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Armazenagem 

 

Resumo 
 

Neste trabalho é apresentado o estudo da utilização de Simulação 

Computacional em um projeto de uma operação logística de armazenagem. 

Através de um projeto fictício criado pelo autor, desenvolve-se este mesmo 

projeto no ambiente computacional, a fim de simular os recursos necessários e 

comparar os resultados obtidos com e sem o software de simulação. Desta 

forma, espera-se analisar a aplicabilidade da simulação computacional no 

mercado logístico e suas vantagens e desvantagens. 

 
Introdução 
 

Buscando redução de custos, as empresas têm buscado terceirizar a gestão 

de estoque através dos operadores logísticos. Devido ao aumento desta 

demanda, os operadores necessitam ter um projeto do cliente cada vez mais 

preciso. Desta forma, a simulação computacional pode ser um aliado importante 

para o aumento da confiabilidade do projeto, que é feito baseado nas 

informações passadas pelo cliente para o operador logístico. 

Baseado nos conceitos de Logística defendidos por Novaes (2007) e nos 

conceitos e métodos de simulação abordados por Paulo Filho (2008), este 

trabalho busca abordar simultaneamente logística e simulação computacional, 

uma vez que são raros os estudos que correlacionam esses dois temas. 

 
Metodologia 
 

A pesquisa, de caráter exploratório, baseia-se em pesquisas bibliográficas e 

simulações computacionais. Os dados fictícios utilizados para elaboração do 

projeto inicial foram elaborados pelo autor utilizando o método hipotético-

dedutivo, e estes mesmos parâmetros do projeto foram utilizados para 

desenvolver a simulação computacional. A técnica de revisão bibliográfica foi 

escolhida em função dos assuntos simulação computacional e logística serem 

fundamentalmente conceituais e estarem presentes em grande volume de 

material bibliográfico nos dias atuais. 



Desenvolvimento 
 

A primeira etapa da pesquisa consiste em elaborar um projeto fictício de uma 

operação logística de armazenagem. A tabela 1 mostra as premissas 

consideradas neste projeto. 

PREMISSAS GERAIS CONSIDERADAS 

Produtos: Ração Animal 

Horário de funcionamento da operação: horário comercial, 8 horas por dia. 
 

Recebimento 

Entrada mensal: 4500 pallets (100% palletizado), cada pallet com 1 SKU (item de estoque) 

Cada pallet possui apenas 1 SKU (item de estoque) 

Sazonalidade do recebimento: uniforme durante o mês (25% por semana) 

Não haverá Logística Reversa (devolução) 
 

Armazenagem 

1500 posições pallet de armazenagem, com 12 itens (SKU’s) no estoque 

Giro de estoque: 3 por mês 
 

Expedição 
Saída Mensal: 4500 pallets (100% palletizado da mesma forma que chegar) 

Sazonalidade da expedição: semana 1 = 20%; semana 2: 20%, semana 3: 20%, semana 4: 40% 

Quantidade de NF emitida por mês: 2700 

Tabela 1 – Premissas gerais consideradas no projeto. 

Como a mão de obra geralmente é o fator que possui o custo mais 

representativo em um projeto, este estudo será focado em simular o processo da 

operação logística a fim de validar o cálculo de mão de obra feito com base na 

capacidade dos funcionários e comparar os resultados. Para os cálculos, foram 

consideradas as capacidades dos funcionários conforme a tabela 2. 

 
Recebimento 
(Conferência) 

Armazenagem Expedição (Picking) 
Expedição 

(Conferência) 

Auxiliar de Operação 12 pallets / hora - 12 NF / hora 50 pallets / hora 

Op. de Empilhadeiras - 12 pallets / hora 50 pallets / hora - 

Auxiliar Administrativo - - 12 NF / hora - 

Tabela 2 – Capacidade dos funcionários. 

Resultados Preliminares 
 

Para dimensionar a mão de obra necessária, fazem-se os cálculos dividindo 

os volumes de cada etapa da operação pelo tempo disponível (8 horas por dia) e 

cruzando com a capacidade de cada funcionário. O resultado está na tabela 3. 

Semana 1ª 2ª 3ª 4ª Média 
Recebimento Aux. Operação 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Armazenagem Op. Empilhadeira 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Picking 
Aux. Operação 2,0 2,0 2,0 4,0 2,5 

Op. empilhadeira 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 
Aux. Administrativo 2,0 2,0 2,0 4,0 2,5 

Expedição Aux. Operação 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 

Distribuição da mão de 
obra durante o mês 
(somatória por cargo) 

Aux. Operação 5,0 5,0 5,0 7,5 5,6 
Op. empilhadeira 3,0 3,0 3,0 3,5 3,1 

Aux. Administrativo 2,0 2,0 2,0 4,0 2,5 

Tabela 3 – Cálculo de Mão de obra. 



No momento de modelar o projeto, constatou-se que a melhor maneira é 

inicialmente dividir a simulação em partes, validando cada uma das etapas da 

operação (Recebimento, Armazenagem, Picking e Expedição). A figura 1 ilustra o 

fluxograma elaborado para a primeira etapa do trabalho (Recebimento). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma preliminar da etapa de Recebimento 

Neste modelo, o material de uma carreta está na doca e, para efeito de 

cálculo, a unidade da carreta é separada em 24 partes, ou seja, 24 pallets. Então, 

uma lógica dos diagramas seleciona qual operador está livre para receber o 

pallet, realizando o processo de conferência. A dificuldade encontrada neste 

primeiro momento é que quando não existem operadores livres, não se 

encontrou um jeito de deixá-lo em espera, e isso trava a simulação. A saída 

provisória encontrada foi colocar uma saída e tirar este material do sistema, a fim 

de validar primeiramente o restante da lógica de simulação e posteriormente 

encontrar uma solução definitiva para esta parte deficiente do processo. 

Pretende-se confirmar a hipótese que não será necessário modelar todas as 

etapas do projeto para se atingir o objetivo desta pesquisa, uma vez que o 

objetivo principal é comparar o cálculo teórico com a simulação, o que não requer 

necessariamente uma modelagem de uma operação logística completa. 

Espera-se, ao final dos estudos, encontrar uma lógica mais clara e funcional 

possível para se modelar o fluxo de materiais no armazém, possibilitando a 

comparação dos resultados validados no software com os resultados 

previamente calculados e a análise das vantagens e desvantagens de cada um. 
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