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RESUMO 

 

Este trabalho tem como proposta analisar e otimizar as atividades de picking 

desenvolvidas em um centro de distribuição de uma empresa, num estudo de caso 

real. As modelagens de otimização se mostram eficientes na resolução de 

problemas operacionais, possibilitando reduções consideráveis de custos e 

mantendo a qualidade do produto entregue ao cliente. Na resolução desse problema 

propõe-se a utilização da Pesquisa Operacional que possibilita formulações de 

diferentes cenários com o auxílio das modelagens do Problema do Caixeiro Viajante 

e Problema da Mochila. Nas análises dos diferentes cenários foram considerados 

diferentes tipos de picking e alocação de produtos com base no giro de estoque do 

CD. Os resultados obtidos mostram a possibilidade de redução de 50% nos tempos 

operacionais das atividades desenvolvidas. A redução se mostra economicamente 

viável pois confere maior qualidade ao serviço oferecido aos clientes. 

Academicamente, tem-se a contribuição de resolução exata de um modelo de 

otimização. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Operacional. Otimização. Picking. Centro de Distribuição. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze and optimize the activities of child selection in a 

company distribution center, in a real case study. The optimization solutions 

considering the problem solving, allowing the reduction of costs and the maintenance 

of product quality. In the solution of this problem we propose the use of the 

Operational Research that allows formulations of different scenarios with the aid of 

the Models of the Traveling Salesman Problem and Knapsack Problem. Bottle quotes 

are ready for different sorts of selection and product allocation based on the stock 

turnover of the CD. The results obtained had a possibility of reduction of 50% in the 

useful times of the old activities. The reduction to be economically viable to give a 

higher quality to the service to the clients. Academically, one must construct an exact 

modeling structure. 

 

Keywords: Operational Research. Optimization. Picking. Distribution center.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Com o passar dos anos as empresas redefiniram significativamente a forma 

de operarem, a fim de atenderem os requisitos exigidos pelas mudanças ocorridas 

na economia global. A necessidade de tornarem seus processos mais eficientes foi 

motivada pela alta competitividade no meio em que estão inseridas. 

Nesse contexto, de acordo com Ballou (2006): 

“a logística caracteriza um processo de planejamento, implantação e 
controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das 
informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo com 
o propósito de atender as exigências dos clientes”  
 

De acordo com Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2009), uma cadeia de 

suprimentos pode ser definida como uma rede logística, formada por fornecedores, 

centros de produção, depósitos, armazenagem em centros de distribuição, 

varejistas, incluindo também matérias primas, estoques de produtos em processo e 

produtos acabados que se deslocam entre as instalações. 

Nesse trabalho abordou-se o tema de armazenagem em Centros de 

Distribuição (CD). Um Centro de Distribuição, também chamado de armazém, é 

utilizado para a gestão dos estoques dos produtos a serem distribuídos pela 

empresa. As atividades desenvolvidas em um CD vão desde o recebimento dos 

produtos a serem estocados até a expedição dos pedidos aos clientes. Dentre essas 

atividades, a separação e coleta de pedidos (picking) é a atividade que exige maior 

prioridade do armazém para a melhoria da sua produtividade (TOMPKINS et al., 

2010). 

De acordo com Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007), a operação da coleta 

de pedidos impacta diretamente o CD e, portanto, o desempenho da cadeia de 

suprimentos. Entre o momento em que um pedido é liberado para o depósito e o 

tempo que leva para chegar ao destino, existem inúmeras possibilidades de 

ocorrência de erros que podem estar relacionados com a precisão e integridade das 

informações do processo e o tempo perdido durante os processos. Estima-se que o 

custo da coleta de pedidos seja de até 60% da despesa operacional total do 
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armazém (TOMPKINS et al., 2010). Qualquer mau desempenho na coleta de 

pedidos pode levar a um serviço insatisfatório e alto custo operacional para o 

depósito e para toda a cadeia de suprimentos, impactando diretamente o cliente 

final. 

Nesse contexto, considera-se de grande relevância as pesquisas aplicadas à 

otimização de processos empresariais para possibilitar atingir melhores níveis de 

serviços oferecidos aos seus clientes.  

Devido ao impacto da atividade de picking no desempenho da cadeia de 

suprimentos, nesse trabalho considerou-se a otimização do processo de picking por 

meio de ferramentas da Pesquisa Operacional (PO). 

A PO consiste em uma abordagem científica para a tomada de decisões. 

Possibilita por meio da formulação de modelos matemáticos representar a situação 

real, e tem por objetivo determinar a melhor solução do problema segundo uma 

medida de desempenho considerada e atendendo as restrições operacionais do 

problema em estudo. 

Neste trabalho a Pesquisa Operacional foi considerada para otimizar a 

eficiência da atividade de picking de um centro de distribuição em uma empresa, 

visando a redução de tempo operacional e redução dos custos gerais. 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste 
trabalho.  

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Otimizar a atividade de picking realizada em um centro de distribuição de 

uma multinacional da cidade de Joinville em Santa Catarina. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, também será necessário alcançar os 

seguintes objetivos específicos: 
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▪ Realizar um levantamento bibliográfico referente aos modelos de separação 

de itens e alocação de produtos em um armazém;  

▪ Estudar as diferentes metodologias de separação de itens; 

▪ Elaborar um modelo matemático de otimização para coleta dos itens; 

▪ Criar cenários para análises de propostas de melhorias. 

▪ Analisar os resultados obtidos, a fim de apontar qual o mais adequado. 

 

 
1.2  JUSTIFICATIVA 

 

No contexto de globalização, as empresas têm a necessidade de se 

reinventarem e se tornarem competitivas a fim de atenderem as expectativas do 

mercado e de seus clientes. A fim de verificar a eficiência operacional da empresa 

em estudo, observou-se a necessidade de analisar as atividades de picking 

desenvolvidas, buscando a otimização e obtenção de melhores resultados. 

 

1.3  METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A metodologia adotada nesse trabalho é de pesquisa bibliográfica e 

exploratória. De acordo com Andrade (2002), a pesquisa exploratória tem como 

finalidade proporcionar uma série de informações sobre o assunto estudado a fim de 

facilitar a delimitação do tema pesquisado, tornando o conteúdo mais explícito e 

auxiliando na formulação de hipóteses. 

A organização metodológica deste trabalho seguiu as etapas descritas na 

Figura 1. Na primeira etapa foram realizadas as pesquisas bibliográficas, consiste 

em um levantamento bibliográfico acerca dos temas estudados nesse trabalho. A 

segunda etapa realizada foi a coleta de dados, que consiste em um levantamento 

dos dados necessários para o desenvolvimento do trabalho. A terceira etapa 

consiste nas formulações dos modelos matemáticos atendendo aos objetivos e 

restrições do problema.  

Após o desenvolvimento dos modelos foi possível o input de dados a fim de 

obter a representação da realidade e soluções otimizadas. Com os modelos 

desenvolvidos, criou-se cenários para análises de propostas de melhorias. 
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Por fim realiza-se a última etapa em que serão analisados os resultados 

obtidos. 

Figura 1: Organização metodológica 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O trabalho está organizado em 5 capítulos: introdução, referencial teórico, 

estudo de caso, cenários propostos, análises dos resultados obtidos e conclusões. 

Utilizou-se a linguagem de programação em AMPL no solver Gurobi, a fim de 

implementar os modelos matemáticos. O Excel também foi utilizado para compilação 

dos dados obtidos. 

 

 

  

Análise dos resultados obtidos

Criação de cenários para melhorias

Implementação

Identificação de método de solução

Formulação dos modelos matemáticos 

Coleta de dados

Pesquisa Bibliográfica
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o embasamento teórico sobre os temas 

abordados neste trabalho. 

 

2.1  LOGÍSTICA 

 

A Logística é um processo de gestão estratégica de aquisição, 

movimentação e armazenagem de materiais aliado a um fluxo de informações que 

se dá por meio da organização dos canais de comercialização de forma que a 

rentabilidade seja maximizada buscando um melhor custo benefício 

(CHRISTOPHER, 2002). 

Novaes (2007) afirma que durante alguns anos, as atividades de logística 

estavam relacionadas apenas com aquisição de materiais, estoques e distribuição, 

eram consideradas apenas atividades de apoio, que não conferiam nenhum valor ao 

produto, eram tratadas apenas como um centro de custo, não havendo influências 

nas decisões estratégicas da empresa.  

Com o passar dos anos foi percebido que era necessário diminuir os custos 

relacionados à operação, não apenas garantir o produto no local desejado pelo 

consumidor. Era preciso ter um produto de qualidade e proporcionar informações 

que permitam que o produto possa ser rastreado no decorrer da operação, 

agregando valor e satisfação ao cliente. Novaes (2007) define que: 

[...] a logística empresarial evolui muito desde seus primórdios.  Agrega 
valor de lugar, de tempo, de qualidade e de informação a cadeia produtiva. 
Além de agregar os quatro tipos de valores positivos para o consumidor 
final, a Logística moderna procura também eliminar do processo tudo que 
não tenha valor para o cliente, ou seja, tudo que acarrete somente custos e 
perda de tempo. 

 

A grande variedade de produtos e tempos de resposta mais curtos atribuiu 

grande ênfase na capacidade de tornar as operações logísticas suaves e eficientes. 

