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Resumo: O PRESENTE ARTIGO APRESENTA UMA APLICAÇÃO INTEGRADA DAS 

FERRAMENTAS DA LOGÍSTICA E DO SISTEMA DE TEMPOS PRÉ-

DETERMINADOS MTM (METHODS-TIME MEASUREMENT) NA 

DEFINIÇÃO DO LAYOUT DE UM ARMAZÉM DE UMA PEQUENA 

EMPRESA MONTADORA DE BICICLETAS. NO  ESTUDO DE CASO FORAM 

SEGUIDAS ALGUMAS ETAPAS PRINCIPAIS PARA A DEFINIÇÃO DE 

ALTERNATIVAS DE LAYOUT - FORMAÇÃO DE CLASSES OU FAMÍLIAS DE 

PRODUTOS, DEPARTAMENTALIZAÇÃO E LAYOUT GERAL, PARTIÇÃO 

DOS ESTOQUES, DEFINIÇÃO DA FORMA DE MANUSEIO DOS 

PRODUTOS E SEPARAÇÃO, DETERMINAÇÃO DO ESPAÇO NECESSÁRIO 

PARA OS PRODUTOS E ARRANJO DOS ESTOQUES OU DISPOSIÇÃO DOS 

ITENS NO ARMAZÉM. POR FIM, AS PROPOSTAS DE LAYOUT FORAM 

ANALISADAS COMPARATIVAMENTE USANDO MTM-LOGÍSTICA. 
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LAYOUT OF A WAREHOUSE: AN 

INTEGRATED APPLICATION OF LOGISTICS 

AND MTM TOOLS 
 

Abstract: THIS PAPER PRESENTS AN INTEGRATED APPLICATION OF LOGISTICS 

AND PREDETERMINATED TIMES MTM (METHODS-TIME 

MEASUREMENTE) IN THE DEFINITION FROM THE LAYOUT OF A 

WAREHOUSE FROM A SMALL BUSINESS THAT ASSEMBLES BICYCLES. IN 

THE CASE STUDY SOME MAINN STEPS WERE FOLLOWED TO THE 

DEFINITION OF THE LAYOUT ALTERNATIVES – CLASS FORMATIONS OR 

PRODUCT FAMILIES, DEPARTAMENTATION E GENERAL LAYOUT, 

STOCK PARTITION, PRODUCTS HANDLING DEFINITION AND 

SPLITTING, DETERMINATION OF THE NECESSARY SPACE FOR THE 

PRODUCTS AND THE STOCK ARRANGEMENT OR THE ARRANGEMENT 

FROM THE ITEMS IN THE WAREHOUSE. LASTLY, THE LAYOUT 

PROPOSALS WERE COMPARATIVELY ANALYZED USING MTM-

LOGISTICS. 

 

Keyword: WAREHOUSE; LAYOUT; LOGISTICS; MTM 
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1. Introdução 

 O desempenho de uma cadeia de suprimentos é determinado tanto pelas operações de 

transporte, realizadas entre as instalações logísticas, quanto por aquelas atividades realizadas 

no interior destas instalações, genericamente denominadas armazéns. De acordo com Chopra 

e Meindl (2004), os armazéns devem ser planejados de forma a oferecer um nível de serviço 

adequado às demandas dos clientes, em termos de custos e tempo de resposta, o que depende 

em grande parte da definição do layout destas instalações (ROUWENHORST et al., 2000)   

 A seleção de um layout não é uma questão trivial. Para Huertas (2007), não há o 

melhor layout, pois a definição para dado caso deve levar em conta uma diversidade de 

aspectos, dentre os quais podem ser citados: características físicas das instalações, acesso aos 

corredores, tipos de estantes, tipos de equipamentos de movimentação, etc. Além disso, as 

decisões de localização do estoque, ou layout físico dos itens no armazém como define Ballou 

(2001), também têm impacto considerável sobre os custos operacionais e o tempo de 

atendimento aos pedidos, pois pode facilitar a identificação dos itens em estoque e a sua 

separação. 

