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1. RESUMO 

 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta para análise de uma 

operação de picking, desenvolvida em um software de simulação de eventos 

discretos (SIMUL8®). 

A finalidade do estudo é suprir os supervisores da área com informações 

antecipadas da operação, na tentativa de reduzir mudanças/interferências na 

operação de picking devido à complexidade do “mix” e volume dos pedidos. Em 

outras palavras a ferramenta permite alterar a alocação de recursos e verificar seus 

impactos antes que entre a operação real. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho está sendo realizado em uma operação logística de armazenagem que a 

empresa DHL Supply Chain possui em Louveira – SP. O armazém tem 

aproximadamente 138.000,00 m², com uma área de picking1 de aproximadamente 

13.500 m². Nesse contexto, por ser uma operação muito grande em tamanho e em 

volume, há muita dificuldade para controlar todos os processos e principalmente 

proporcionar uma visão clara de como seria o impacto de um dia normal ou pico de 

operação. Este problema era vivenciado desde o início da operação da empresa, 

pois esses cálculos sempre foram estimados por meio de planilhas simples. Visando 

a melhoria desse processo, uma ferramenta foi proposta e desenvolvida por uma 

equipe de especialistas e profissionais da própria DHL, titulada de OPUS Crystal Ball 

– Operação picking (SANTINI et. al., 2010). A ferramenta utilizava o picking list2 

gerado a partir de uma macro intermediária do MS-Excel, alimentada com a lista 

diária de pedidos. 

Em virtude de diversos fatores como complexidade da simulação, tempo de 

processamento, falta de treinamento posterior adequado, mudanças de processo e 

tecnologia, a ferramenta acabou entrando em desuso, voltando todo processo de 

decisão com base em planilhas, ocasionando incertezas e muitas correções durante 

a operação. Por interesses tanto da empresa como acadêmico, decidiu-se criar uma 

ferramenta que auxilie a tomada de decisão na operação de picking, com uma 

                                                           
1 Picking – separação e preparação de pedidos. 
2 Picking List – lista de tarefas (caixas) que o auxiliar deverá separar. 
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interface mais amigável e menor esforço de processamento computacional com 

relação à ferramenta anteriormente desenvolvida, resultando numa versão 

reformulada. 

  

3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo primário criar e implantar uma ferramenta que 

auxilia na tomada de decisões de alocação de recursos na operação de picking da 

empresa DHL, visando uma melhor distribuição nessa alocação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

De acordo com Chwif e Medina (2010), o desenvolvimento de um modelo de 

simulação compõe-se de três grandes etapas, a primeira etapa é a concepção ou 

formulação do modelo que consiste no entendimento claro do sistema a ser 

simulado e seus objetivos, em seguida a etapa de implementação do modelo, onde 

é criado o modelo computacional e por último a etapa de análise dos resultados do 

modelo, onde são feitos vários experimentos estatísticos. Na figura 1 ilustra 

exatamente os passos citados para uma boa elaboração e implantação de um 

modelo de simulação. 

 

FIGURA 1 – FASES DE UM ESTUDO DE SIMULAÇÃO 

 

FONTE: Chwif e Medina, 2010. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após definir o método de pesquisa, visitas foram realizadas na empresa, a fim de 

obterem-se mais detalhes do processo de picking para criação do modelo 

conceitual. Este foi modelado e gerado uma especificação conceitual do modelo. A 

partir desta especificação um modelo computacional foi desenvolvido. Os dados que 

alimentam este modelo foram retirados ou de entrevistas ou do sistema LMS 

(sistema de administração de recursos humanos). Também foi desenvolvido um 

módulo (macro) que converte os dados dos pedidos de separação do cliente e 

converte-os em picking list. Na fase atual o modelo foi verificado, procurando a 

existência de erros e como próxima etapa o modelo deverá ser validado com a 

operação real para garantir que este possa ser utilizado como ferramenta 

operacional de análise. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O modelo foi verificado e não foram encontrados erros com as baterias de testes 

realizadas. Após a validação do modelo este permitirá a análise de diversos 

indicadores como: produtividade geral da operação (número de caixas separadas 

por período simulado), produtividade por tipo de auxiliar (transpaleteira elétrica, 

manual e new hire3), distância total e média percorrida e perfil (quantidade de caixas 

separadas / número de visitas em pick faces4) médio por hora, necessários para 

uma visualização de como será a operação do dia para o responsável da área. 
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3 New Hire – auxiliar contrato com menos de três meses de experiência. 
4 Pick Faces – local de separação. 