As operações desempenham um papel vital na determinação da competitividade de 

uma empresa, uma vez que os custos logísticos constituem uma parte importante 

dos custos totais de produção (ROUWENHORST et al., 2000). 
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Castro (1995) afirma que logística é uma orientação aos processos de 

produção, que busca atender às necessidades dos clientes considerando a 

qualidade dos produtos e insumos, atendendo aos prazos estipulados, fazendo da 

logística uma condição básica para a competitividade dos setores da economia. 

De acordo com Bowersox e Closs (2011), o maior problema enfrentado nas 

operações logísticas é a produtividade da mão de obra, sendo que a movimentação 

dos produtos acabados exige uma demanda grande de mão de obra.  

Dias (1993) diz que a movimentação de materiais e produtos é tarefa 

atribuída à logística, fazendo uso de equipamentos, mão de obra especializada e 

instalações de tal modo que o consumidor possa ter acesso ao produto na hora 

certa e com um preço condizente com o produto. Nos últimos anos, a logística 

deixou de ser apenas operacional e passou a participar ativamente nas decisões 

estratégicas das empresas buscando melhorias e melhores resultados, visto isso 

surgiu o conceito de Logística Integrada. 

A Logística Integrada busca a integração entre todos os processos dentro de 

uma empresa. De acordo Garcia et al. (2006), a logística integrada pode ser dividida 

em três segmentos: Logística Inbound que representa a gestão de suprimentos e o 

relacionamento com seus fornecedores; Logística Industrial que representa as 

operações de planejamento, programação e controle da produção dentro da 

empresa; Logística Outbound que representa a distribuição física dos produtos e o 

relacionamento com seus clientes. Esses três segmentos caracterizam o processo 

de atendimento ao cliente, atendendo aos requisitos de demanda e tempo de 

entrega. 

A logística agrega valor às operações através da gestão e posicionamento 

do estoque, combinando o gerenciamento de estoques, transporte, depósito, 

manuseio de materiais e embalagens, integrados através de uma rede de 

instalações. Enquanto a logística integrada vincula e sincroniza a cadeia de 

suprimentos como um processo contínuo, conectando todas as partes da cadeia 

(BOWERSOX et al., 2014). 

A Logística Integrada está diretamente ligada à gestão da cadeia de 

suprimentos, a qual será abordada na próxima seção. 
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2.1.1  Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Durante a década de 1990, muitos fabricantes e provedores de serviços 

procuraram colaborar com seus fornecedores e atualizar suas funções de 

gerenciamento de compras e suprimentos de um papel administrativo para uma 

parte integrante de um novo fenômeno conhecido como gerenciamento da cadeia de 

suprimentos (TAN, 2001). 

Christopher (2002) define a cadeia de suprimentos como “gestão de 

relações a montante e a jusante com fornecedores e clientes, a fim de entregar ao 

cliente valor superior ao menor custo para toda a cadeia de suprimentos”. A cadeia 

de suprimentos é formada por todas as partes envolvidas diretamente ou 

indiretamente no pedido de um cliente, incluindo não apenas fornecedores e 

fabricantes, mas também transportadoras, armazéns, varejistas e o próprio cliente 

(CHOPRA; MEINDL, 2014). 

A cadeia de suprimentos é caracterizada como uma rede de organizações 

que estão interligadas, mas funcionam de forma independente trabalhando de modo 

cooperativo e em conjunto a fim de controlar, gerenciar e melhorar o fluxo de 

materiais e informações dos fornecedores para os usuários finais (CHRISTOPHER, 

2002). 

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management) 

foi definido para reconhecer explicitamente a natureza estratégica da coordenação 

entre os parceiros comerciais e para explicar o objetivo duplo do SCM: melhorar o 

desempenho de uma organização individual e melhorar o desempenho de toda a 

cadeia de fornecimento. O objetivo do SCM é integrar os fluxos de informações e 

materiais de forma transparente em toda a cadeia de suprimentos como uma arma 

competitiva eficaz (FELDMANN; MÜLLER, 2003).  

A cadeia de suprimentos pode ser considerada como uma rede de entidades 

individuais que são coletivamente responsáveis pelas atividades de aquisição de 

matéria prima, fabricação, armazenamento e transporte (ÖNÜT; TUZKAYA; DOĞAÇ, 

2008). 

O sequenciamento da Cadeia de Suprimentos segue a ordem fornecedor, 

produção, armazenagem, transporte, e por fim o cliente final, como pode ser 

observado na Figura 2.  
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Figura 2: Sequenciamento da cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Baseado em Akkermans et al. (2003) 

 

O fluxo de informações segue a ordem inversa, do cliente final para o 

fornecedor. Na primeira etapa é recebido a matéria prima necessária, na segunda 

etapa é realizado a produção dos produtos para então serem levados para 

armazenagem que é definido como a terceira etapa. Depois de armazenados, os 

produtos são expedidos por meio do transporte e então levados ao cliente final. 

Nesse trabalho é considerada a etapa de armazenagem dos produtos, a 

qual é abordada na próxima seção. 

 

2.2 ARMAZÉM 

 

Na cadeia de suprimentos um depósito é um componente essencial para 

vincular os parceiros da cadeia. É necessário alocar os recursos do armazém de 

maneira eficiente e eficaz para aumentar a produtividade e reduzir os custos de 

operação do depósito (POON et al., 2009). Os requisitos básicos em operações de 

depósito são receber Unidades de Retenção de Estoque (SKUs) de fornecedores, 

armazenar os SKUs, receber pedidos de clientes, coletar os SKUs, organizar e 

enviar os pedidos concluídos aos clientes.  

Para atingir os requisitos mínimos do sistema é necessário que haja 

recursos: espaço, mão-de-obra e equipamento, todos precisam ser alocados entre 

as diferentes funções do armazém, e cada função precisa ser cuidadosamente 

implementada, operada e coordenada para atingir os requisitos relacionados a 

capacidade, rendimento e serviço e custo mínimo do recurso (GU; GOETSHALCKX; 

MCGINNIS, 2007). A atividade logística realizada dentro do armazém é definida por 

Fornecedor de 
matéria prima

Produção Armazenagem

TransporteCliente Final
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4 etapas: recebimento, armazenagem, separação do pedido seguido da conferência 

e por último a expedição. 

Segundo Önüt, Tuzkaya e Doğaç (2008), as atividades logísticas dentro de 

um armazém seguem as etapas apresentadas na Figura 3. 

 

Figura 3: Fluxo da logística em armazém 

 

Fonte: Baseado em Önüt, Tuzkaya e Doğaç (2008) 

 

As atividades ilustradas na Figura 3, são detalhadas nos próximos tópicos. 

 

2.2.1  Recebimento 

 

De acordo com Önüt, Tuzkaya e Doğaç (2008), a primeira etapa é a de 

recebimento, nessa etapa as mercadorias são recebidas geralmente por caminhões 

e então são descarregadas na área de recebimento, verificadas, preparadas e 

encaminhadas para a área de armazenamento. Nesta etapa, os produtos são 

verificados ou transformados, por exemplo, reempacotados em diferentes módulos 

de armazenamento (ROUWENHORST et al., 2000). 

 

 

 

Recebimento

Armazenagem

Separação do pedido (picking)

Conferência e expedição
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2.2.2  Armazenagem 

 

De acordo com Gu, Goetshalckx, Mcginnis (2007), o armazenamento tem 

preocupação com a organização das mercadorias armazenadas no depósito, a fim 

de obter uma melhor utilização do espaço e facilitar o manuseio eficiente do material. 

Os bens armazenados podem ser organizados em diferentes departamentos.  

 

2.2.2.1   Políticas de armazenamento 

 

De acordo com Önüt, Tuzkaya e Doğaç (2008), o processo de 

armazenamento pode ser executado por diferentes formas de armazenamento. As 

políticas mais utilizadas e preferidas podem ser fornecidas como política de 

armazenamento aleatório, política de armazenamento baseada em classe e política 

de armazenamento dedicada. 

A política de armazenamento aleatória é executada pela alocação no local 

de armazenamento baseado no espaço disponível no momento de armazenamento. 

Em outras palavras, esse tipo de armazenagem deixa a decisão de armazenamento 

para o operador. Uma política de armazenamento baseada em classe é uma política 

comum e compartilhada entre políticas aleatórias e dedicadas. Ele divide as 

mercadorias em classes com base em alguns critérios e cada classe recebe um 

bloco de locais de armazenamento. Essa política pode ser chamada de zoneamento 

ABC. 

Uma política de armazenamento dedicada determina previamente um local 

específico para cada produto a ser armazenado. A desvantagem do armazenamento 

dedicado é que um local é reservado para um produto, mesmo que o produto esteja 

em falta. A vantagem é que os selecionadores de pedido memorizam a localização 

dos produtos (PETERSEN; SCHMENNER, 1999). 

 

2.2.2.2  Tipos de armazéns 

 

De acordo com Van Der Berg e Zijm (1999) existem três tipos de depósitos: 

distribuição, produção e terceirizado. Um depósito de distribuição é um depósito no 

qual os produtos de diferentes fornecedores são coletados e quando necessário 
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montados para entrega a vários clientes. Um armazém de produção é usado para o 

armazenamento de matérias-primas, produtos semiacabados e produtos acabados 

em uma base de produção. Um depósito terceirizado é uma instalação que realiza a 

operação de armazenagem em nome de um ou mais clientes. 

 

2.2.2.3  Layout 

 

O layout de um armazém é caracterizado por um arranjo físico de um galpão 

ou armazém. Por meio de um planejamento correto é possível criar uma 

infraestrutura que aproveite todo o espaço disponível a fim de facilitar a 

movimentação de equipamentos, produtos e operadores buscando aumentar a 

produtividade e eficiência operacional. Considerando armazéns logísticos, a forma 

como os produtos estão alocados influencia fortemente na operação. Por esse 

motivo, ajustes e modificações de layout geram grandes economias de tempo e 

recurso (ROODBERGEN; VIS, 2006). A Figura 4 apresenta exemplos de diferentes 

layouts. 

