um gargalo durante o carregamento devido à inversão de paletes, com 
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isso, o presente trabalho destina-se a aumentar a produtividade em um armazém, procurando 

reduzir o tempo de carregamento de caminhões invertidos de modo que justifique o 

investimento feito melhoria da linha de produção. 

 

1.5 Metodologia 

 

Este trabalho é uma pesquisa de natureza aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática no cotidiano da empresa estudada que neste trabalho é representada 

pelo ganho em produtividade trabalhando-se com os paletes invertidos. 

Quanto à forma de abordagem, ela é Qualitativa, pois que é feita uma análise dos 

métodos de trabalho existentes na empresa já que a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas nesse processo de pesquisa. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de 

familiarizar-se com os temas abordados, constituída principalmente de livros e artigos, e por 

fim um estudo de caso para o pesquisador ser capaz de entender profundamente o processo 

estudado de modo a balizar suas análises corretamente. 

 

1.6 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho é formado por cinco capítulos, conforme descrito a seguir: 

O Capítulo 1 é composto pela introdução, onde é mostrado o problema a ser 

abordado, os objetivos a serem alcançados, a importância deste trabalho na prática, a 

metodologia a ser empregada e a estrutura a ser seguida. 

No Capítulo 2, é abordado o embasamento teórico que serviu de base para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

No Capítulo 3, é descrita a situação da empresa, o processo estudado e a metodologia 

da abordagem do problema. 

O Capítulo 4 é composto pela apresentação do objeto de estudo e pelas soluções 

encontradas para o problema. 

O Capítulo 5 é destinado à conclusão deste trabalho, sendo verificados se os 

objetivos foram alcançados e sendo tecidos outros comentários julgados pertinentes.  

Após o capítulo de conclusão é destinada uma seção final para apresentar as 

referências pesquisadas para a elaboração desse trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Estoque 

 

A manutenção de estoques torna-se importante para equilibrar as diferenças entre 

demanda e produção, para acompanhar o efeito da sazonalidade, garantir a continuidade de 

produção além de controlar os custos de compra e produção, tornando-os mais econômicos. 

Estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um 

sistema de transformação (SLACK et al, 2009). 

Estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais 

em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos nodo canal de produção e 

logística das empresas (BALLOU, 2006). 

Não importa o que é armazenado como estoque, ou onde é posicionado na operação, 

ele existirá porque existe uma diferença de ritmo entre fornecimento e demanda (SLACK, 

2009). 

A gestão de estoque é o ramo da administração de empresas que está relacionado 

com o planejamento e controle de estoques de materiais ou produtos que serão utilizados na 

produção de bens ou serviços (BERTAGLIA, 2003). 

Segundo Slack et al (2009) existe diversos tipos de estoque como, estoque de 

segurança, de ciclo, de desacoplamento, de antecipação e no canal. 

Para Ballou (2006), existem cinco categorias de estoque como: estoques no canal; 

para fins de especulação; de natureza regular ou cíclica; para funcionar como pulmão contra a 

variabilidade da demanda; e por fim parte se deteriora, torna-se obsoleta ou acaba sendo 

perdida ou roubada. 

Ainda de acordo com Ballou (2006), gerenciar estoques é também equilibrar a 

disponibilidade dos produtos, ou serviço ao consumidor, por um lado, com os custos de 

abastecimento que, por outro lado, são necessários para um determinado grau dessa 

disponibilidade. 

Mesmo o estoque tendo um papel crucial nas operações, considera-se vários pontos 

de atenção em relação ao estoque, como: o dinheiro fica congelado em forma de capital de 

giro, acarreta custos de armazenagem, consome espaço que poderiam ser utilizados para 

agregar valor, pode ficar obsoleto ou fora de validade. 
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Um objetivo primário do gerenciamento de estoque é garantir que o produto esteja 

disponível no tempo e nas quantidades necessárias (BALLOU, 2006). 

Para Viana (2009), o ideal seria a inexistência de estoque, à medida que fosse 

possível atender ao usuário no momento em que ocorressem as demandas. Entretanto, na 

prática isso não acontece, tornando imperativa a existência de um nível de estoques que sirva 

de amortecedor entre o mercado supridor e o consumidor. 

O comprometimento com determinado nível de estoque e a subsequente expedição 

de produtos para mercados, em antecipação a vendas futuras, acarretam várias atividades 

logísticas. Sem um estoque adequado, a atividade de marketing poderá detectar perdas de 

vendas e declínio da satisfação dos clientes (BOWERSOX, 2007). 

Além de garantir agilidade no suprimento dos produtos, o processo de armazenagem, 

deve garantir a qualidade e integridade dos produtos. O armazenamento é responsável pela 

manutenção de produtos em um ambiente que proteja a sua integridade e qualidade 

(MEDEIROS, DA SILVA e MOURA, 2008). 

Ainda segundo Bowersox, (2007), a função reguladora do estoque concilia a 

disponibilidade de materiais e produtos com a demanda. Os exemplos mais notáveis são a 

produção sazonal e o consumo durante o ano. 

As quatro funções do estoque são a especialização geográfica, o estoque 

intermediário, o equilíbrio entre suprimento e demanda e o gerenciamento de incertezas por 

meio do estoque de segurança. Essas funções implicam investimento em estoque necessário 

para que sistemas específicos possam atingir seus objetivos. Uma vez definida a estratégia de 

produção e marketing, o estoque planejado e comprometido nas operações só pode ser 

reduzido dentro de níveis de desempenho condizentes com as referidas quatro funções de 

estoque. Níveis de estoque que excedem o mínimo necessário representam investimento em 

excesso (BOWERSOX, 2007). 

 

2.2 Movimentação e Manuseio de Materiais 

 

Faria (2005) salienta que o processo de armazenagem representa um elo entre o 

fornecedor, a produção e o consumidor, estabelecendo, assim, um sistema de abastecimento à 

demanda e um serviço eficiente ao cliente. Neste processo, são consideradas as atividades de: 

movimentação de materiais; embalagens e produtos; e estocagem. 
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Em contraste com o transporte, a estocagem e o manuseio de produtos ocorrem 

primeiramente nos pontos nodais na rede da cadeia de suprimentos. A estocagem já foi tratada 

como “o transporte a zero quilômetro por hora” (BALLOU, 2006). 

Segundo o mesmo autor, o manuseio de materiais em um sistema de estocagem e 

manuseio é representado por três atividades principais: carga e descarga, movimentação e 

atendimento de pedidos. 