Ao se analisar as atividades de separação, observa-se que os custos destas operações 

têm significativa importância, dado que representam entre 55% (TOMPKINS et al., 1996 

apud PETERSEN, 2002) e 65% dos custos de um armazém (COYLE et al., 2003 apud 

PETERSEN, 2004). Cabe ressaltar que estes custos têm sofrido uma tendência de aumento ao 

longo dos anos e requer mais atenção pois, como explica Petersen (2002), a proliferação de 

produtos requer mais espaço e, conseqüentemente, maiores áreas de armazenagem, 

aumentando o tempo de processamento de pedidos. Além disso, a quantidade de pedidos 

processados nos armazéns tem aumentado, ao mesmo tempo em que o número médio de itens 

de cada pedido reduzido.  

As atividades de localização e separação de itens, ou preenchimento de pedidos, 

constituem as mais intensivas em mão-de-obra dentro do armazém. Caron et al. (2000) 

afirmam que “o deslocamento entre os pontos de coleta representa a maior parte do tempo na 

atividade de separação” e, como conseqüência, cada oportunidade de reduzir a distância 

percorrida para separar uma seqüência de pedidos é significativa no aumento da produtividade 

do sistema.  

 Este artigo apresenta uma aplicação das ferramentas da logística e do MTM na 

definição do layout de um armazém. A determinação do layout e definição da disposição dos 

produtos no armazém foi feita visando reduzir os tempos de movimentação dos funcionários 

na execução das diversas tarefas associadas ao manuseio dos produtos e, consequentemente, 

reduzir os custos de armazenagem. Dentre as ferramentas usadas no estudo, destacam-se o 

índice cúbico por pedido, ou COI (cube per order index), e os métodos de medir os tempos, 

ou MTM Logística. Procurou-se mostrar que o MTM Logística permite uma avaliação mais 

detalhada das propostas de layout obtidas com o uso das tradicionais ferramentas da logística. 

Com esse objetivo, foi desenvolvido um estudo de caso em uma pequena empresa montadora 

de bicicletas localizada na grande Florianópolis. 

O estudo está estruturado em cinco partes principais , sendo a Introdução a primeira 

parte. A revisão teórica, segunda parte, trata do layout de armazéns e apresenta algumas 

ferramentas da logística aplicadas à definição de layout e os conceitos do MTM-Logística, ou 

métodos de medir o tempo na logística. Os procedimentos metodológicos são apresentados na 

terceira parte, onde é descrita a metodologia adotada, caracterizados os dados coletados no 
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estudo de caso e feita uma descrição do tratamento dos dados e geração das propostas de 

layout. Na penúltima parte, o MTM-Logística é aplicado para comparar as propostas de layout 

e, por fim, são apresentadas algumas considerações gerais. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1 O Layout de armazéns 

A movimentação e o manuseio de materiais dentro do armazém é uma atividade 

importante, pois os produtos devem ser recebidos, movimentados, estocados, classificados e 

montados a fim de atender as exigências do cliente ao menor custo possível (BOWERSOX et 

al., 2006). A participação dos custos das atividades de armazenagem nos custos logísticos 

totais é significativa - de acordo com Jane (2000), nos Estados Unidos, os custos logísticos 

são estimados em 21% do PIB, sendo que 28% deste percentual é representado pela atividade 

de armazenagem.  

 Os custos das operações em um armazém serão determinados principalmente pela 

organização deste, ou seja, pela configuração geral do armazém (a forma como as baias de 

estocagem, prateleiras e corredores são dispostas), tipos de sistemas de manuseio de materiais 

e a distribuição interna dos itens.  

 Hassan (2002) enumera algumas etapas principais que devem ser seguidas na 

definição do layout de um armazém: 1) especificação do tipo e propósito do armazém; 2) 

previsão da demanda de produtos; 3) definição das políticas de operação; 4) determinação dos 

níveis de estoques; 5) formação de classes ou famílias de produtos; 6) departamentalização e 

layout geral; 7) partição dos estoques; 8) definição da forma de manuseio dos produtos e 

separação; 9) definição dos corredores; 10) determinação do espaço necessário para os 

produtos; 11) determinação dos pontos de entrada e saída; 12) determinação do número e 

localização das docas; 13) arranjo dos estoques e; 14) formação de zonas. Algumas 

ferramentas da logística auxiliam as decisões relacionadas a cada uma destas etapas. 