 

Figura 4: Tipos de Layouts 

 

Fonte: Adaptado de Petersen (1997) 
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É possível projetar diversos tipos de layout para uma determinada área de 

armazenagem alterando o número de corredores, comprimento e disposição. Os 

diferentes projetos de layout visam objetivos diversos: redução de custos, otimização 

de espaço, redução de tempo de deslocamento. A maioria dos modelos na literatura 

otimiza o layout minimizando a distância de viagem esperada para armazenar ou 

recuperar um item (DUKIC; OPETUK, 2012).  

 

2.2.2.4  Métodos de coleta 

 

Seis diferentes estratégias de roteamento serão abordadas: transversal ou 

S, retorno, ponto médio, maior distância, composto e ótimo (PETERSEN, 1997). 

 

2.2.2.4.1  Estratégia transversal (ou S) 

 

Uma das estratégias mais simples para rotear os coletores de itens é a 

estratégia transversal. Uma rota transversal ocorre quando um coletor entra em um 

corredor a partir de uma extremidade e sai pela outra extremidade do corredor. O 

coletor inicia o percurso a partir de um determinado ponto e prossegue por todos os 

corredores que contenham os itens correspondentes ao pedido antes de retornar ao 

ponto t novamente.  

A Figura 5 representa esse método, no qual os produtos correspondentes à 

coleta estão designados pela letra C e a seta indica o caminho que será realizado 

pelo selecionador de itens. 

 

Figura 5: Estratégia Transversal 

 

Fonte: Baseado em Petersen (1997) 
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2.2.2.4.2  Estratégia de retorno 

 

A estratégia de retorno também é considerada simples. Nessa estratégia o 

selecionador de itens entra e sai de um corredor pela mesma extremidade, ou seja, 

ele entra no corredor por uma extremidade, caminha até o item a ser coletado, e 

retorna pelo mesmo caminho. O selecionar só entra nos corredores em que há itens 

a serem coletados.  

A Figura 6 representa esse método, no qual os produtos correspondentes à 

coleta estão designados pela letra C e a seta indica o caminho que será realizado 

pelo selecionador de itens. 

 

Figura 6: Estratégia de retorno 

 

Fonte: Baseado em Petersen (1997) 

 

2.2.2.4.3  Estratégia de Ponto médio 

 

A estratégia de ponto médio divide o depósito em duas seções. Um 

selecionador de itens pode acessar um corredor apenas até o ponto médio e depois 

retorna pela mesma extremidade que entrou no corredor, não podendo ultrapassar o 

limite das seções.  

O selecionador coleta itens primeiramente da parte “inferior” do depósito. O 

selecionador pode entrar na parte “superior” do armazém somente quando todos os 

itens necessários da parte “inferior” forem coletados (TARCZYNSKI, 2013).  
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A Figura 7 representa esse método, no qual os produtos correspondentes à 

coleta estão designados pela letra C e a seta indica o caminho que será realizado 

pelo selecionador de itens. 

 

Figura 7: Estratégia de ponto médio 

 

Fonte: Baseado em Petersen (1997) 

 
 

2.2.2.4.4  Estratégia de maior distância 

 

A estratégia de maior distância é semelhante à estratégia de ponto médio, 

exceto pelo fato de que um selecionador de itens entra em um corredor e caminha 

até o produto de maior distância, em vez do ponto médio. A maior distância é 

caracterizada pela parte do corredor sem locais de coleta para a rota 

(PETERSEN,1997). Se houver a maior distância entre duas escolhas adjacentes, o 

selecionador executa uma rota de retorno de ambas as extremidades do corredor. 

Caso contrário, uma rota de retorno do corredor frontal ou traseiro será usada 

(DEKKER; BLOEMHOF; MALLIDIS, 2012).  

A Figura 8 representa esse método, no qual os produtos correspondentes à 

coleta estão designados pela letra C e a seta indica o caminho que será realizado 

pelo selecionador de itens. 
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Figura 8: Estratégia de maior distância 

 

Fonte: Baseado em Petersen (1997) 

 

2.2.2.4.5  Estratégia composta 

 

Petersen (1997) apresentou a estratégia de rota composta. A estratégia de 

rota composta combina as melhores características das estratégias de retorno e 

transversal. A estratégia composta minimiza a distância de deslocamento entre os 

picos mais distantes em dois corredores adjacentes. A Figura 9 representa esse 

método, no qual os produtos correspondentes à coleta estão designados pela letra C 

e a seta indica o caminho que será realizado pelo selecionador de itens. 

 

Figura 9: Estratégia composta 

 

Fonte: Baseado em Petersen (1997) 

 

2.2.2.4.6  Método para otimização da estratégia de coleta 

 

Espera-se que em uma estratégia otimizada de coleta, deve-se considerar 

aquela que utiliza o caminho mais curto para a coleta de itens. 
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Entre os métodos para determinar o caminho mais curto, pode-se citar o 

Problema do Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem), que busca encontrar o 

menor percurso de um ponto a outro (TARCZYNSKI, 2013).  

Petersen (1997) observou que a rota ótima é geralmente um híbrido de 

estratégias transversais e maiores distâncias. A Figura 10 representa a estratégia 

ótima, no qual os produtos correspondentes à coleta estão designados pela letra C e 

a seta indica o caminho que será realizado pelo selecionador de itens.  

 

Figura 10: Estratégia ótima 

 

Fonte: Baseado em Tarczynski (2013) 

 

2.2.3  Separação do pedido (picking) 

 

 A separação de pedidos refere-se à coleta de mercadorias em suas 

posições de armazenamento sempre que uma ordem de coleta é solicitada. Essa 

operação é executada pelos coletores de pedidos (ÖNÜT; TUZKAYA; DOĞAÇ, 

2008).  

 

2.2.3.1  Estratégias de picking 

 

As diferentes estratégias de picking visam otimizar e melhorar as atividades 

realizadas dentro de um armazém, nesse tópico são apresentado as estratégias 

mais relevantes da literatura. A questão crítica é buscar um método de picking que 

reduza simultaneamente o custo e aumente a velocidade da atividade de coleta de 

pedidos (PETERSEN; SCHMENNER, 1999). 

Estima-se que o custo da coleta de pedidos seja de até 60% da despesa 

operacional total do armazém. Um mau desempenho na coleta dos itens dos 
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pedidos pode levar a um serviço insatisfatório e um alto custo operacional para toda 

a cadeia de suprimentos (KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 2007). O picking de 

pedidos tem sido tema de muitas pesquisas nas últimas décadas. O foco principal da 

maioria das pesquisas foi identificar políticas mais eficazes de coleta, 

armazenamento ou roteamento (PETERSEN; AASE, 2004).  

Segundo Koster, Le-duc e Roodbergen (2007), as atividades de picking 

podem ser divididas em 4 estratégias: Picking Discreto, Picking por Zona, Picking 

por Lote e Picking por Onda, os quais são abordados nas próximas seções. 

 

2.2.3.1.1  Picking por zona 

 

A separação por zonas é uma política que divide o depósito em zonas e 

permite que os coletores coletem SKUs dentro de uma única zona. Esse método é 

vantajoso em depósitos maiores, mas a separação de zonas requer operações 

secundárias para consolidar pedidos de diferentes zonas (PETERSEN; AASE, 

2004). De acordo com Parikh e Meller (2008), o picking por zonas requer que cada 

coletor de itens seja responsável por uma região específica da área do armazém e 

irá selecionar os itens apenas dessa região.  

A Figura 11 representa a atividade de picking por zona, com três 

operadores, três pedidos e quatro tipos de produtos (P1, P2, P3, P4). 

Figura 11: Atividade de Picking por Zona 

 

Fonte: Baseado em Medeiros (1999) 

 

De acordo com a Figura 11, cada operador é responsável por uma área visto 

que o operador 1 é responsável pela zona dos produtos 3 e 4, o operador 2 é 
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responsável pela zona do produto 2 e operador 3 é responsável pela zona do 

produto 1. Cada operador coleta os itens de sua área a fim de formar o pedido com 

produtos de diferentes áreas. 

 

2.2.3.1.2  Picking por lote 

 

Na estratégia de picking por lote, o selecionador de itens agrupa vários 

pedidos de clientes (o lote) que são coletados simultaneamente por um selecionador 

de pedidos (KOSTER; LE-DUC; ROODBERGEN, 2007).  

De acordo com Silva et al. (2015) esse método possui alta produtividade nos 

casos em que os pedidos possuem pouca variedade de itens, considerando um 

valor máximo de 4 itens e confere rapidez ao processo pois o deslocamento é 

menor. A Figura 12 representa a atividade de picking por lote, com 3 operadores, 3 

pedidos e 4 produtos (P1, P2, P3, P4): 

Figura 12: Atividade de Picking por Lote 

 

Fonte: Baseado em Medeiros (1999) 

 

De acordo com a Figura 12, os operadores 1 e 3 estão coletando itens 

provenientes de dois pedidos simultaneamente, ou seja, conforme o operador 1 se 

desloca pelo armazém vai coletando os itens dos pedidos 1 e 3 ao mesmo tempo. 