As principais funções de processamento ou de manipulação de materiais que um 

armazém desempenha são: receber, identificar, classificar e requisitar mercadorias; e ordenar 

e despachar pedidos (JAHN, CERVELLI e CUNHA, 1999). 

Os produtos devem ser recebidos, movimentados, estocados, classificados e 

montados, com finalidade de satisfazer os anseios dos clientes (BOWERSOX, 2007). 

Moura (2005) define a movimentação de materiais como a preparação, colocação e 

posicionamento dos produtos com o único intuito de facilitar a estocagem. 

Para Bowesox (2007), o objetivo primordial do manuseio é a separação de cargas de 

acordo com as necessidades dos clientes. As três atividades principais do manuseio são o 

recebimento, o manuseio interno e a expedição. 

Para Ballou (2006), quando os produtos chegam a um armazém, precisam ser 

descarregados do equipamento de transporte. Em muitos casos, a descarga e a remoção para 

estocagem são realizadas em uma única operação. Em outros, elas constituem dois processos 

separados, que às vezes necessitam de equipamentos especiais. 

 Já de acordo com Bowersox (2007), mercadorias e materiais chegam normalmente 

ao depósito em quantidades maiores do que as expedidas. A primeira atividade de 

movimentação de materiais é a descarga de veículos. 

Segundo o mesmo autor, o manuseio interno inclui toda e qualquer movimentação 

dos produtos dentro do armazém. Após o recebimento dos materiais, é necessária sua 

transferência interna para colocá-los em locais de armazenagem ou para separação de pedidos. 

Entre pontos de carga e descarga em uma instalação de estocagem, há produtos que 

chegam a ser movimentados diversas vezes ao longo de suma permanência. A atividade real 

de movimentação pode ser concretizada utilizando-se qualquer número dos diversos tipos de 

equipamentos disponíveis de manuseio de materiais (BALLOU, 2006). 

A separação dos produtos é uma função básica da armazenagem. O processo de 

separação agrupa materiais, peças e produtos em função dos pedidos de clientes. A expedição 
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consiste basicamente a verificação e no carregamento das mercadorias nos veículos 

(BOWERSOX, 2007). 

Para Ballou (2006), o atendimento de pedidos é a seleção dos estoques das áreas de 

armazenagem de acordo com as ordens de venda. O atendimento dos pedidos é muitas vezes a 

mais delicada das atividades de manuseio de materiais, porque lidar com pedidos de pequeno 

volume exige muita mão-de-obra e custa mais do que outras atividades de manuseio de 

materiais. 

Ainda segundo o autor acima citado, o manuseio de materiais dentro de um armazém 

ou área de estocagem é uma atividade típica de mão-de-obra intensiva, pois grande parte do 

manuseio de materiais no mundo inteiro é realizada manualmente, ou, no máximo, por 

processos semi-automatizados. 

A eficiência de um sistema para a movimentação de cargas e o capital necessário 

depende da escolha adequada do equipamento de manuseio de materiais (MOURA, 1983). 

Muitos fatores influenciam na escolha do equipamento que será utilizado para 

manuseio de materiais. Ainda segundo Moura (1983), são fatores como dimensões do 

material, peso e quantidade de carga, distância e velocidade necessárias, custos de operação e 

manutenção, entre outros.  

Um aspecto extremamente encorajador da logística atual é o potencial de aumento de 

produtividade que pode ser explorado por meio de investimentos em equipamentos de 

manuseio de materiais. Em logística, o manuseio de materiais é uma atividade que não pode 

ser evitada. Pode, no entanto, ser muito reduzida. Nos últimos anos, tem sido recomendada 

uma série de diretrizes para ajudar a administração no projeto de sistemas de manuseio de 

materiais. Algumas dessas diretrizes são muito importantes: os equipamentos de manuseio e 

armazenagem devem ser os mais padronizados possíveis; o sistema deve ser projetado para 

proporcionar fluxo de produtos mais contínuo possível; os investimentos devem ser feitos em 

equipamentos de manuseio, de preferência a equipamentos estáticos (como prateleiras e 

estantes); os equipamentos de manuseio de materiais devem ser usados o mais intensamente 

possível; os equipamentos de manuseio a serem escolhidos devem ter a menor relação 

possível entre peso e carga útil; sempre que possível, a força da gravidade deve ser 

aproveitada em projetos de sistemas de manuseio (BOWERSOX, 2007) 

O gerenciamento da movimentação de materiais não afeta objetivamente o 

consumidor final. As decisões tomadas nesse processo irão influenciar diretamente uma parte 
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da cadeia logística, afetando, assim, a qualidade do produto oferecido, a competitividade, as 

vendas e o lucro da empresa (LAMBERT, 1992). 

 

2.3 Unitização de Cargas e Equipamentos de Estocagem 

 

Carga unitizada constitui um conceito extremamente simples: diversos volumes de 

mercadorias são acondicionados ou arrumados de modo a constituírem “unidades” maiores, 

de tipos e formatos padronizados, para que possam ser mecanicamente movimentados ao 

longo da cadeia de transportes, eliminando-se assim os múltiplos, dispendiosos e 

desnecessários manuseios de carga fracionada (MOURA, 2005). 

Segundo o mesmo autor, a unitização é o agrupamento de objetos homogêneos, 

embalados ou não, em uma unidade adequada à movimentação mecânica e ao transporte, 

mantido desde o expedidor até o destino da carga. Embora os principais motivos para a 

unitização sejam reduzir os custos de movimentação de materiais e aumentar a sua 

velocidade, o conteúdo da carga unitizada está, geralmente, sujeito a menos movimentação 

severa, aumentando, portanto, a proteção aos materiais. 

Segundo Ballou (2006), a melhoria da eficiência do manuseio de materiais 

desenvolve-se ao longo de quatro linhas: a unitização da carga, o arranjo físico do espaço, a 

escolha do equipamento de estocagem e a escolha do equipamento de movimentação. 

Um ponto importante da embalagem, para armazenagem e manuseio de materiais, é a 

unitização. O termo significa agrupamento de caixas numa carga única, formando um só 

volume, para manuseio ou transporte (BOWERSOX, 2007). 

Para Ballou (2006), à medida que aumenta o tamanho da carga, menor vai se 

tornando o número de viagens necessárias para estocar uma determinada quantidade de 

mercadorias e maior se revela a economia de custos. 