 Ao final deste processo, deve-se obter um layout que otimize as operações realizadas 

nos armazéns reduzindo os riscos de congestionamentos na realização das diversas atividades. 

Tradicionalmente, o processo de definição de layout de armazéns é realizado usando regras e 

ferramentas da logística sem que haja um estudo mais detalhado dos tempos e movimentos 

associados as soluções propostas. As próximas seções apresentam algumas ferramentas da 

logística que foram utilizadas neste estudo com o objetivo de definir a localização dos 

estoques no armazém bem como alguns conceitos do MTM Logística, ferramenta usada para 

avaliar as propostas de layout do presente trabalho. 

 

2.2 As ferramentas da logística e o layout do armazém  

Embora a definição da localização e tamanho do armazém seja uma das primeiras 

decisões concernentes a uma instalação logística, muitas vezes, a empresa já dispõe de um 

espaço onde deseja dispor os itens em estoque. Nestes casos, é preciso redefinir o layout 

considerando as restrições de espaço.  

Informações sobre os itens mantidos em estoques devem ser então obtidas visando 

identificar semelhanças pois, na maioria das vezes, o número de SKU (stock keeping unit), ou 

unidade de manutenção de estoque, não permite a análise individual dos itens e exige 

tratamento destes de forma agrupada. Segundo Hassan (2002) estas famílias podem ser 
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formadas usando os seguintes critérios: características físicas, destino dos itens; 

compatibilidade, dentre outros. 

Após definidas as famílias é preciso determinar o espaço necessário para armazená-los, o qual 

será definido em função do volume dos itens e dos níveis de estoques dos produtos. 

Definições sobre corredores, disposição das baias, e formas de manuseio estão muito 

relacionadas às características das instalações e dos produtos.  

Uma das etapas de definição de layout que tem importância tanto para um armazém 

existente quanto para um novo diz respeito ao posicionamento dos itens no estoque. Dentre as 

técnicas de posicionamento existentes e usadas na logística, pode-se destacar três tipos 

principais: 1)  as baseadas na complementaridade;  2) as que usam valores de volume e  

freqüência de movimentação dos itens, e 3) as técnicas não matemáticas. 

A análise de complementaridade visa identificar os itens que devem estar posicionados 

próximos uns dos outros no armazém, por possuírem uma relação estatística que indica uma 

boa chance de serem solicitados no mesmo pedido (LUNA et MENEZES, 2008).  

Dentre os que usam valores de freqüência e volume, o método mais usado é o índice 

COI (Cube per order index), desenvolvido por Heskett em 1963 (BALLOU, 2006).  Esse 

índice é definido como sendo a taxa de espaço (cúbico) exigido, para armazenar um SKU, 

pelo seu giro (JANE, 2000). Ou seja, o COI é um índice que orientará o posicionamento dos 

produtos no estoque, dado pela relação entre o volume requerido para estocagem do produto e 

o número médio de pedidos deste. O objetivo é reduzir as distâncias percorridas e a proposta 

desta análise é que um número menor de produtos percorra a menor distância possível. 

Os métodos não matemáticos dependem da definição da política de estoque da 

empresa e dentre estes se destacam o posicionamento alfanumérico e o aleatório. 

 

2.3 Os métodos de medir os tempos (MTM) e a logística 

 A execução de atividades de produção caracterizadas pelo uso intensivo de mão-de-

obra tem sido objeto de pesquisas desde início do século XX, quando Frederic Taylor 

desenvolveu os primeiros estudos de tempos e movimentos. Desde então, diversas técnicas 

foram desenvolvidas visando auxiliar a medição e análise dos tempos de operações para 

determinar formas de racionalizar tarefas.  

 O método MTM (Methods-Time Measurement), desenvolvido na década de 40 nos 

Estados Unidos (MTM, 2005), é um instrumento usado para descrever, estruturar, configurar 

e planejar sistemas de trabalho por meio de módulos definidos de processo. Este método tem 

como principal objetivo a determinação do tempo no desenvolvimento das atividades.  