 

2.2.3.1.3  Picking por onda 

 

O termo picking por onda é usado se as ordens para um destino comum (por 

exemplo, partida em um horário fixo com determinada transportadora) forem 
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liberadas simultaneamente para o picking em várias áreas do depósito (KOSTER; 

LE-DUC; ROODBERGEN, 2007).  

No picking por lote ou zona, se as ordens de coleta precisam ser coletadas 

em uma janela de tempo predefinida (conhecida como onda), é definido como o 

picking por onda (PARIKH; MELLER, 2008). 

 

2.2.3.1.4  Picking discreto 

 

O picking discreto funciona de forma que um selecionador de pedidos é 

responsável por selecionar todos os itens em um único pedido durante uma busca 

de coleta dos itens de um pedido (PARIKH; MELLER, 2008). A Figura 13, representa 

a atividade de Picking Discreto, com 3 operadores, 3 pedidos e 4 produtos (P1, P2, 

P3, P4): 

Figura 13: Atividade de Picking Discreto 

 

Fonte: Baseado em Medeiros (1999) 

 

Na Figura 13 cada operador é responsável por um pedido, um operador 

percorre o armazém coletando itens de um pedido apenas. 

 

2.2.4  Conferência e expedição 

 

Após a coleta dos itens do pedido, é realizado uma conferência referente 

aos itens coletados. Depois de conferido, o pedido é encaminhado para expedição. 

De acordo com Rouwenhorst et al. (2000), na área de expedição, os pedidos 

são verificados, embalados e seguem para o carregamento, que ocorre em 

caminhões, trens ou outro meio de transporte. 
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Na próxima seção será abordado a temática da Pesquisa Operacional, que 

possibilita por meio de ferramentas a otimização das atividades em um armazém. 

 

2.3 PESQUISA OPERACIONAL 

 

Colin (2007) afirma que a PO utiliza ferramentas e softwares de simulação 

para modelar ou representar um problema real, possibilitando então a obtenção da 

melhor solução para o problema. A PO torna possível a obtenção de soluções 

matemáticas para utilizar em problemas onde se tem a necessidade de otimização. 

É caracterizado como um método científico capaz de resolver problemas 

provenientes da tomada de decisão, proporcionando a obtenção de melhores 

resultados atendendo as políticas da empresa. 

De acordo com Lachtermacher (2011), a PO auxilia no processo de tomada 

de decisão e possui três objetivos inter-relacionados. O primeiro objetivo diz respeito 

a conversão de dados em informações significativas, ou seja, organizar os dados 

que ainda estão em estado bruto. O segundo objetivo fornece apoio ao processo de 

tomada de decisão de forma independente a fim de assegurar que o processo seja 

claro e transparente. E por fim, criar sistemas computacionais úteis para os usuários 

não especializados, ou seja, fornece um processo de fácil utilização para a tomada 

de decisões de caráter estratégico, operacional e gerencial. 

Dessa forma, tem-se a necessidade de estudar aplicações de PO que 

possibilitem a otimização do processo de picking a fim de atender o propósito desse 

trabalho. Nesse trabalho são estudadas duas modelagens importantes: o problema 

do caixeiro viajante e o problema da mochila. 

 

2.3.1  Problema do Caixeiro Viajante (TSP – Traveling Salesman Problem) 

 

O TSP considera um conjunto de 𝑛 cidades, em que o caixeiro sai de uma 

cidade base ou um depósito, visita todas as cidades, ou um subconjunto delas 

somente uma vez, e retorna à cidade base de modo a otimizar um ou mais objetivos. 

Segundo Goldbarg e Luna (2005) trata-se de um dos mais conhecidos 

problemas de programação matemática devido a sua grande aplicação prática em 

diversas áreas, relação com outros modelos matemáticos e a dificuldade de se 
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alcançar uma solução exata. O TSP tem grande importância, sendo considerado um 

clássico exemplo de otimização combinatória.  

Considerando o caso mais clássico que minimiza a distância total da rota 

percorrida, o TSP pode ser formulado considerando-se um grafo não orientado 

𝐺(𝑁, 𝐸), em que o conjunto 𝑁 consiste em 𝑛 cidades e 𝐸 representa o conjunto de 

arestas entre as cidades. Supondo que 𝐺 é um grafo completo, isto é, para qualquer 

par de cidades 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑗, existe uma aresta (𝑖, 𝑗), e que a distância entre a 

cidade 𝑖 e 𝑗 é dada por 𝑐𝑖𝑗, quando  𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑗𝑖, diz-se que o problema é simétrico, caso 

contrário, é assimétrico.  

Definindo-se as variáveis: 

𝑥𝑖𝑗= {
1, se a cidade 𝑗 é visitada imediatamente a à cidade 𝑖, 𝑖 ≠ 𝑗
0, caso contrário                                                             

 

para 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛, o modelo matemático para o TSP, segundo Goldbarg e Luna 

(2005) pode ser representado pelas equações (2.1) – (2.7). 
 

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
𝑖≠𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗  

Sujeito a: 

(2.1) 

            ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

= 𝑛 
(2.2) 

            ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1,        ∀𝑗 
(2.3) 

            ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1, ∀𝑖 
(2.4) 

            𝑢𝑖 −  𝑢𝑗 + 𝑛𝑥𝑖𝑗  ≤ 𝑛 − 1           2 ≤ 𝑖 ≠ 𝑗 ≤ 𝑛 (2.5) 

              𝑢𝑖 ≥ 0                  ∀𝑖 ∈ 𝑁     (2.6) 

            𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}           ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑁   (2.7) 

 

  

A equação (2.1) define a função objetivo, que minimiza a distância total 

percorrida. A restrição (2.2) indica que todas as cidades deverão ser visitadas. 

As restrições (2.3) e (2.4) garantem que só haverá uma aresta de entrada e 

uma aresta de saída em cada cidade, ou seja, o caixeiro viajante só chegará e sairá 
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uma vez de cada cidade. As restrições (2.5) e (2.6) eliminam a possibilidade de 

haver sub-rotas e a restrição (2.7) define o tipo de variável. 

 

2.3.2  Problema da Mochila 

 

O problema da mochila é um dos problemas clássicos NP-hard e tem sido 

muito estudado nas últimas décadas (LACHTERMACHER, 2009). Ele oferece muitas 

aplicações práticas em várias áreas, como seleção de atributos, distribuição de 

recursos, tomada de decisões de investimento (ZOU et al., 2011). 

De acordo com Fréville (2004), a modelagem do problema da mochila pode 

ser dada pelas equações (2.8) -(2.10). 

 

𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 
(2.8) 

Sujeito à:  

            ∑ 𝑝𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 ≤ 𝑏 
(2.9) 

            𝑥𝑗 ∈  {0,1}; 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛} (2.10) 

 

A equação (2.8) define a função objetivo, que maximiza o custo/lucro total 

carregado na mochila.  

A restrição (2.9) define que um subconjunto de 𝑛 objetos/itens/produtos deve 

ser inserido em uma mochila (contêiner/caixa/caminhão) sem exceder sua 

capacidade 𝑏. Cada item tem um custo/lucro associado 𝑐𝑗 e um peso 𝑝𝑗 e o problema 

consiste em selecionar um subconjunto dos itens cujo peso total não exceda a 

capacidade 𝑏 e o lucro total deve ser máximo.  

A equação (2.10) assegura que a variável 𝑥𝑗 seja binária, sendo 𝑥𝑗 = 1 se o 

item 𝑗 é selecionado para o carregamento, e 𝑥𝑗 =  0, caso contrário. 

Nesse capítulo apresentou-se as diferentes estratégias de melhorias e 

otimizações que serão consideradas neste trabalho. No próximo capítulo será 

apresentado o estudo de caso referente a empresa bem como as modelagens 

matemáticas propostas.  
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3 ESTUDO DE CASO 

 

 

Nesse capítulo apresentam-se as informações provenientes do estudo de 

caso. Na primeira seção é apresentado a descrição da empresa e das estratégias 

adotadas atualmente nos processos. Na segunda seção detalham-se as 

modelagens matemáticas utilizadas e apresentam-se as melhorias propostas para o 

estudo. 

 

3.1  DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

O estudo foi realizado em uma multinacional do setor alimentício que é líder 

mundial no setor de lanches, alimentos e bebidas. A empresa está presente em mais 

de 200 países e atende todo o território brasileiro. Na cidade de Joinville em Santa 

Catarina está situado um dos seus centros de distribuição, onde é realizado o estudo 

desse trabalho. O nome adotado para a empresa nesse estudo será Empório do 

Alimento. 

Figura 14: Representação da empresa 

 

Fonte: Norlog (2019) 
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A Figura 14 traz uma representação semelhante à do Centro de Distribuição 

em estudo, visto que não é possível a divulgação de imagens devido a política da 

empresa. O CD em estudo possui área de 4000m² no qual 144m² correspondem à 

área de carregamento dos produtos, com 4 docas. A área de recebimento possui 

100m² e nos 3756m² restantes estão distribuídas as 333 posições pallets e áreas de 

movimentação.  

Os produtos estão alocados em pallets no CD devido a fragilidade dos 

produtos. Cada posição pallet possui o mesmo produto que contém um determinado 

número de caixas de acordo com as especificações de cada um. 

 

3.1.1  Estratégia atual de picking adotada na empresa 

 

Atualmente a estratégia utilizada na empresa é a de Picking Discreto. De 

acordo com o que foi explicado na seção 2.2.3.1.4, nessa estratégia um separador 

de pedidos é responsável por realizar a coleta de todos os itens referentes a um 

pedido com o auxílio de uma paleteira manual. 