Ainda segundo o mesmo autor as cargas unitizadas apresentam muitas vantagens. 

Em primeiro lugar, são reduzidos o tempo de descarga e o congestionamento no ponto de 

destino. Em segundo lugar, é facilitado o manuseio de materiais, pela simplificação na 

verificação das mercadorias, em sua entrada, e no rápido posicionamento para separação de 

pedidos. Cargas unitizadas tomam somente um quinto do tempo necessário no manuseio 

convencional. Por último, a quantidade de avarias em trânsito pode ser reduzida pela adoção 

de cargas unitizadas e equipamentos especializados para o transporte. Todos esses fatores 

reduzem custos logísticos. 
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Para a empresa estudada neste trabalho, a unitização se configura na utilização de 

paletes, no caso o PBR II. 

Segundo Moura (2005), a unitização de cargas é uma técnica de muito uso para 

aperfeiçoar a atividade de movimentação, onde além de reduzir o tempo de execução diminui 

a necessidade de empregos de outros recursos. 

A paletização é a principal forma de unitização segundo Moura (2005). Os paletes 

são, usualmente, uma plataforma para apoio e acondicionamento de carga, com dimensões 

padronizadas, possuindo dispositivo para apoio de garfo de empilhadeira ou outro 

equipamento.  

Segundo Ballou (2006), um palete é uma plataforma portátil, normalmente feita de 

madeira ou material corrugado em que se empilham materiais para transporte e estocagem. As 

mercadorias são muitas vezes colocadas em paletes quando de sua manufatura e permanecem 

paletizadas até que o atendimento dos pedidos torne necessário o fracionamento de 

quantidades. 

Moura (2005) cita os principais benefícios de se trabalhar com cargas unitizadas 

como sendo: 

 Reduz custos de movimentação/transporte; 

 Acelera a movimentação dos materiais; 

 Reduz o tempo de carga e descarga; 

 Permite melhor uso do espaço disponível; 

 Permite um posicionamento uniforme do estoque; 

 Reduz danos ao material e embalagens; 

 Reduz o número de furtos em trânsito e na estocagem; 

 Reduz o tempo e custo do inventário físico; 

 Menor perda de tempo na localização do material. 

Já como principais desvantagens, ele cita: 

 Custo da unitização (formar a carga); 

 Custo da desunitização (desformar a carga); 

 Investimento e manutenção dos equipamentos de movimentação necessários; 

 Possível danificação devido à movimentação inadequada; 

 Falta de flexibilidade em função das dimensões; 

 Controle e retorno dos unitizadores vazios; 

 Estocagem de unitizadores vazios. 
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O equipamento de movimentação utilizado no armazém estudado é a Empilhadeira 

Frontal a Contrapeso. Segundo Moura (2005), empilhadeiras são veículos industriais 

autopropelidos, com pelo menos três rodas, que elevam, transportam e posicionam materiais. 

As principais vantagens das empilhadeiras são: 

 Transporte e elevação combinados em um único equipamento; 

 Versáteis e de boa capacidade de carga, grande número de acessórios; 

 Flexíveis e rápidas quanto ao percurso, dispensam estrutura fixa; 

 Duráveis e seguras; 

 Permitem grandes alturas de armazenagem; 

 Em geral, dispensam equipamento auxiliar. 

 

2.4 Arranjo físico 

 

O armazém ideal é aquele que não existe, mas a necessidade de se manter estoques 

de segurança para atendes picos de demandas, os tempos gastos para transportar os produtos 

da origem aos destinos e as estratégias de concentração dos produtos em centros de 

distribuição o faz necessário. 

Para garantir a melhor utilização dos recursos de um armazém, se faz necessária a 

elaboração de um arranjo físico que assegure os seguintes tópicos: 

 Utilização máxima do espaço; 

 Propiciar a mais eficiente movimentação de materiais; 

 Propiciar a estocagem mais econômica, em relação às despesas de 

equipamentos, espaço, danos de material e mão-de-obra do armazém; 

 Organização do armazém. 

Bowersox (2006) vai além, quando enfatiza a busca pelo equilíbrio entre custos de 

manuseio e a utilização do espaço do armazém. Um bom arranjo físico deve ter as seguintes 

características: 

 Facilitar o fluxo de materiais; 

 Reduzir os tempos de trabalho; 

 Assegurar a utilização máxima do espaço; 

 Eliminar as zonas de estocagem pouco eficientes; 

 Proporcionar a estocagem mais econômica; 
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 Proporcionar a redução de danos a material; 

 Propiciar a flexibilidade máxima, para satisfazer as necessidades de mudança 

de estocagem e movimentação. 

Segundo Slack (2002), o arranjo físico é uma das características mais importantes de 

uma operação produtiva, pois além de determinar a sua forma e aparência, mostra a maneira 

segundo a qual os recursos (materiais, informações, clientes) são transformados e como os 

mesmos fluem através de uma operação. 

Moura (2005), afirma que cada arranjo físico do armazém deve ser avaliado com 

base nos seguintes pontos: 

 Estocar as mercadorias de maior rotatividade o mais perto possível do ponto de 

uso; 

 Os itens recebidos e expedidos juntos devem ser estocados próximos; 

 Os itens que possuem forte correlação com respeito ao tipo devem ser 

estocados próximos; 

 Estocar mercadorias pesadas, volumosas e de difícil movimentação próximas 

ao ponto de uso; 

 Projetar o arranjo físico para acomodar apropriadamente os itens perecíveis; 

 Os corredores devem ser retos, e os principais devem levar às portas; 

 Os corredores devem ter largura suficiente para permitir uma operação eficaz, 

sem desperdício de espaço; 

 Todos os lados da estocagem devem ter acesso por um corredor; 

 Deve-se evitar o bloqueio de estoque. 

 

2.5 Estudo de Tempos e Movimentos 

 

O estudo de tempos, segundo Barnes (1977), é utilizado para determinar o tempo-

padrão através de tempos cronometrados da execução de uma atividade específica, realizada 

por uma pessoa qualificada, devidamente treinada, com experiência e trabalhando em um 

ritmo normal. 

Graeml e Peinado (2007) completam dizendo que o estudo de tempos é uma forma 

de mensurar o trabalho por meio de métodos estatísticos, permitindo calcular o tempo padrão 

que é utilizado para determinar a capacidade produtiva da empresa. 
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Para Slack et al (2002), um trabalhador qualificado é o que é aceito como aquele que 

tem os atributos físicos necessários, inteligência, habilidade, educação e conhecimento para 

desempenhar a tarefa com padrões de segurança, qualidade e quantidade. 