A partir do MTM básico foram desenvolvidos, pela Associação Alemã MTM, outros 

métodos voltados a ramos de atividades específicas (MTM, 2005), tais como: 1) MTM-BW 

(Standard-Daten-Basisweter), desenvolvidos para utilização nas produções de massa e 

grandes séries; 2) MTM-UAS (Sistema de Análise Universal), aplicável à produção seriada; 

3) MEK (MTM für die Einzel-und Kleisenrienfertigung) para produção individual e em 

pequenas séries; 4) BSD (Büro-Sachbearbeiter-Daten) ou dados para escritório, voltado às 

empresas de prestação de serviços, administrações ou áreas indiretas da atividade industrial; 

5) MTM Controle Visual, para casos com significativa quantidade de atividades de exames 

visuais, como controle visual de pontos de solda, peças movimentadas em esteiras ou pinturas 

de superfícies; 6) MTM PROKON (Produktionsgerechte Konstruction), útil na avaliação da 
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facilidade de montagem de unidades funcionais e peças no desenvolvimento de produto e; 7) 

MTM-Logística, voltados ao transporte e armazenagem.  

Segundo MTM (2006), os pontos principais das aplicações do MTM-Logística 

estavam voltados, até os anos oitenta, para a análise e configuração de tarefas de transporte, 

de locais de embalagem e de atividades de controle, estendendo-se até a análise de atividades 

de separação. Com o desenvolvimento da logística nas empresas, a aplicação dos métodos 

MTM cresceu significativamente a partir dos anos noventa e passou a ser organizado em dois 

módulos principais voltados à logística de transporte e manipulação. O primeiro módulo 

contém os dados necessários para a avaliação das sequências operacionais padrão com 

veículos de transporte comercial e de utilização comum. O módulo logística de manipulação, 

por sua vez, contempla os dados necessários para avaliação das sequências operacionais 

referentes ao manuseio de itens, abertura e fechamento de embalagens e tratamento de 

informações.  

O uso do MTM-Logística como ferramenta de apoio à definição de layouts de 

armazéns permite evidenciar configurações que proporcionem redução de tempo na 

movimentação e manuseio dos materiais. Assim, como proposto neste artigo, o MTM pode 

ser aplicado para comparar diferentes propostas de layouts, definidas a priori por meio de 

técnicas tradicionalmente usadas na área da logística. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A definição do layout de um armazém, usando técnicas da logística e MTM- Logística, 

constitui o tema central deste trabalho. Uma pesquisa exploratória, por meio de estudo de caso 

é aqui desenvolvida com o intuito de apresentar uma aplicação integrada destas técnicas na 

proposta de layout de armazém de uma pequena empresa montadora de bicicletas. 

As etapas seguidas durante as fases de levantamento e análise dos dados da pesquisa 

são representadas na Figura 1 e detalhadas a seguir. Vale ressaltar que uma pesquisa 

bibliográfica foi realizada ao longo das várias etapas bem como na fase anterior ao 

levantamento de dados.  
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FIGURA 1 – Etapas da pesquisa de campo. 

 A empresa objeto deste estudo de caso está localizada na cidade de Biguaçu, região da 

Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Atualmente, ela conta com 18 funcionários diretos e 

atua no ramo de montagem de bicicletas e comércio atacadista. A empresa trabalha com mais 

de 2000 itens, os quais podem ser classificados em três grandes grupos: 1) peças usadas na 

montagem de bicicletas; 2) bicicletas montadas; 3) peças destinadas à venda.  

 

3.1 Levantamento de dados 

A primeira etapa deste estudo consistiu na realização de uma análise das instalações da 

empresa e levantamento de dados relacionados às atividades de armazenagem. Com base na 

revisão bibliográfica, foram identificadas as informações necessárias para a aplicação das 

ferramentas da logística e MTM na definição de layout. Dentre estas estão: lista de materiais 

armazenados, quantidade em estoque de cada item, forma de armazenamento, dimensões dos 

itens, formas de manuseio, área disponível, além de dados sobre consumo e vendas de cada 

item. 