 

3.1.2  Estratégia atual de escolha de rotas de coleta dos itens adotada na 

empresa 

 

Existem diversas estratégias de picking, porém em cada uma deve haver 

uma sequência na coleta dos produtos de um pedido. A metodologia praticada na 

empresa é a estratégia transversal, explicada na seção 2.2.2.4.1.  

Nessa estratégia de coleta, o coletor de pedidos segue pelos corredores em 

que existem itens a serem coletados, ele entra por uma extremidade do corredor e 

sai pela outra extremidade, não podendo retornar pelo mesmo local. 

 

3.2  PROPOSTAS 

 

De acordo com Koster, Le-Duc e Roodbergen (2007), um dos objetivos das 

empresas é a redução de custos por meio da otimização dos processos de picking 

buscando: 
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▪ Minimizar o tempo de processamento de um pedido; 

▪ Minimizar o tempo total de processamento (por exemplo, para completar um 

lote de pedidos); 

▪ Maximizar o uso do espaço; 

▪ Maximizar o uso de equipamentos; 

▪ Maximizar o uso de mão de obra; 

▪ Maximizar a acessibilidade a todos os itens. 

 

As empresas buscam a otimização dos processos objetivando a redução de 

tempo, a melhora da qualidade dos seus processos. E, consequentemente, o 

aumento dos níveis de serviços ao cliente final.  

Com isso, observa-se a necessidade de realizar uma realocação dos 

produtos do armazém, pois devido às movimentações de carga e descarga, visto 

que os produtos foram alocados em posições que não favorecem a coleta dos itens 

com maior demanda. Outro ponto observado que pode ser melhorado, é a escolha 

do caminho percorrido na coleta desses produtos.  

Assim, nesta seção apresentam-se propostas de melhorias, uma com 

relação a realocação dos produtos, e outro com realocação e escolha do percurso 

utilizado, as quais serão apresentadas a seguir. 

 

3.2.1  Realocação dos produtos 

 

Com os dados observados da análise de giro de estoque, foi possível definir 

quantas vezes um produto girou no estoque no decorrer de um período. Para 

realizar esse cálculo foi necessário levantar os seguintes dados: o número de 

vendas por mês e o valor de estoque médio de cada produto.  

Dessa forma foi possível determinar um índice de giro de estoque para cada 

produto. A análise foi realizada num período de sete meses e a partir das vendas 

mensais foi feito um levantamento de quantos produtos foram vendidos de cada tipo 

no decorrer desses meses e dividido pelo número de itens do estoque médio.  
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De acordo com Paoleschi (2018), a fórmula de índice de giro (𝐼𝐺) de estoque 

é definida pela equação (2.11), em que 𝑁 é o número de itens vendidos e 𝐸𝑀 é o 

estoque médio do produto. 

𝐼𝐺 =
N

EM
 

(2.11) 

 

Com a obtenção dos índices de giro de todos os produtos foi possível o 

desenvolvimento de um mapa da alocação atual dos produtos, no qual se 

considerou que as cores estão organizadas em forma de gradiente, em que os 

produtos com cores mais próximas do vermelho possuem maior índice de giro de 

estoque, e os produtos mais próximos do verde possuem menor giro de estoque, os 

produtos em tons amarelos são intermediários.  

Portanto os produtos que possuem maior índice de giro de estoque são 

produtos com maior demanda, visto isso, é possível verificar que de acordo com a 

Figura 15 nem todos os produtos com maior demanda estão alocados próximos ao 

ponto de carregamento representado pela letra C. 

Para otimizar a atividade de picking no centro de distribuição, observou-se a 

necessidade de se analisar a realocação dos itens de forma que a organização 

favoreça a coleta dos pedidos.  

Foi preciso calcular o tempo de deslocamento de todos os pontos, obtendo 

uma matriz 334×334 que possui o tempo de deslocamento entre todos os pontos do 

CD. Para realizar esse levantamento de dados foi necessário cronometrar o 

deslocamento entre todas as posições. Os dados foram obtidos de uma base de 

dados disponibilizada pela empresa. 

A fim de realizar a nova alocação, foi calculado uma matriz com os tempos 

de deslocamento de todos os pontos do CD ao ponto de carregamento, após 

calculado a matriz de distâncias, multiplica-se o índice de giro de estoque de cada 

produto por cada uma das distâncias, calculando os pesos caso o produto fosse 

alocado naquela posição, obtendo uma matriz 333×333, pois não está incluso a 

distância ao ponto de carregamento já que todas as distâncias calculadas são feitas 

em relação a ele.  
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Figura 15: Alocação atual dos produtos na empresa 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019)
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Com a obtenção dos pesos de alocação, aplicou-se a modelagem do 

Problema da Mochila para otimizar uma nova localização aos itens. Nesse estudo foi 

necessário modificar a formulação do Problema da Mochila (2.8)-(2.10), para uma 

equação global de minimização, obtendo o modelo definido pelas equações (2.12)- 

(2.15). 

 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑡𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 
(2.12) 

Sujeito a:  

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1   ∀𝑖 = 1, … , 𝑛        (2.13) 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 = 1   ∀𝑗 = 1, … , 𝑛       (2.14) 

𝑥𝑖𝑗 ∈  {0,1}; 𝑗 ∈ {1,2, … , 𝑛} (2.15) 

 

O parâmetro 𝑛 indica o número de produtos e igual a 334, 𝑡𝑗 representa o 

tempo de deslocamento de um determinado ponto ao ponto de carregamento. A 

variável 𝑥𝑖𝑗 é definida pela equação (2.15). 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑖 é 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑗
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                         

 
(2.16) 

As restrições (2.13) e (2.14) asseguram que todos os itens sejam 

considerados na alocação e que sejam realocados uma única vez.  

Diferente da formulação (2.8)-(2.10) abordada na seção 2.3.2, esse 

problema não possui restrição de capacidade visto que todos os itens precisam ser 

alocados, as restrições (2.13) e (2.14) garantem que será alocado apenas um item a 

cada posição.  

O modelo matemático foi programado na linguagem AMPL (A Mathematical 

Programming Language), uma linguagem bastante utilizada para resolução de 

problemas de programação que possuem alta complexidade computacional 

(FOURER; GAY; KERNIGHAN, 1993). 

Devido ao número elevado de variáveis não foi possível resolver o problema 

resultante em solvers acadêmicos ou open source. Portanto, considerou-se a 

plataforma Neos Server que pode ser acessada remotamente via internet e oferece 

versões comerciais de solvers para diversos problemas de programação 
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matemática. Neste trabalho utilizou-se o solver Gurobi, que para obter solução do 

problema, é necessário inserir os arquivos de entradas (modelo matemático (Figura 

16), comandos (Figura 17) e dados do problema (Figura 18).  

 

Figura 16: Problema da Mochila - Modelo AMPL 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Figura 17: Problema da Mochila: Comandos AMPL 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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Figura 18: Problema da Mochila: Arquivo de dados 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

A solução determinada sugere um reposicionamento dos produtos de modo 

a otimizar o tempo de coleta, de forma que os itens com maior demanda estejam 

alocados próximos ao ponto de carregamento. 

Na execução do modelo foram utilizadas 110.889 variáveis binárias, 666 

restrições lineares, 666 restrições de igualdade em 118.880 iterações do Método 

Simplex. 

Com auxílio de planilhas em Excel, realizou-se a compilação dos dados 

obtidos, e a nova realocação dos produtos está representada na Figura 19. 

Observa-se que a nova alocação posicionou os itens de maior demanda 

próximos à área de carregamento. 

 

3.2.2  Otimização de rotas 

 

A realocação de itens proporcionou diversas mudanças na atividade de 

picking desenvolvida na empresa, pois otimizou a localização dos produtos que 

antes estavam desorganizados.  

Como explicado nas sessões 3.1.1 e 3.1.2, a empresa utiliza a estratégia de 

picking discreto, no qual cada operador coleta os itens correspondentes a um pedido 

e o método de coleta é o transversal, em que o operador coleta todos os itens de um 

pedido percorrendo em forma de S os corredores do CD.  
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Figura 19: Alocação otimizada dos itens 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019)
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A Figura 20 representa um pedido da empresa em que foram solicitados 11 

tipos de produtos. Os itens em vermelho no CD são os itens que devem ser 

coletados e cada um possui uma numeração que monstra a ordem de coleta 

seguindo a metodologia de recolha transversal. A seta em vermelho representa o 

caminho a ser seguido pelo coletor de itens no CD.  

Os pedidos que foram considerados na análise são descritos a seguir, sendo 

que o Pedido 1 é o que está representado na Figura 20: 

▪ Pedido 1: 252, 22,171,111,138,154,269, 306, 288,76, 14; 

▪ Pedido 2: 258,319,268,298,156,20,233,203,333,280,120; 

Utilizando dois cenários hipotéticos, considerando a localização atual dos 

produtos e a localização otimizada determinada com o modelo proposto, foi possível 

calcular o tempo de deslocamento e distância percorrida em cada pedido. 

A Tabela 1 apresenta os dados relacionados ao picking atual com a 

localização atual dos produtos.  

A velocidade considerada do operador para os cálculos foi de 60 m/min, pois 

a coleta é realizada de forma manual com o auxílio de uma paleteira manual para 

transporte dos produtos. O tempo de deslocamento foi calculado considerando o 

percurso no CD através da velocidade do operador sem considerar o tempo de 

coleta, apenas o tempo de percurso. 