O estudo de tempos é um processo por amostragem, portanto, quanto maior o 

número de ciclos cronometrados maior será a representatividade dos resultados obtidos com 

esse estudo (BARNES, 1977). 

Conforme Shingo (1996), para coletar os tempos precisos de cada elemento de 

trabalho, as medições devem ser feitas no nível operacional com a utilização de cronômetros 

evitando usar os dados de tempos padrões ou tabelas de tempos e movimentos poque elas não 

capturam a realidade das operações. 

Para Moreira (2004), uma análise criteriosa do método de trabalho pode aumentar em 

muito a produtividade, sem que seja introduzido nenhum equipamento, sendo feita apenas 

uma análise racional do processo.  

Segundo Costa e Herrera (2004), os principais dados que devem ser levantados são: 

os tempos padrão das tarefas, o gráfico de fluxo do processo e a análise do mapofluxograma. 

Com esses dados e com os diagramas estabelecidos, pode-se determinar um conjunto de 

alternativas factíveis para o arranjo físico, possibilitando que a escolha e a implementação 

daquela que seja considerada como a mais viável em um processo posterior de análise das 

alternativas. 

O estudo de tempos e movimentos tem como objetivo aprimorar a forma de execução 

mais adequada de uma operação, relacionando custo, tempo de produção e qualificação de 

mão-de-obra as necessidades da empresa (BARNES, 1977). 

Para Slack et al (2002), quando um trabalhador qualificado está trabalhando em um 

trabalho especificado com um desempenho padrão, o tempo que ele precisa para realizar o 

trabalho é chamado de tempo básico para o trabalho. 

Segundo Barnes (1977), o tempo normal calculado não considera fatores como 

necessidades fisiológicas e fadiga do operador que executa a operação. Dessa forma deve-se 

considerar um fator de tolerância no cálculo do tempo padrão. 

O tempo padrão é o tempo que inclui tolerâncias para pausa e descanso, que devem 

ser permitidos devido às condições sob as quais o trabalho é realizado (SLACK et al, 2002). 

Concluindo o pensamento, o tempo padrão é composto de duas frações, o tempo 

básico em si e a tolerância permitida para descanso, relaxamento e necessidades pessoais. 
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Segundo o mesmo autor, com esse estudo pode-se realizar a quantificação da 

capacidade produtiva da empresa, podendo assim fazer uma melhor programação de matérias-

prima, utilização de mão-de-obra e estoque de materiais, buscando evitar desperdício, 

ociosidades e retrabalhos, agregando maior valor e qualidade ao produto final. 

Estudo de tempo é uma técnica de medida do trabalho para registrar os tempos e o 

ritmo de trabalho para os elementos de uma tarefa especializada, realizada sob condições 

especificadas, e para analisar os dados de forma a obter o tempo necessário para a realização 

do trabalho com um nível definido de desempenho (SLACK et al, 2002). 

Niebel e Frievalds (2004) destacam as seguintes etapas para o Estudo de Tempos: 

 Determina-se o número de ciclos a serem cronometrados; 

 Determina-se o tempo médio da operação; 

 Avalia-se o fator ritmo (velocidade) da operação e determina-se o tempo 

normal; 

 Determina-se o tempo de tolerância para fadiga e para necessidades pessoais; 

 Determina-se o tempo padrão para a operação. 

Já Slack et al (2002) fala em três etapas para obter o tempo básico: observar e medir 

o tempo necessário para realizar cada elemento do trabalho, ajustar ou “normalizar” cada 

tempo observado e calcular a média dos tempos ajustados para obter o tempo básico para o 

elemento. 

Essa operação de ajustar citado por Slack et al (2002) é uma forma de avaliação do 

ritmo do trabalhador, pois ele cita que esse ajuste seria feito utilizando a razão entre: 

Avaliação observada / Avaliação padrão 

A metodologia aplicada neste trabalho para calcular o ritmo ou velocidade do 

operador será seguida pelo processo de avaliação de ritmo do trabalhador denominado 

Westinghouse. O sistema utiliza como base a avaliação da atividade em quatro aspectos: 

habilidade, esforço, condições e consistência. Ele fornece uma tabela com valores numéricos 

para cada fator e o tempo selecionado obtido através do estudo de tempos e normalizado pela 

aplicação da soma das avaliações para os quatro fatores (BARNES, 1977).  

Avaliação de ritmo é o processo durante o qual o analista de estudos de tempos 

compara o ritmo do operador em observação com seu próprio conceito de ritmo normal 

(BARNES, 1977).  
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Para determinar o número de observações iniciais, foi utilizada a tabela 2.1, que 

mostra uma estimativa do número de observações necessárias de acordo com o tempo da 

operação e a quantidade de repetições durante o ano. 

Tabela 2.1. Número de Ciclos a Serem Cronometrados 

 

Fonte: BARNES, 1977. 

Com o número inicial de observações, pode-se determinar o número N’ de 

observações necessárias para um estudo de tempos, com uma confiança de 95%, a partir da 

fórmula abaixo de Barnes (1977). 

 

Uma das fases mais importante e mais difícil do estudo de tempo consiste na 

avaliação da velocidade ou ritmo com o qual a pessoa trabalha durante a execução do estudo. 

A avaliação de ritmo utilizada para este trabalho será através do sistema Westinghouse, esse 

sistema consiste em estimar o ritmo do operador através da definição de quatro fatores, esses 

quatro fatores são: habilidade, esforço, condições de trabalho e consistência. O sistema 

fornece uma tabela com valores numéricos para cada fator para definir quanto o ritmo do 

operador impactará na atividade. 
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A tabela 2.2 mostra os atributos da classificação Westinghouse. 

Tabela 2.2. Classificação de Westinghouse 

 

 

Fonte: BARNES, 1977. 

Segundo Barnes (1977), o tempo normal e o tempo padrão podem ser calculados utilizando 

as fórmulas abaixo. 
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CAPÍTULO 3 – O ESTUDO DE CASO 

 

  

Este capítulo expõe a situação atual do gerenciamento de armazém dentro da 

empresa de cerveja. Esta exposição contemplará aspectos gerais relacionados com a cervejaria 

como a evolução nos transportes, a caracterização do seu sistema de armazenagem quanto às 

denominações utilizadas, definições de arranjo físico e sistema de movimentação interna. 