Os componentes mantidos em estoque no armazém são aqueles utilizados na 

montagem das bicicletas, os destinados à venda no atacado, além dos produtos acabados, ou 

seja, as bicicletas montadas. No total foram identificados cerca de 2400 itens diferentes, 

dentre os quais alguns são mantidos para atender exclusivamente às vendas as empresas 

varejistas. Os componentes são adquiridos tanto de fornecedores nacionais quanto 

estrangeiros. Não é realizado um planejamento de compras e os volumes adquiridos 

dependem principalmente dos preços de mercado. O tempo de recebimento dos produtos varia 

em função do tamanho do lote e da localização do fornecedor, por exemplo, os componentes 

importados podem levar até três meses para serem entregues. Do total dos componentes, 

comuns ao processo de montagem e à venda, cerca de 60% são usados na montagem e 40% 

destinados ao atacado.  
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O armazém analisado também é usado para estocar as bicicletas montadas e, algumas 

vezes, ali permanecem durante o ano inteiro, a fim de atender as altas demandas, típicas do 

final do ano (dia das crianças e Natal). A produção média diária é de 80 bicicletas, as quais 

são armazenadas sem embalagem. 

A empresa não mantinha controle de estoque, o que exigiu que fosse realizado um 

inventário físico e se utilizasse os dados de vendas, disponíveis no sistema computacional da 

empresa. O histórico das vendas do último ano foi levantado para se obter dados referente à 

rotatividade dos itens, para o qual não se verificou variação superior a 5%. 

No que se refere à forma de armazenamento e embalagens de unitização dos itens, 

foram levantados dados referentes a quantidade de itens em cada caixa ou fardo, além da 

dimensão destas embalagens. Procurou-se ainda identificar se havia necessidade de cuidados 

especiais com o manuseio de algum componente. Com relação ao peso, observou-se que não 

havia grandes diferenças em relação aos pesos dos diversos componentes. 

O equipamento usado no transporte interno é o carrinho básico, com 1,07m de altura, 

0,55m de largura e 1,07m de comprimento, sendo o manuseio, principalmente, realizado de 

forma manual, tanto dos componentes quanto das caixas/fardos e produtos acabados. 

O armazém está construído numa área de 2500 metros quadrados, em terreno plano 

com 25 metros e 100 metros de fundo. 

  

3.2 Classificação dos itens em estoque  

Tendo em vista a grande quantidade e variedade de componentes mantidos em estoque 

e visando facilitar o mapeamento das movimentações destes, procedeu-se a classificação dos 

vários itens e o agrupamento destes em famílias. 

Nesta classificação utilizou-se como critério para identificar itens semelhantes, as 

características básicas dos produtos. Assim, por exemplo, foram classificados os grupos dos 

selins, dos aros, bagageiros, jogo de direção, corrente, engrenagem, guidão, dentre outros. Ao 

final, os cerca de 2400 produtos foram classificados em 42 famílias. 

 

3.3 Cálculo do volume de armazenagem necessário e definição do layout do armazém 

 Com a identificação das famílias de produtos, procurou-se consolidar os dados 

referentes às característica das famílias e giro dos estoques. Os dados referentes às dimensões 

dos produtos, estoques e vendas foram organizados usando o software MS Excel, de forma a 

permitir que uma análise detalhada pudesse ser feita mais facilmente. 

Primeiramente, procurou-se identificar, para cada família, as dimensões dos produtos - 

informação necessária ao cálculo do espaço de armazenagem dos mesmos. Nesta etapa foram 

feitas algumas aproximações, visto que havia variações nas dimensões dos produtos. A 

participação do cliente foi importante nesta etapa.  

Com a estimativa de espaço necessário para cada unidade de estoque de cada grupo de 

produtos, as quantidades em estoque e as médias de vendas, calculou-se o volume a ser 

destinado a cada família de produtos.  Na Figura 2 é apresentado um detalhe da tabela com os 

dados obtidos. 

 



 

 XVIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Sustentabilidade Na Cadeia De Suprimentos 

Bauru, SP, Brasil, 7 a 9 de novembro de 2011 

 

 

  

 

9 

Famílias Quantidade Qtde de Caixas Volume Ocupado Média de Vendas(un) Média de vendas(cx)

Alavanca 1209 32 1,075764375 208,75 29,04

Apoio 1134 1258 0,56574 131,4166667 131,75

Aro 11381 1092 97,8731901 346,9166667 110,4027778

Bagageiro 489 54 4,577809083 154,5833333 22,9375

Bicicleta 1779 1981 1623,488602 1171,333333 1193,5

Bomba 828 58 1,5868666 112,25 24,82916667

Cabo de Freio 19124 28 0,186116458 2085,5 9,495

Cadeado 3291 372 2,74447362 312,6666667 37,43333333  

FIGURA 2 – Exemplo da forma de organização dos dados. 