Tabela 1: Picking atual x Localização atual dos produtos 

Pedido 
Distância 

(m) 

Tempo 

 (min) 

Velocidade do operador 

 (m/min) 

1 396 6,6 60 

2 462 7,7 60 

Média 429 7,15 60 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 



47 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Coleta de pedidos com alocação atual dos produtos  

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019)
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A Tabela 2 contém os dados de distância e tempo de deslocamento 

considerando a atividade de picking atual com a localização otimizada dos produtos. 

 

Tabela 2: Picking atual x Localização otimizada dos produtos 

Pedido Distância  

(m) 

Tempo  

(min) 

Velocidade do operador 

(m/min) 

1 310 5,16 60 

2 376 6,26 60 

Média 343 5,71 60 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Comparando o tempo de coleta para os dois cenários, observa-se na Tabela 

3, que com a realocação otimizada, a distância total é em média 20,16% menor que 

a localização atual dos produtos.  

Quando se considera o tempo de deslocamento, no cenário otimizado 

também há redução significativa de tempo, com redução média apresentado na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3: Comparação a localização atual e otimizada dos produtos 

Pedido Redução distância  

(%) 

Redução tempo  

(%) 

1 21,71 21,81 

2 18,61 18,70 

Média 20,16 20,25 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Ou seja, houve redução média de 20,16% na distância total percorrida e de 

20,25% no tempo de deslocamento para coleta de produtos no CD. 

No próximo capítulo é analisado se o tipo de picking utilizado também pode 

interferir na distância total percorrida e tempo total de coleta dos pedidos.  

 

  



49 

 

 

 

 

 

4 MELHORIAS PROPOSTAS 

 

 

Nesta seção serão apresentadas propostas de melhorias, considerando-se 

análises de tipos de atividades de picking e métodos de recolha (cenários 1 a 5) e 

propostas de otimização de rotas (cenários 6 e 7). 

Para modelar a atividade de picking desenvolvida na empresa, os seguintes 

dados foram considerados: 

• Velocidade do operador: 1 m/s (60m/min); 

• Tempo para coleta de um item: 2 segundos. 

 

4.1 ANÁLISE DE ATIVIDADES DE PICKING 

 

A fim de verificar a eficiência operacional na atividade de picking, foram 

analisados 7 cenários considerando a operação com 4 operadores, os cenários 

estão sintetizados na Tabela 4: 

Tabela 4: Definição de cenários 

Cenários Posição dos 

produtos 

Tipo de picking Método de recolha 

1 Alocação atual Picking discreto (atual) Recolha em S 

2 Alocação otimizada Picking discreto (atual) Recolha em S 

3 Alocação atual Picking discreto (atual) Recolha de retorno 

4 Alocação otimizada Picking por lote Recolha em S 

5 Alocação atual Picking por zona Recolha em S 

6 Alocação otimizada Picking discreto TSP 

7 Alocação otimizada Picking por zona TSP 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O primeiro cenário corresponde ao cenário atual com a atividade de picking 

discreto, estratégia adotada atualmente na empresa. 

O segundo cenário considera a atividade de picking discreto, com a 

realocação dos itens proposta por meio da otimização. 
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No terceiro cenário utiliza-se a estratégia do método de recolha de retorno e 

atividade de picking discreto. 

Nesse trabalho será proposto e analisado dois tipos de picking, o picking por 

lote e o picking por zona. O cenário 4 propõe a utilização da atividade de picking por 

lote considerando a alocação otimizada dos itens. O cenário 5 propõe a utilização da 

estratégia de picking por zona considerando a alocação atual dos itens no CD.  

Por fim, os dois últimos cenários propõem a otimização da atividade de 

picking por meio da modelagem do Problema do Caixeiro Viajante. No cenário 6 será 

considerado a estratégia de picking discreto. E no cenário 7 propõe-se a estratégia 

de picking por zona. 

Os pedidos analisados nos cenários são indicados na Tabela 5. 

Tabela 5: Pedidos analisados 

Pedido 
Número de tipos de 

produtos 

Quantidade de itens 

 de cada produto 

1 11 5  

2 12 4  

3 8 3 

4 6 6 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

4.1.1  Cenário 1: picking atual com alocação atual dos itens no CD 

 

Neste cenário considera-se a análise que contempla a alocação atual dos 

itens no CD e a atividade de picking atual realizada na empresa com o método de 

recolha atual. A estratégia utilizada atualmente é a de picking discreto e o método de 

recolha utilizado é a estratégia transversal (em S).  

Nessa estratégia de picking cada operador é responsável por um pedido, o 

processo de cada operador só é finalizado quando ele coleta todos os itens 

correspondentes ao seu pedido. Cada operador realiza a separação de um pedido. 

No Gráfico 1 apresentam-se a distância total percorrida na realização da 

coleta e no Gráfico 2, os tempos de coleta de cada pedido. 

Cada pedido é coletado por um único colaborador e só é finalizado quando 

ele coleta todos os itens contidos no pedido. 
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Gráfico 1: Distância x Pedido - Cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

No Gráfico 2 apresentam-se tempos de coleta de cada pedido realizado 

pelos colaboradores. 

 

Gráfico 2: Tempo x Pedido - Cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Observa-se que o pedido 2 apresenta o maior tempo de coleta (548 

segundos) e, consequentemente, a maior distância percorrida (452 metros). Isso 

deve-se ao fato de possuir o maior número de produtos para coleta. Enquanto o 
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pedido 4 possui o menor tempo de coleta (420 segundos) e menor distância (348 

metros), mas também possui o menor número de produtos para coletar. 

 

4.1.2  Cenário 2: picking atual com realocação otimizada dos itens no CD 

 

O cenário 2 contempla a mesma estratégia de picking adotada atualmente 

na empresa, porém utiliza-se a alocação otimizada dos itens. A nova alocação 

aproximou os itens de maior demanda ao ponto de carregamento, facilitando a 

coleta dos itens.  

A fim de verificar o impacto gerado por essa modificação foi analisado a 

estratégia atual de picking com a alocação otimizada dos itens. 

 

Gráfico 3: Distância x Pedido - Cenário 2 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O Gráfico 3 apresenta os valores de distância percorrida por cada operador, 

da mesma forma que no cenário 1, o picking discreto associa cada pedido à um 

colaborador. Os tempos de coleta estão identificados no Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Tempo x Pedido - Cenário 2 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O pedido 2 apresentou o maior tempo de coleta, com 468 segundos de 

coleta. No entanto, sua distância percorrida foi menor que o pedido 3 pois possui 

maior número de coleta de itens por isso o tempo de coleta se mostrou maior. 

Já o pedido 4 apresentou os menores tempos devido ao fato de possuir 

menor número de produtos. A distância percorrida de valor igual a 216 metros e 

tempo de deslocamento igual a 288 segundos. 

 

4.1.3  Cenário 3: picking atual com realocação otimizada dos itens e método 

de recolha de retorno 

 

A fim de verificar a performance de uma nova estratégia de recolha de 

produtos, esse cenário busca representar o método de recolha de retorno, explicado 

na Seção 2.2.2.4.2.  

Nessa estratégia o selecionador de itens percorre o CD entrando e saindo 

pela mesma extremidade, ele só entra nos corredores onde existem itens a serem 

coletados e caminha até o item pretendido retornando novamente pela mesma 

entrada. Nesse cenário analisa-se a estratégia de recolha de retorno com a atividade 

de picking discreto e a alocação otimizada dos itens.  
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Para um melhor entendimento, apresenta-se na Figura 21 a coleta do pedido 

4. A linha em vermelho indica o caminho percorrido pelo operador para coleta dos 

itens, está ilustrado apenas a parte leste do CD pois nesse pedido os itens estão 

localizados na zona leste. 

Figura 21: Estratégia de retorno no pedido 4 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O Gráfico 5 indica as distâncias percorridas para coleta de cada pedido por 

cada operador visto que a atividade de picking nesse cenário é a de picking discreto. 

 

Gráfico 5: Distância x Pedido - Cenário 3 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Os tempos de coleta de cada pedido estão representados no Gráfico 6: 
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Gráfico 6: Tempo x Pedido - Cenário 3 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O pedido 2 apresentou maiores tempos: 554 segundos para coleta e 458 

metros de distância percorrida. Enquanto o pedido 4 apresentou os menores tempos 

devido ao fato de possuir menor número de produtos, foi obtido a distância 

percorrida de valor igual a 198 metros e tempo de deslocamento igual a 270 

segundos. 

 

4.1.4  Cenário 4: picking por lote com alocação otimizada dos itens no CD 

 

Na atividade de picking por lote cada operador é responsável por uma série 

de itens correspondentes a diferentes pedidos. Nessa estratégia são acumulados 

pedidos a fim de que cada operador colete itens semelhantes de cada pedido para 

minimizar o tempo de coleta e distância percorrida.  

Nesse cenário estão sendo analisados 4 pedidos e 4 operadores, portanto 

foi necessário reorganizar os itens que cada operador irá coletar, resultando em 4 

coletas, como indicado na Tabela 6.  

A reorganização dos itens de cada coleta foi feita de forma que os produtos 

que estavam mais longe do ponto de carregamento, possuem menos itens para 

serem coletados visto que possuem maior distância percorrida para realização da 

coleta.  
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Tabela 6: Reorganização dos itens de coleta no cenário 4 

Coleta Número de itens 

1 7 

2 11 

3 9 

4 10 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

Esse cenário apresentou distâncias e tempos de coleta menores. No Gráfico 

7 estão indicadas as distâncias percorridas em cada coleta: 

 

Gráfico 7: Distância x Coleta - Cenário 3 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Nessa análise observa-se que as distâncias percorridas para coleta ficaram 

semelhantes para cada operador bem como o tempo de coleta de cada pedido. Os 

tempos de coleta estão identificados no Gráfico 8:  
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Gráfico 8: Tempo x Coleta - Cenário 4 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

A coleta 4 possui maior distância percorrida, 252 metros, no entanto seu 

número de itens coletados é menor que na coleta 2, que possui o segundo maior 

valor de distância percorrida (202 metros). O tempo da coleta 4 foi de 293 segundos. 