 

3.1  Caracterização da empresa 

 

3.1.1 Considerações iniciais 

 

O crescente aumento de demanda fez com que a empresa estudada focasse suas 

atenções nos processos logísticos executados em sua planta. Ideias de otimização de processos 

são elaboradas em diversas áreas. O armazém, como responsável pelos produtos acabados, é 

objeto de estudo frequente para buscar melhorias para aumentar a capacidade de fornecimento 

da indústria, consequentemente a receita de vendas terá um crescimento maior. 

A empresa em questão produz quatro Stocks Keeping Unit (SKU’s) de uma mesma 

embalagem, a cerveja de 600 ml. Para efeito de estudo este trabalho definirá os produtos A, B, 

C e D. 

 

3.1.2 Definições 

 

Este tópico do trabalho visa apresentar certas denominações usuais no cotidiano da 

empresa, além de analisar alguns métodos de movimentação interna de produtos 

 

3.1.2.1 Palete PBR II 

 

Segundo o Manual Prático de Sistemas de Armazenagem (MARCOLIN, 2002), 

palete é uma plataforma disposta horizontalmente para carregamento, constituída de vigas ou 

blocos com uma simples face sobre os apoios, cuja altura é compatível com a introdução de 

garfos de empilhadeira, paleteira ou outros sistemas de movimentação. 
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O palete padrão, apresentado na figura 3.1 para distribuição de bebidas é o PBR II, 

palete com face dupla e dimensões planas de 1050 mm x 1250 mm, com altura de 166 mm. 

 

Figura 3.1. Palete PBR II 

3.1.2.2 Ativos de giro 

 

Os ativos de giro utilizados na companhia são três: o vasilhame, a garrafeira e o 

palete. 

Vasilhame é o termo usado para referenciar a garrafa “A”, constituída de vidro, na 

cor âmbar e volume de aproximadamente 635 ml. Esse é o principal ativo de giro utilizado na 

companhia. Todos os SKU’s são envasados nessa mesma garrafa. A figura 3.2 mostra a 

garrafa de cerveja. 

 

Figura 3.2. Garrafa Âmbar de Cerveja 
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A garrafeira é uma caixa de plástico com dimensões de 516 mm x 352 mm e altura 

de 319 mm, e capacidade de armazenar 24 vasilhames. Existem na empresa três tipos de 

garrafeiras. O produto A é armazenado na garrafeira A, o produto B é armazenado na 

garrafeira B, enquanto que os produtos C e D são armazenados na garrafeira do tipo C. 

Na figura 3.3 pode-se visualizar um exemplo de garrafeira. 

 

Figura 3.3. Garrafeira de Cerveja 

O terceiro tipo de ativo de giro é o palete, já descrito acima. 

 

3.1.2.3 Palete de vasilhame e produto acabado 

 

A formação de um palete unitizado é composta por 42 garrafeiras e 1008 garrafas. 

De modo que fique distribuído um palete com seis camadas com sete garrafeiras cada. 

Depois de feita essa formação, o palete é diferenciado quanto a vazio e cheio. 

Quando um palete é denominado vazio significa que não existe líquido dentro de suas 

garrafas, ou seja, ele é o ativo de giro pronto para entrar na linha de produção para ser 

envasado. Já o palete cheio é o resultado extraído da linha de produção, no caso é o produto 

acabado. 

Atualmente, a empresa possui aproximadamente 2000 paletes de vasilhame com a 

garrafeira A, 1500 com a garrafeira B e 1000 com a garrafeira C. O que resulta num total de 

4500 paletes de vasilhame. 
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3.1.2.4 Empilhadeiras 

 

O tipo de empilhadeira presente no armazém é a de Garfo Duplo Simples, movida a 

gás liquefeito de petróleo (GLP),  que são capazes de carregar dois paletes por vez.  

As empilhadeiras são utilizadas na movimentação interna do armazém, os dois 

principais processos são o abastecimento da linha de produção e o carregamento de 

caminhões. No total, a fábrica possui quatro empilhadeiras sendo que uma fica alocada no 

processo de abastecimento da linha de produção e as outras três são utilizadas no 

carregamento. 

 

3.2 Evolução nos transportes 

 

Devido, principalmente, à necessidade de crescimento do volume fornecido, evoluir 

o sistema logístico tornou-se fundamental para a companhia, pois é nele que estão as 

principais lacunas no processo atual. É através dos transportes que o produto chega ao 

consumidor final. 

O setor de transportes está em constante evolução, exemplo disso é o carregamento 

de caminhões sider com paletes invertidos. Desse modo, consegue-se transportar 28 paletes 

em um caminhão que originalmente comportaria apenas 22 paletes. Com a confirmação da 

eficiência dessa idéia, o crescimento do número de palete invertidos carregados pela unidade 

aumentou cerca de 280% em relação a Janeiro de 2010. 

A figura 3.4 e a 3.5 mostram a carreta citada. Na primeira ela está sem a lona, ou 

seja, aberta. Já na segunda, mostra a carreta fechada. 
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Figura 3.4. Carreta Sider Aberta 

 

Figura 3.5. Carreta Sider Fechada 

 

3.3 Arranjo físico atual 

 

O armazém da empresa possui dimensões planas de 100 m x 40 m. Ele é dividido em 

duas partes, a primeira é coberta e está localizada no limite da linha de produção. Ela abriga 

todos os produtos acabados da fábrica e possui uma rua principal de aproximadamente 9 m 

para trânsito de empilhadeiras separando os dois lados de lotes. A segunda parte é chamada de 
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parque de vasilhames, é uma área descoberta localizada em frente ao armazém que serve para 

estocar os paletes de vasilhames que serão levados a linha de produção.  

A empresa segue um padrão de empilhamento para armazenar de uma forma que 

garanta a segurança de todos os envolvidos no sistema de armazenagem.  

Esse padrão define que todos os produtos acabados deverão ser empilhados com uma 

altura máxima de três paletes de forma piramidal. Exemplo a seguir na figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Empilhamento de Paletes de Produto Acabado 

Já os vasilhames vazios poderão ser empilhados em altura de três paletes da forma 

blocada. Exemplo a seguir na figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Empilhamento de Paletes de Vasilhame 

O armazém de produto acabado possui uma capacidade de armazenagem aproximada 

de 4340 paletes. Já o parque de vasilhames comporta cerca de 3000 paletes. 
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A empresa possui uma baia de carregamento na saída do armazém, ainda na parte 

coberta, para que os produtos não fiquem expostos à luz solar durante o processo de 

carregamento, pois isso pode prejudicar a vida útil da cerveja. A seguir um esboço do Arranjo 

físico atual. 