A fim de se garantir que o espaço seja suficiente para armazenar os produtos, foi 

definida uma margem de segurança e calculado o espaço necessário para um estoque 10% 

superior àquele no momento do levantamento dos dados. Esta margem de segurança foi 

sugerida pela própria empresa e levou em conta a taxa de crescimento do estoque dos últimos 

anos. 

Para o cálculo total da área de armazém é preciso considerar, além do espaço 

destinado a armazenagem propriamente dita, área destinada à realização das demais 

atividades logísticas, tais como recebimento, movimentação, seleção, consolidação e 

embarque dos produtos. Assim, o layout proposto deve facilitar o máximo possível as 

operações de carga e descarga dos produtos, transporte interno e carregamento dos veículos 

de distribuição. Além disso, deve ser definido o equipamento a ser usado para o transporte 

interno dos itens, pois disso dependerá a definição da largura dos corredores. Deve-se 

considerar o espaço necessário para a manobra do carrinho, passagem de pessoas, bem como 

o espaço para retirar os itens das prateleiras. 

A forma estreita e alongada do terreno limitou as opções de layout e fez com que as 

áreas destinadas aos três grupos principais de produtos fossem organizadas linearmente. 

Assim, as peças destinadas à vendas foram alocadas mais próximas às portas de entrada/saída, 

formando o grupo com mais alto giro de estoque ao longo de todo o ano; as peças e 

componentes utilizadas na linha de montagem ganharam uma área maior, onde se pode 

realizar a armazenagem por empilhamento e as bicicletas montadas foram alocadas na área 

mais ao fundo do armazém, após a área de montagem. 

O equipamento usado para o transporte interno será o carrinho básico e, com base 

nesta definição, a largura dos corredores foi definida em 1,25m. Além dos corredores 

secundários, foi destinada uma área para um corredor central com largura de 3m, o qual foi 

calculado levando-se em consideração o espaço necessário para a manobra do carrinho, 

passagem de pessoas e espaço para retirar os itens das prateleiras. A Figura 3 apresenta o 

layout proposto para o armazém, com a definição das áreas destinadas à armazenagem dos 

principais grupos de produtos. 
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FIGURA 3 – Layout do Armazém. 

 

3.4  Disposição dos itens no armazém  

Após a definição das áreas destinadas aos três grandes grupos de produtos do 

armazém, a etapa seguinte consistiu na definição da alocação dos produtos nas prateleiras. A 

disposição dos itens no armazém foi definida com base nos valores obtidos pelo uso do índice 

cúbico por pedido (COI), o qual considera os valores relativos a movimentações ou giro dos 

itens e o volume ocupado pelos mesmos. 

Com base nos valores do índice cúbico por pedido de cada família, calculado como 

mostrado na Figura 4, foram elaboradas duas diferentes propostas para alocação dos itens nas 

estantes. A primeira proposta é mostrada na Figura 5 e a figura 6 mostra um detalhe da vista 

frontal de duas estantes com a identificação dos espaços destinados aos vários itens. Neste 

detalhe, pode-se observar que o 2
o
 e 3º níveis de cada estante foram destinados aos produtos 

em embalagens unitárias, ou seja, itens que serão separados para atender aos pedidos - tanto 

os destinados ao processo de montagem quanto para preencher os pedidos de varejistas.  

 

FIGURA 4 – Cálculo do índice cúbico por pedido. 
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FIGURA 5 – Proposta de alocação das famílias nas prateleiras. 

 

FIGURA 6 – Detalhe da alocação das famílias nas estantes. 

4.  Análise das propostas utilizando o MTM Logística 

As duas diferentes propostas de disposição dos itens no armazém foram analisadas e 

comparadas usando a ferramenta MTM-Logística. Esta ferramenta permitiu que os tempos de 

movimentações, referentes à atividade de separação dos itens, para cada uma destas propostas 

fossem apurados. Um detalhe da planilha do cálculo dos tempos é mostrado na Figura 7. 