A coleta 3 apresentou os menores tempos: 190 metros de distância 

percorrida e 233 segundos para coleta. 

 

4.1.5  Cenário 5: picking por zona com alocação atual dos itens no CD 

 

A atividade de picking por zona organiza o CD em zonas e cada operador é 

responsável por uma zona e coleta os itens correspondentes da sua coleta. A fim de 

realizar as análises dessa estratégia, utilizou-se a alocação atual dos itens e dividiu-

se o CD em zonas.  

Os critérios utilizados para dividir as zonas do CD foi a demanda dos 

produtos e proximidade da doca, resultando na divisão apresentada na Figura 22. 
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Figura 22: Divisão do CD por zonas 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Nessa estratégia de picking, cada operador é responsável por uma zona, por 

isso foi necessário reorganizar os pedidos por zona e atribuir uma coleta a cada 

operador, como apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7: Reorganização dos itens de coleta no cenário 5 

Coleta Número de itens 

1 8 

2 13 

3 9 

4 7 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Gráfico 9: Distância x Coleta - Cenário 5 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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No Gráfico 9 estão indicadas as distâncias percorridas em cada coleta. E no 

Gráfico 10 estão representados os tempos de coleta de cada pedido: 

 

Gráfico 10: Tempo x Coleta - Cenário 5 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Na coleta 2 observam-se os maiores valores: 245 metros de distância 

percorrida e 302 segundos de tempo de coleta. 

A coleta 1 apresentou a menor distância percorrida (190 metros). No 

entanto, o menor tempo de coleta foi o obtido na coleta 4 (226 segundos). 

 

4.1.6 Valores totais obtidos nos cenários 1, 2, 3, 4 e 5 

 

Considerando os valores totais dos cenários analisados, o gráfico abaixo 

traz um resumo dos valores obtidos de tempo de coleta e distância percorrida nos 5 

cenários analisados anteriormente: Picking discreto com alocação atual dos produtos 

e método de recolha transversal (em S), representando a situação atual da empresa; 

Picking discreto com alocação otimizada dos produtos e método de recolha 

transversal (em S); Picking discreto com alocação otimizada dos produtos e método 

de recolha de retorno; Picking por lote com alocação otimizada dos produtos e 

Picking por zona com alocação atual dos produtos. 
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Gráfico 11: Tempos e distâncias totais nos cenários 1, 2, 3, 4 e 5 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

 

4.2 OTIMIZAÇÃO DO TRAJETO DA ATIVIDADE DE PICKING 

 

Considerou-se o Problema do Caixeiro Viajante a fim de otimizar a distância 

total percorrida na atividade de picking considerada na empresa. Será utilizado as 

estratégias de picking discreto e picking por lote considerando a alocação otimizada 

dos itens.  

Não foi realizado a otimização do picking por lote pelo método do caixeiro 

viajante pois no cenário 4 já foi analisado a atividade de picking considerando a 

otimização da localização dos itens. Portanto, percebeu-se que haveria pouca 

variação nos tempos operacionais. 

O modelo utilizado foi programado em AMPL como apresentado nas Figuras 

23 e 24. 
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Figura 23: PCV - Arquivo de entrada AMPL 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Figura 24: PCV - Arquivo de saída AMPL 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 



62 

 

 

 

4.2.1 Cenário 6: Otimização da atividade de picking – Picking discreto e 

alocação otimizada dos itens 

 

A estratégia de picking discreto define que cada operador é responsável por 

um pedido, dessa forma utilizou-se a modelagem do Caixeiro Viajante para otimizar 

a coleta dos itens de cada pedido. Considerando a realocação dos itens de acordo 

com o novo mapa de alocação obtido, foi possível calcular as distâncias e tempos de 

cada pedido nesse cenário.  

 

Gráfico 12: Distância x Pedido - Cenário 6 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

O gráfico a seguir possui os tempos de coleta de cada pedido: 

 

Gráfico 13: Tempo x Pedido - Cenário 6 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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Nesse cenário o pedido 2 possui os maiores valores: 282 metros de 

distância percorrida e 330 segundos de tempo de coleta. O pedido 4 possui os 

menores valores: 198 metros de deslocamento e 234 segundos de tempo de coleta. 

 

4.2.2  Cenário 7: Otimização da atividade de picking – Picking por zona e 

alocação otimizada dos itens 

 

A atividade de picking por zona divide o CD em diferentes zonas e cada 

operador é responsável pela coleta de itens correspondentes a sua zona. Nesse 

cenário utilizou-se a mesma divisão adotada no cenário 5. Com a alocação 

otimizada dos itens foi possível obter as coletas apresentadas na Tabela 8 para 

cada operador. 

Tabela 8: Reorganização dos itens de coleta no cenário 7 

Coleta Número de itens 

1 14 

2 10 

3 9 

4 4 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

As distâncias totais percorridas na coleta estão representadas no Gráfico 14: 

 

Gráfico 14: Distância x Coleta - Cenário 7 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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Para cada coleta foi utilizado a modelagem do caixeiro viajante, a fim de 

encontrar a menor rota para recolha dos itens correspondentes a cada coleta. 

Os tempos de coleta estão representados no Gráfico 15: 

 

Gráfico 15: Tempo x Coleta - Cenário 7 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Nesse cenário a coleta 2 possui os maiores valores: 216 metros de distância 

percorrida e 263 segundos de tempo de coleta. As coletas 1 e 4 possuem o valor de 

distância percorrida: 176 metros de deslocamento, mas o tempo de coleta difere 

devido ao número de itens de cada produto, sendo 225 segundos para a coleta 1 e 

195 segundos para a coleta 4. 

No próximo capítulo será realizado uma análise de todos os cenários, a fim 

de verificar qual o mais eficiente para a operação. 
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5   ANÁLISES DOS RESULTADOS  

 

 

Nesse capítulo apresentam-se análises dos resultados obtidos em cada 

cenário a fim de identificar qual o cenário mais eficiente. 

 

5.1 ANÁLISES DOS CENÁRIOS 2, 3 E 6 EM RELAÇÃO AO CENÁRIO 1 (ATUAL) 

– PICKING DISCRETO 

 

Nessa seção são analisados os cenários em que a atividade de picking 

considerada foi a de picking discreto.  

O Gráfico 16 apresenta as distâncias percorridas por cada operador 

considerando os cenários 1, 2, 3 e 6.  

No cenário 1 é considerado a situação atual da empresa com alocação atual 

dos produtos, já o cenário 2 considera a realocação dos produtos proposta na seção 

3.2.1. Já o cenário 3, considera a alocação atual dos produtos e o método de 

recolha de retorno, abordado na seção 2.2.2.4.2. No cenário 6 foi realizada a 

otimização da coleta dos itens utilizando a modelagem do caixeiro viajante e a 

alocação otimizada dos itens de acordo com o novo mapa de alocação.  

 

Gráfico 16: Distâncias percorridas nos cenários 1, 2, 3 e 6 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

396

452

384
348

310

372 376

216

410

458

312

198
240

282
258

198

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Pedido 1 Pedido 2 Pedido 3 Pedido 4

D
is

tâ
n
c
ia

 (
m

)

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 6



66 

 

 

 

Gráfico 17: Redução/aumento na distância percorrida nos cenários 2, 3 e 6 em relação ao 

cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

No Gráfico 17 apresentam-se os percentuais de aumento ou de redução na 

distância percorrida em relação ao cenário 1 (situação atual da empresa).  

Observa-se que o cenário 6, que considera a otimização por meio do 

caixeiro viajante e a otimização da localização dos itens, se mostrou mais eficiente 

que os demais cenários. O cenário 6 teve redução na distância percorrida de 32,8% 

a 43,10% nos pedidos analisados.  

Por sua vez o cenário 3 que considera o método de recolha de retorno e a 

alocação otimizada dos itens, se mostrou pior que o cenário 1 nos pedidos 1 e 2, 

pois teve um aumento na distância percorrida pelos operadores na coleta dos 

pedidos, mas na coleta do pedido 4 teve um aumento significativo de 43,1%. 

O cenário 2 que considera apenas a realocação dos itens também se 

mostrou mais eficiente que a situação atual da empresa, com variação de aumento 

de 17,70 % a 37,93%.  

No Gráfico 18 apresentam-se os tempos de coleta de cada pedido em cada 

cenário analisado. 
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Gráfico 18: Tempos de coleta nos cenários 1, 2, 3 e 6 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Observa-se que, pelo Gráfico 18, o cenário 6 apresentou os menores 

tempos de coleta. O Gráfico 19 contém os dados percentuais de redução ou 

aumento no tempo de coleta em relação ao cenário 1, que é a situação atual da 

empresa. 

 

Gráfico 19: Redução/aumento no tempo de coleta nos cenários 2, 3 e 6 em relação ao 

cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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O cenário 6 se mostrou mais eficiente que os demais cenários analisados, e 

em relação ao cenário 1, apresentou redução do tempo de coleta com valores entre 

34,7% e 44,3% de melhora em relação ao cenário 1. O cenário 3 apresentou uma 

piora nos tempos de coleta nos pedidos 1 e 2 com redução da eficiência em -2,8% e 

-1,1% respectivamente. 