 

Figura 3.8. Arranjo Físico do Armazém 

Na figura 3.8, tudo que está em cinza são os lotes de produto acabado e a parte 

amarela são lotes reservados para o controle de qualidade e para produtos picados. Os 

produtos picados são todos aqueles produtos que não estão em quantidade suficiente para 

formar um palete, geralmente, estão nesses lotes alguns produtos separados para consumo 

interno ou para venda a funcionário. 

 

3.4 Linha de produção 

 

O propósito deste trabalho não contempla um estudo mais aprofundado sobre a linha 

de produção, é necessário falar apenas dos relacionamentos existentes entre a linha de 

produção e o armazém. Essa interação se caracteriza em dois sistemas. 

A primeira relação entre armazém e linha de produção se configura através do 

fornecimento de paletes de vasilhames para a linha. Esses paletes entram na linha através da 

despaletizadora. Essa máquina retira as garrafeiras de cima do palete, os paletes seguem direto 

para a paletizadora e as garrafeiras vão para a desencaixotadora. Na desencaixotadora, as 

garrafas são retiradas de dentro das garrafeiras seguindo para a lavadora onde serão 

higienizadas para seguir pro envase, a partir disso, elas serão tampadas e rotuladas antes de 

chegar à encaixotadora. Na encaixotadora elas são colocadas novamente nas garrafeiras e vão 
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para a paletizadora que unitizará a carga sobre os paletes. Dando origem ao segundo fluxo, no 

qual a linha de produção fornece paletes de produto acabado para o armazém encaminhar para 

os lotes de armazenagem. 

 

3.5 Carregamento 

 

Há apenas uma baia de carregamento no armazém onde todos os caminhões serão 

carregados. Essa baia é utilizada para carregar todos os tipos de caminhões do sistema de 

transporte da fábrica. Neste trabalho, com o objetivo de simplificação do estudo de caso 

proposto, tendo em vista que o estudo de tempos a ser realizado será com base em paletes, 

será considerada apenas a classificação de caminhões em dois tipos, carretas normais e 

invertidas. As normais são aquelas em que o palete é carregado da maneira que saí da linha, já 

as invertidas tornam-se necessário girar os paletes em 90° antes de serem carregados nos 

caminhões. 

 

3.6 Grade de carregamento 

 

Grade de carregamento é um conceito utilizado pela companhia para organizar o 

fluxo de carregamento. Nela todos os pedido marcados para o dia, serão organizados em 

horários de forma que esses pedidos sejam igualmente distribuídos durante o dia, evitando 

que ocorram chegadas em comboio na porta da fábrica, tentando regularizar a chegada dos 

caminhões ao longo do dia. 

Nesse conceito de grade, calculada a capacidade de carregamento em número de 

carros/hora. Cada empilhadeira é capaz de carregar um carro/hora, considerando que a fábrica 

possui três empilhadeiras, sua capacidade é de três carros/hora. A grade de carregamento 

considera dois horários fechados durante o dia, então apenas 22h são consideradas para o 

cálculo de capacidade de grada. A unidade possui uma capacidade de carregamento de 66 

carros/dia. 

 



37 

 

 

3.7 Tempo médio de carregamento 

 

Um dos principais indicadores de atendimento dentro da logística da empresa 

estudada é o Tempo Médio de Atendimento (TMA). Ele é calculado pela diferença entre o 

horário em que o caminhão saiu da fábrica e o horário em que o caminhão entrou. 

De acordo com a metodologia adotada, o TMA será dividido em dois, Tempo Médio 

de Atendimento de Caminhões Normais (TMAN) e o Tempo Médio de Atendimento de 

Caminhões Invertidos (TMAI), de forma que a análise desse indicador consiga mostrar a 

evolução no TMA graças à inversão da linha de produção. 

Uma análise do histórico do TMA é mostrada na tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Histórico do TMA 

 

Como citado anteriormente é importante separar esse tempo considerando se o 

caminhão é invertido ou normal. Segue uma tabela com o histórico de TMAI, tabela 3.2, e 

TMAN, tabela 3.3. 

Tabela 3.2. Histórico do TMAI 

 

Tabela 3.3. Histórico do TMAN 

 

Esses números serão importantes no cálculo da quantidade de carros que poderiam 

ser carregados com a aplicação do investimento na linha de produção. 
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3.8 Tempo médio de inversão de paletes 

 

Para determinar o tempo médio de inversão de paletes é preciso realizar um estudo 

de tempos e movimentos para esta atividade.  

O tempo requerido para a execução de uma determinada operação varia de ciclo para 

ciclo. Mesmo que o operador trabalhe a um ritmo constante, nem sempre executará cada 

atividade exatamente no mesmo tempo. As variações no tempo podem resultar de diferenças 

na posição de peças e ferramentas utilizadas pelo operador ou em algum evento não esperado 

ocorrido durante a execução. 

Inicialmente é necessário determinar qual o início e o fim do ciclo estudado. 

Atualmente o armazém trabalha com pré-cargas para acelerar o processo quando um 

caminhão invertido chega para carregar. As pré-cargas são mini lotes de um produto, 28 

paletes, dispostos próximos do lote de origem de modo que quando um caminhão esteja 

pronto para carregar, os 28 paletes já estarão invertidos e prontos para o carregamento. Para 

isso funcionar sempre existe uma pré-carga feita de cada um dos quatro produtos, assim, uma 

das três empilhadeiras do carregamento fica alocada a esse serviço. Quando um caminhão 

invertido chega para carregar um produto A, as duas empilhadeiras que estão no carregamento 

carregam o caminhão utilizando os paletes já invertidos, após isso a outra empilhadeira já 

prepara uma nova pré-carga. 

Assim descrito o problema citado, o ciclo foi definido no momento da criação das 

pré-cargas, que é o tempo que ele leva para inverter os paletes. O ciclo inicia quando a 

empilhadeira pega os primeiros paletes do lote e finaliza quando os paletes são dispostos na 

zona de pré-carga, iniciando um novo ciclo. 

Para dimensionar o número inicial de tarefas a serem observadas, foi seguido o 

critério abordado na tabela 2.1, apresentada na revisão bibliográfica. 

