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RESUMO 

A crescente competitividade verificada nos dias de hoje obriga as empresas a um maior dinamismo, 

flexibilidade e resposta rápida, destacando-se o papel da logística para o alcance de vantagens 

competitivas. A gestão de processos logísticos da cadeia de abastecimento assume uma importância 

crescente, em particular, a expedição, a última etapa do processo de armazenagem onde geralmente 

se manifestam os problemas relacionados com o fluxo de informação e materiais. Assim, o presente 

projeto realizado em colaboração com a Bosch Car Multimédia Portugal S.A. tem o seu principal foco 

na normalização e melhoria dos processos de expedição. 

Pretende-se assim, com a presente dissertação apresentar os resultados obtidos de um projeto de 

melhoria dos processos de expedição. Para tal, foram selecionados dois dos processos que careciam 

de normalização, nomeadamente o processo de expedição de produto acabado e o processo de 

expedição de amostras, com o intuito de combater as diversas ineficiências, como desperdícios e erros 

a eles associados. Com vista à análise dos processos existentes, foi feito o seu mapeamento e 

posterior análise e identificação de problemas e oportunidades de melhoria. 

Após o mapeamento dos mesmos foram delineadas propostas, definindo-se assim processos 

eficientes, fluidos e com maior visibilidade. No caso do processo de expedição de produto acabado, a 

proposta de melhoria envolveu a integração dos sistemas de informação existentes e a normalização 

dos procedimentos. Relativamente ao processo de expedição de amostras, as ações de melhoria 

concentraram-se na definição de um fluxo de informação normalizado. 

Para avaliar o impacto das medidas propostas definiram-se e usaram-se vários indicadores de 

desempenho, que permitiram atestar melhorias significativas a nível de tempos, custos e complexidade 

das operações, que se traduziram num aumento do nível de serviço ao cliente. 

No contexto de normalização dos processos foram criadas instruções de trabalho para uma melhor 

gestão e controlo das atividades e foram dadas sessões de formação aos colaboradores, versando esta 

questão. 

PALAVRAS-CHAVE 

Logística, Gestão de Armazéns, Expedição, Reengenharia e Modelação de processos, Sistemas de 

Informação 
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ABSTRACT 

The increasing of competitiveness verified in the past few years has required to the companies more 

dynamism, flexibility and rapid response, highlighting the role of logistics to achieve competitive 

advantages. The management of logistics processes in the supply chain is becoming increasingly 

important, especially, the shipping process where the problems related with the information and 

materials flows are usually identified. Thus, the project discussed in this master thesis was developed at 

Bosch Car Multimedia Portugal S.A. and its principal focus is the normalization and improvement of 

shipping processes. 

To develop this project two processes were selected that required normalization: the finished goods 

shipping process and the samples shipping process with the purpose of eliminating waste and errors to 

increase the productivity, efficiency and effectiveness. For the analysis, it was made the mapping of the 

processes, in which the problems and improvement opportunities were identified. 

As a result of the processes analysis, different proposals have been created that would make the 

processes more efficient, fluid and with better visibility. The proposal for the finished goods shipping 

process has involved the integration between the information technologies and the procedures 

normalization. On the other hand, in the samples shipping process, proposals have been developed to 

define a new and standardized information flow. 

In order to evaluate the impact of the proposals for implementation, were defined and used different 

performance indicators, which allowed the identification of significant improvements in the waiting time, 

costs and operations complexity, ensuring the level of quality service provided to the costumer. 

To standardize the processes it was developed work instructions providing a better control and 

management of the activities and it was given training to employees.  

KEYWORDS 

Logistics, Warehouse Management, Shipping, Business Process Reengineering and Modeling, 

Information Technology  
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Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

1 

1. INTRODUÇÃO 

Neste primeiro capítulo é realizado um enquadramento ao tema de investigação: “Análise e melhoria 

dos processos de expedição numa empresa da indústria automóvel”, no âmbito do projeto de 

dissertação do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da 

Universidade do Minho. Com este enquadramento pretende-se identificar não só a motivação, mas 

também a relevância do tema do projeto no atual contexto de negócio. De seguida, são identificados os 

objetivos e a metodologia adotada e, por fim, é apresentada a estrutura da dissertação, ou seja, o 

modo como esta se encontra organizada. 