Produto Código Frequencia Descrição TMU Total Qtde Mensal Tempo Total

KA 7 Andar até a prateleira 25 175

HUTA 1 Pegar objeto no supermercado 50 50

KA 7 Andar de volta 25 175

400 2085,5 500,52

KA 5 Andar até a prateleira 25 125

HUTA 1 Pegar objeto no supermercado 50 50

KA 5 Andar de volta 25 125

300 323 58,14

KA 6 Andar até a prateleira 25 150

HUTA 1 Pegar objeto no supermercado 50 50

KA 6 Andar de volta 25 150

350 487,9166667 102,4625

1

2

3

 

FIGURA 7 – Exemplo do cálculo dos tempos e movimentos. 

Os valores obtidos para as movimentações mensais de ambas as propostas foram de 

5523,8 e 5524,3 minutos, respectivamente, para a primeira e segunda proposta. A diferença 

obtida entre os tempos totais das atividades de picking nas duas situações foi de somente 30 

segundos. 

  Com o intuito de avaliar os ganhos decorrentes da aplicação da ferramenta aqui 

utilizada, o valor do índice cúbico por pedido foi usado para elaborar uma proposta que 

representasse a pior situação em termos de disposição dos produtos e, em seguida comparada 

com as propostas de alocação de itens apresentadas. Assim os itens que deveriam ser alocados 

mais longe da entrada/saída foram alocados mais próximos desta e foi feita a análise dos 

tempos de separação para a esta situação. Constatou-se que o tempo total necessário a 

movimentação dos itens foi de 7997,6 minutos mensais, aproximadamente, 50% maior do que 

as outras duas propostas. 
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5. Considerações Finais  

A definição do layout não consiste numa tarefa simples e tem influência significativa 

nos custo e tempo das operações logísticas realizadas em um armazém. As etapas sugeridas na 

literatura servem para orientar o processo de definição de layout de um armazém, mas os 

diversos aspectos a serem considerados pode levar à elaboração de várias propostas para as 

novas instalações. 

  No caso de armazéns existentes, as opções são mais limitadas e uma análise de 

diferentes configurações de departamentalização do armazém e disposição dos produtos, é 

importante para a definição de um layout que propicie um melhor desempenho. 

 Em qualquer uma das situações, as várias propostas de layout podem ser comparadas 

com uso das ferramentas de MTM-Logística, conforme mostrado neste trabalho. 

No estudo de caso realizado em uma pequena empresa de Florianópolis foram 

desenvolvidas algumas etapas principais de definição de layout - formação de classes ou 

famílias de produtos, departamentalização e layout geral, partição dos estoques, definição da 

forma de manuseio dos produtos e separação, determinação do espaço necessário para os 

produtos e arranjo dos estoques ou disposição dos itens no armazém. As duas propostas finais 

apresentavam diferenças somente no que se refere aos arranjos dos estoques, as quais foram 

analisadas comparativamente usando MTM-Logística.  

A diferença em termos de tempo total de manuseio e deslocamento entre estas 

propostas não foi significativa, tendo em vista que o estudo foi realizado em um armazém de 

pequenas dimensões e com um número de pedidos baixo, consequentemente, as diferenças 

nos deslocamentos também não poderiam ser elevadas. Os valores são da ordem de pouco 

mais de 90 horas por semana, o que limita a análise. Visando comparar os valores obtidos 

com uma situação onde o layout não fosse otimizado, considerando somente a disposição dos 

itens em estoque, foi elaborada uma terceira proposta que maximiza os deslocamentos 

segundo o uso do método COI. Após avaliado o tempo total neste caso, usando os valores 

padrões de tempos e movimentos de acordo com MTM-Logística, verificou-se que se poderia 

ter um aumento de cerca de 50% do tempo total. Considerando os valores do estudo de caso, 

isso representaria um tempo total mensal de 133 horas de manuseio e movimentação.  

Embora não seja comum o uso das ferramentas de MTM-Logística para auxiliar a 

análise das opções de layout, obtidas com o uso das tradicionais ferramentas da logística, 

observa-se que aquelas podem fornecer informações valiosas para a tomada de decisão 

relativa a definição de layout de armazéns. 
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