Considerando um tempo médio de duração do ciclo igual a 45 segundos, e também 

que a atividade ocorre mais que 10000 vezes, o número indicado na tabela é o de 50 

observações, o analisador estipulou 42 ciclos a serem observados, o que equivale a três 

caminhões de 28 paletes cada, pois em cada ciclo a empilhadeira carrega dois paletes. Na 

tabela 3.4 observa-se os tempos obtidos dessas observações. 
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Tabela 3.4. Tempos Observados no Estudo 

 

A partir desses tempos, baseando-se em um método estatístico com 95% de 

confiança, calcula-se o N’ como sendo o número de amostras necessárias para garantir a 

confiança requerida, utilizando a fórmula abaixo. 

 

Para obter o resultado de N’ será necessário calcular os valores descritos acima. 

Segue os resultados. 

 

Através da fórmula mencionada, calcula-se um tamanho de amostra necessária como 

sendo 96,22. Depois de achado esse valor foi necessário realizar novas 58 medições 

totalizando 100 amostras para serem analisadas. Na tabela 3.5 são mostrados os valores 

obtidos de cada uma das 100 medições. 
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Tabela 3.5. Tempos Observados após Cálculo de N’ 

 

Depois de realizadas todas as observações, é necessário recalcular o N’ com as novas 

medições: 

 

Com os dados obtidos da tabela 3.5, o novo valor de N’ é de 85 observações, assim, 

não será necessário realizar nenhuma observação a mais. 

A partir dessas amostras, é iniciado o estudo de tempos para determinar o tempo 

padrão de duração da atividade estudada. Com o resultado desse estudo, pode-se projetar o 

ganho de produtividade que o armazém terá quando estiver trabalhando somente com paletes 

invertidos. 



41 

 

 

Utilizando como base o método Westinghouse, os quatro fatores foram analisados. O 

operador que estava realizando a atividade é o mais hábil na fábrica, portanto, definida 

habilidade Excelente B1. Quanto ao esforço, o operador trabalhou com um esforço acima do 

normal, pois estava sendo observado, então foi definido o esforço com Bom C1. As 

condições, definidas com Boas C, são relativamente boas, alguns riscos se referem ao piso 

molhado, existência de buracos, trânsito de empilhadeiras constante. Em relação à 

persistência foi considerada uma persistência Excelente B devido ao operador estar sempre 

procurando manter o empilhamento bem alinhado. Considerando as análises, obtêm-se o 

seguinte valor para o ritmo. 

 

O Tempo Normal é determinado pela consideração do fator de ritmo dentro do 

Tempo Médio. 

 

Assim o valor do Tempo Normal é igual a 53,57 segundos. O Tempo Normal para 

uma operação não contém tolerância alguma, é o tempo necessário para que um operador 

qualificado execute a operação trabalhando em um ritmo normal. Entretanto não se espera que 

uma pessoa trabalhe o dia inteiro sem interrupções, assim, torna-se necessário considerar 

certo fator de tolerância para o Tempo Normal obtendo o Tempo Padrão para realização da 

atividade. No exercício desta atividade, será considerada uma tolerância de 5%, em torno de 

24 minutos pro dia, em um turno de oito horas de trabalho. 

Partindo do percentual determinado para a tolerância, o Tempo Padrão é calculado a 

partir da seguinte equação. 

 

Considerando o estudo de tempos realizado o Tempo Padrão para execução da 

atividade estudada é 56,39 segundos, esse é o tempo que o operador de empilhadeira leva para 

inverter um par de paletes, pode-se considerar também que cada palete leva 28,20 segundos 

para ser invertido. Para efeito de comparação inicial, teríamos um ganho médio de 13 minutos 

a cada caminhão de 28 paletes invertidos carregado na fábrica.  

 



42 

 

 

CAPÍTULO 4 – PROPOSTAS DE MELHORIA 

 

  

Este capítulo objetiva demonstrar como será remodelada a linha de produção para 

que o armazém passe a trabalhar com os paletes invertidos desde o recebimento da linha até o 

carregamento, aumentando assim a produtividade de carregamento e gerando um aumento na 

capacidade de grade da unidade. 

Ele será dividido em duas partes. A primeira mostra como será o investimento na 

linha de produção, como ficará a entrada e a saída da linha com capacidade de trabalhar com 

os paletes invertidos. A segunda parte contém o estudo de como ficará o novo sistema de 

armazenagem da fábrica, abordando temas como o arranjo físico do armazém, a capacidade 

de estocagem da fábrica, a análise do TMA e a nova capacidade da grade de carregamento. 

 

4.1 Linha de produção 

 

Todo o investimento proposto para a linha de produção será realizado em duas partes 

da linha, na entrada da despaletizadora e na saída da paletizadora. Como descrito 

anteriormente, o objetivo desse investimento é adaptar a linha para que ela consiga trabalhar 

com paletes invertidos. 

Na figura 4.1, um esboço da entrada e da saída da linha de produção,  na entrada da 

linha o empilhador coloca o palete de vasilhame que irá ser envasado, já na saída da linha o 

empilhador retira os paletes de produto acabado e os movimenta até o lote para ser 

armazenado. 

Saída da Linha de Produção Entrada da Linha de Produção

 

Figura 4.1. Esboço Atual da Entrada e Saída da Linha de Produção 
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A proposta de adaptação da linha de produção é encaixar perpendicularmente ao 

local onde os paletes são colocados ou retirados, duas esteiras transportadoras para criar um 

local onde serão posicionados os paletes invertidos, como descrito na figura 4.2. 

Saída da Linha de Produção Entrada da Linha de Produção

 

Figura 4.2. Esboço da Linha de Produção após o Investimento 

Desse modo, pode-se trabalhar com os paletes configurados em qualquer posição, 

sejam normais ou invertidos.  

Na figura 4.3 é mostrada uma ilustração da mesa de roletes tracionados. 

 

Figura 4.3. Mesa Transportadora com Roletes Tracionados 

O investimento proposto seria a compra de duas mesas retangulares com roletes 

tracionados de aproximadamente três metros de comprimento e 1,5 m de largura e duas mesas 

quadradas, responsáveis pela inversão dos paletes, com lado de 1,5 m. Com esse 

investimento, o fluxo de entrada e saída seria o mesmo, mudando apenas a localização de 

onde os paletes seriam colocados ou retirados. 