 

5.2 ANÁLISES DOS CENÁRIOS 5 e 7 - PICKING POR ZONA 

 

Os cenários 5 e 7 consideraram a atividade de picking por zona, o CD foi 

dividido em 4 zonas e cada operador era responsável por uma delas. O cenário 5 

considerou a atividade de picking por zona e a alocação atual dos produtos no CD e 

o cenário 7 considerou a mesma estratégia de picking com a realocação dos itens e 

otimização da coleta dos itens por meio da modelagem do caixeiro viajante.  

O Gráfico 20 apresenta as distâncias percorridas por cada operador em 

cada zona de coleta.  

 

Gráfico 20: Distâncias percorridas nos cenários 5 e 7 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Observa-se pelo Gráfico 20, que o cenário 7 apresentou valores menores 

que os do cenário 5.  

O Gráfico 21 apresenta os percentuais de aumento ou de redução na 

distância percorrida do cenário 7 em relação ao cenário 5. 
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Gráfico 21: Redução/aumento na distância percorrida do cenário 5 em relação ao cenário 7 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

De acordo com o Gráfico 21 é possível observar que houve redução na 

distância percorrida no cenário 7. A variação foi de 4,6% a 11,8% em relação ao 

cenário 5. 

 

Gráfico 22: Tempos de coleta nos cenários 5 e 7 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

No Gráfico 22 é possível observar que apesar de haver pouca variação, os 

tempos de coleta obtidos no cenário 5 estão menores que no cenário 7.  

O tempo total percorrido no cenário 7 é 8,3% melhor que o tempo total no 

cenário 5, portanto existe um acréscimo de 8,3% na eficiência operacional. 
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Gráfico 23: Redução/aumento no tempo de coleta do cenário 7 em relação ao cenário 5 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

É possível observar ainda no Gráfico 23, que os tempos de coleta tiveram 

melhoras significativas. O melhor valor obtido foi de 13,7% de redução no tempo de 

coleta na zona 4. A redução no tempo de coleta variou de 0,9% a 13,7%. 

 

5.3 ANÁLISES DOS 7 CENÁRIOS 

 

Nessa análise foram considerados todos os 7 cenários a fim de verificar qual 

o mais adequado para a empresa em estudo.  

No Gráfico 24 observa-se as distâncias totais percorridas para a coleta dos 4 

pedidos. 

Observa-se que a menor distância percorrida é apresentada no cenário 7, 

754 metros, que consiste na otimização da atividade de picking por zona por meio 

da modelagem do caixeiro viajante e alocação otimizada dos produtos. 

O cenário 1, que considera a situação atual da empresa com o picking 

discreto e a atual alocação dos produtos, possui o maior valor apresentado no 

gráfico, 1580 metros de distância percorrida. 
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Gráfico 24: Distâncias totais percorridas por cenário 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

No Gráfico 25 são apresentadas as reduções de distância percorrida dos 

cenários 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em relação ao cenário 1 que representa a situação atual da 

empresa. 

Gráfico 25: Redução de distância percorrida em relação ao cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

 

Observa-se que em todos os cenários houve reduções nas distâncias 
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as estratégias adotadas atualmente na empresa.  
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O cenário 2 considerou a mesma atividade de picking atual com a diferença 

da alocação otimizada dos itens, e já contou com uma redução de 19,4% em relação 

ao cenário 1 atual da empresa. 

O cenário 3 propôs a otimização da alocação dos itens, picking discreto e 

método de recolha de retorno, atualmente a empresa utiliza o método de recolha 

transversal, explicado na Seção 2.2.2.4.1. A estratégia se mostrou mais eficiente que 

o cenário atual 1, no entanto se for mantido a estratégia de recolha atual (recolha 

transversal (em S)) com a realocação dos itens, a eficiência será maior, pois no 

cenário 2 foi obtido resultados melhores que no cenário 3. 

A atividade de picking por lote utilizada no cenário 4 se mostrou 46,7% mais 

eficiente que o atual cenário 1, essa estratégia se aproximou muito da estratégia de 

picking por zona devido à grande variedade de produtos em cada coleta. 

No cenário 5 é considerada a atividade de picking por zona com a alocação 

atual dos produtos, essa estratégia se mostrou 48% mais eficiente que o cenário 1 

utilizado. Se fosse modificada apenas a estratégia de picking sem modificar os itens 

de lugar, já seria possível a obtenção de uma melhora de 48% na eficiência 

operacional das atividades de picking desenvolvidas na empresa. 

A otimização da atividade de picking discreto por meio da modelagem do 

caixeiro viajante foi utilizada no cenário 6 com a alocação otimizada dos itens. 

Observa-se um aumento de 38% na eficiência operacional em relação ao cenário 1 

(atual da empresa). 

Por fim, o cenário 7 utiliza a modelagem do caixeiro viajante para otimizar a 

atividade de picking por zona. Nesse cenário também foi considerada a otimização 

da localização dos produtos.  

Observa-se um aumento de 52,3% na eficiência em relação ao cenário 1, ou 

seja, houve uma redução de 52,3% na distância percorrida pelos operadores. 

No Gráfico 26 observa-se que o maior tempo de coleta está atribuído ao 

cenário atual da empresa, cenário 1.  
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Gráfico 26: Tempos totais por cenário 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 

O menor tempo de coleta foi apresentado no cenário 7, que propõe a 

otimização da atividade de picking por zona por meio da modelagem de caixeiro 

viajante e alocação otimizada dos itens. 

Gráfico 27: Redução de tempo de coleta em relação ao cenário 1 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora (2019) 
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No Gráfico 27 estão representadas as porcentagens de redução no tempo 

de coleta dos cenários 2, 3, 4, 5, 6 e 7 em relação ao cenário 1.  

Observa-se que o cenário 7 apresenta a maior redução de tempo de coleta, 

52,3% no tempo total de coleta dos 4 pedidos coletados pelos 4 operadores. 

Os cenários 5 e 7 apresentam os melhores resultados, no cenário 5 é 

utilizado a atividade de picking por zona considerando a alocação atual dos produtos 

e no cenário 7 que apresenta os melhores resultados, é utilizado a otimização da 

atividade de picking por zona por meio do caixeiro viajante e alocação otimizada dos 

itens.  

Ainda no Gráfico 27, é possível observar que os cenários 5 e 7 se 

mostraram mais eficientes, sendo que o cenário 7 é 9% mais eficiente que o cenário 

5, portanto tornaria a atividade de picking desenvolvida na empresa mais eficiente. 

Nesse capítulo foram apresentadas as análises provenientes do estudo de 

caso, no próximo capítulo serão apresentadas as conclusões gerais deste trabalho e 

sugestões de trabalhos futuros. 

  



75 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 
Esse trabalho teve como objetivo apresentar propostas para otimizar a 

alocação dos produtos e atividade de picking em um Centro de Distribuição de uma 

empresa localizada na cidade de Joinville, utilizando ferramentas de Pesquisa 

Operacional por meio de modelos matemáticos. 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas nos temas de logística de 

armazéns, diferentes metodologias de picking, métodos de recolha e diferentes 

alocações para produtos, bem como os temas de ferramentas quantitativas como a 

modelagem do Problema do Caixeiro Viajante, Problema da Mochila entre outras 

que auxiliaram na resolução do problema principal do trabalho. 

A proposta de realocação dos itens com a modelagem do Problema da 

Mochila propôs a alocação dos itens de maior demanda próximos ao ponto de 

carregamento, causando reduções significativas no tempo de coleta e distância 

percorrida no CD.  

A modelagem do Problema do Caixeiro Viajante foi proposta como 

otimização das atividades de picking discreto e picking por zona. Como apresentado 

no Capítulo 5, essa otimização possibilitou redução em todos os tempos 

operacionais da atividade de picking. 

Nas análises realizadas no Capítulo 5 foi constatado que o cenário 7 

apresentou os melhores resultados operacionais com reduções significativas no 

tempo de coleta e distância percorrida no CD. Com relação ao cenário 1, o cenário 7 

apresentou melhora de 52,3 % na eficiência operacional.  

Foi possível verificar que a estratégia de picking por zona se mostrou a mais 

adequada para a empresa. Aliado a isso, a realocação dos produtos e utilização da 

modelagem do PCV para recolha dos produtos tornaram a atividade de picking mais 

eficiente. 

Os resultados obtidos se mostraram satisfatórios, visto que todos os 

cenários propostos apresentaram melhoras nos resultados operacionais em relação 

ao cenário atual. 
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Verificou-se que os resultados obtidos proporcionariam uma redução de 

custos em torno de R$6.150,00, que possibilitaria a redução de até 3 operadores. No 

entanto, seria necessário verificar se essa redução poderia causar impactos na 

operação em casos de absenteísmo e picos de produção. 

Todos os objetivos propostos foram alcançados e conclui-se que o trabalho 

obteve resultados satisfatórios e possibilitou a indicação da melhor estratégia a ser 

adotada na empresa com reduções significativas nos tempos operacionais da 

empresa. 

Como sugestão para trabalhos futuros, indica-se ampliar os cenários de 

modelagem com maior número de pedidos com diferentes layouts de CD a fim de 

verificar as relações com as diferentes metodologias de picking quanto as diversas 

configurações de posições de armazenagem. Indica-se também verificar se a 

amostragem utilizada pode ser economicamente viável para implantação do cenário 

na empresa. 
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