Alguns estudos foram realizados pela área de engenharia da empresa, não se pode 

obter acesso a esses levantamentos, mas baseado em algumas pesquisas externas, concluiu-se 

que esse investimento custa em torno de 25000 reais. 



44 

 

 

 

4.2 Gerenciamento do armazém 

 

Como o investimento na linha de produção mudará a forma como os paletes serão 

movimentados no armazém. Será necessária a adequação do arranjo físico do armazém 

considerando os paletes armazenados de forma invertida. A seguir o novo arranjo físico do 

armazém após o investimento 

 

Figura 4.4. Novo Arranjo Físico do Armazém 

Com este arranjo físico de produção, a capacidade do armazém será de 4588 paletes, 

ou seja, um aumento de quase 6% em sua capacidade de armazenagem. 

 

4.3 Quantificação dos ganhos 

 

O estudo a seguir procura mensurar quanto de melhoria o investimento na linha de 

produção, consequentemente, o gerenciamento do armazém trabalhando com paletes 

invertido, proporcionará para a empresa. Esse cálculo será feito através do estudo do tempo 

médio de carregamento. 

A metodologia utilizada para esse cálculo foi a seguinte: 

 Cálculo do tempo de carregamento de cada carro; 

 Dividindo esse tempo pela quantidade de paletes obtem-se o tempo médio de 

carregamento por palete; 
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 De acordo com o estudo de tempos e, após o investimento na linha de 

produção, cada palete invertido seria carregado 28 segundos mais rápido que 

antes, e cada palete normal levaria 28 segundos a mais para ser carregado; 

 Assim, se o carro for invertido subtrai 28 segundos do tempo de carregamento 

de um palete, se o carro for normal esse tempo é adicionado; 

 Multiplica-se esse novo tempo pela quantidade de palete do caminhão para 

obter o tempo de carregamento após o investimento na linha. 

A tabela 4.1 e a 4.2 mostra o cálculo do tempo médio de carregamento, seguindo os 

passos acima explicados. 

Tabela 4.1. Novo TMCI 

 

Tabela 4.2. Novo TMCN 

 

A partir desse dados calculados, a próxima etapa será calcular como ficaria o TMA 

seguindo esses tempos de carregamento, de acordo com a fórmula abaixo: 

TMA novo = TMA atual + (TMC novo – TMC atual) 

Ou seja, é só adicionar ao TMA atual a diferença entre os tempos de carregamento. 

Também é notada a seguinte relação entre esses tempos: 

% Ganho / Perda = (TMA atual / TMA novo) - 1 

Com essas informações, obtêm-se as tabelas 4.3 e 4.4: 
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Tabela 4.3. Novo TMAI 

 

Tabela 4.4. Novo TMAN 

 

Com o percentual calculado nas tabelas anteriores, pode-se calcular a quantidade de 

carros e paletes que seriam carregados se o investimento na linha de produção fosse realizado, 

para isso, aplica-se a fórmula: 

N° Carros novo = N° Carros atual * ( 1 + % Ganho / Perda ) 

E, também: 

N° Paletes novo = N° Paletes atual * ( 1 + % Ganho / Perda ) 

Daí, originam-se as tabela 4.5 e 4.6 que mostram o número de carros e paletes 

carregados se o armazém trabalhasse com os paletes já invertidos: 

Tabela 4.5. Número de Caminhões Carregados com Armazém Invertido 

 

Tabela 4.6. Número de Paletes Carregados com Armazém Invertido 

 

Uma dúzia de produto acabado custa em média R$ 20, assim, como um palete tem 84 

dúzias, um palete de produto acabado custaria aproximadamente R$ 1.680. Seguindo esse 

valores, com a inversão de paletes, considerando apenas 2011, a unidade carregaria cerca de 

20000 paletes a mais o que equivale a cerca de 30 milhões de reais. 
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A seguir, um gráfico que mostra o impacto, em quantidade de paletes carregados, 

que o manuseio de paletes invertidos iria causar no armazém: 

 

 



48 

 

 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 

A proposta inicial deste trabalho foi propor uma melhoria para elevar a produtividade 

de carregamento dentro de uma indústria de cerveja, a fim de aumentar a capacidade de 

carregamento da mesma, agilizando as entregas de produtos aos clientes. 

Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica onde se destaca inicialmente alguns 

conceitos sobre gerenciamento de armazém, envolvendo noções sobre estocagem e manuseio 

de materiais. Além de justificar o estudo de unitização de cargas e definição do arranjo físico 

do armazém. 

Mais adiante se abordou definições de como realizar um estudo de tempos, 

necessário para se obter o tempo padrão da operação analisada, partindo de observações da 

atividade com cronometragem de tempos, passando pela análise do ritmo do operador e 

chegando finalmente na determinação do tempo padrão considerando certo fator de tolerância 

para fadiga e necessidades pessoais. 

De acordo com o estudo de tempos, determinou-se que o tempo padrão para inversão 

de um palete, de cerveja de 600 ml, é igual, aproximadamente, 28 segundos, assim, calcula-se 

que o tempo padrão atual para carregar um caminhão invertido com 28 paletes é de 

aproximadamente 13 minutos. 

Com o ganho em produtividade através da melhoria proposta neste trabalho, a 

empresa carregaria mais de 20.000 paletes de cerveja a mais do que o ocorrido com a situação 

atual, gerando um ganho de mais de 30 milhões de reais 

Após o estudo de tempos foi realizado um comparativo em cima do tempo médio de 

carregamento, de Janeiro de 2011 à Agosto de 2011, o ganho neste indicador seria de 5,1%, 

reduziria aproximadamente três minutos no acumulado anual, atingindo o objetivo específico 

de calcular o impacto nesse indicador. 

O novo arranjo físico do armazém foi redesenhado como definido no objetivo 

específico, vale ressaltar o aumento de aproximadamente 6% na capacidade de armazenagem. 

Como indicações para trabalhos futuros é interessante considerar que com o 

investimento da linha de produção, pode-se trabalhar com o palete nas duas posições, 

tornando-se possível um cálculo de distribuição no armazém onde se encontra uma mescla de 

lotes tanto invertidos quanto normais. 
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Outro ponto que pode ser explorado futuramente é a classificação ABC dos produtos 

fornecidos pela empresa, podendo ser calculado o produto que tenha maior saída para o 

mercado para que esse seja tenha lotes posicionados próximos a baia de carregamento. 
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