1.1. Enquadramento e Motivação 

O presente projeto de dissertação surge enquadrado num estágio curricular, realizado no âmbito da 

unidade curricular de Projeto, disciplina do quinto ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão 

Industrial, da Universidade do Minho. Foi desenvolvido em ambiente industrial, mais concretamente, 

em colaboração com a Bosch Car Multimédia Portugal S.A., cuja principal atividade consiste na 

produção de autorrádios e sistemas de navegação para várias marcas de automóveis de renome 

internacional. Durante o período de desenvolvimento da dissertação, a autora esteve integrada na 

secção responsável pela expedição e faturação, devido à necessidade do departamento em melhorar 

os seus processos logísticos e alinhar alguns dos processos com os standards UBK 

(Unternehmensbereich Kraftfahrzeugtechnik - Automotive Technology), ou seja, os standards da 

Tecnologia Automóvel da Bosch. Por tal se justifica a adoção do tema “Análise e melhoria dos 

processos de expedição numa empresa da indústria automóvel”, cujo foco é o processo de expedição 

de produto acabado e o processo de expedição de amostras, dentro de todos processos existentes. 

Atualmente verifica-se uma crescente competitividade fruto dos mercados globalizados, o que se traduz 

numa obrigação, por parte das empresas, de competir em condições de instabilidade e a dar respostas 

cada vez mais rigorosas aos clientes (Veen-Dirks, 2005). Deste modo, a logística tem-se tornado uma 

preocupação para as organizações, uma vez que o fluxo e os processos logísticos são fundamentais 

para o alcance de vantagens competitivas que os diferenciem dos seus concorrentes. Como as 

exigências dos clientes e o número de concorrentes são cada vez maiores, para conseguir acompanhar 
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a evolução do mercado, as empresas devem tornar os seus processos internos e produtos mais 

flexíveis e inovadores (Monczka, Trent, & Handfield, 2011).  

Ainda no âmbito da logística pode-se afirmar que armazenagem é uma área com extrema relevância 

quando o assunto é o desempenho da cadeia de abastecimento. Isto porque, a logística ou gestão 

logística, como parte da cadeia de abastecimento, apresenta como responsabilidade a gestão eficiente 

e eficaz dos fluxos, das operações de armazenagem, de bens e serviços e, ainda, da informação entre 

o ponto de origem e o ponto de consumo (CSCMP, 2013). 

Os processos de armazenagem englobam todas as operações realizadas no armazém, como por 

exemplo, a receção dos produtos, o armazenamento, a preparação das encomendas e a expedição. A 

expedição, em particular, afeta toda a cadeia de abastecimento, pois desde que o produto entra no 

armazém e é expedido até ao cliente, há possibilidade de erros e ineficiências, que põem causa a 

imagem da empresa e a satisfação do cliente (Koster, Le-Duc, & Roodbergen, 2007). 

Tendo em conta a visão e cultura de melhoria contínua, adotada pela empresa, e a sua missão que 

enfatiza o papel central da qualidade, o espírito inovador, a orientação e foco da empresa junto dos 

seus clientes, pretende-se a normalização e melhoria dos processos logísticos atualmente existentes na 

área de expedição. A minimização dos desperdícios com vista ao aumento da produtividade e eficiência 

é, paralelamente, um desafio a alcançar pois tal como Robert Bosch afirmou: “Deve-se sempre aspirar 

à melhoria do estado atual. Ninguém deve dar-se por totalmente satisfeito com o que já foi alcançado, 

devendo ambicionar a constante melhoria da sua área”(Bosch Car Multimedia S.A., 2013). Para 

alcançar eficiência e qualidade é importante o cumprimento de um procedimento standard definido, 

em que a eficácia do sistema é medida pelos indicadores de desempenho, ou seja, os Key 

Performance Indicators (KPI) (Rodriguez, Saiz, & Bas, 2009). A criação de standards irá permitir uma 

definição clara das funções e atividades a desempenhar. 

1.2. Objetivos da Dissertação 

O projeto de dissertação tem como objetivo a revisão dos processos envolvidos na expedição, com vista 

a combater as diversas ineficiências a eles associados, das quais se destacam desperdícios e erros 

frequentes. Desta forma, pretende-se a normalização destes processos e, fundamentalmente, a sua 

melhoria e racionalização. 

Então, de uma forma geral, com este projeto pretende-se: 
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 Melhoria do processo de expedição de produto acabado para produtos em produção em série; 

 Melhoria do processo de expedição das amostras (caraterizadas por serem produtos sem 

produção em série). 

Embora tratando-se de dois processos de expedição, ambos apresentam uma organização distinta e 

com atividades diferenciadas. O primeiro é referente a envios constantes de produto acabado, onde 

diariamente são movimentadas diversas paletes. Por sua vez, o segundo é composto por pequenos 

envios de produtos em desenvolvimento, muito longe de atingir o número de envios do produto 

acabado. 

Em relação ao processo de expedição de produto acabado, a necessidade de melhoria e racionalização 

dos fluxos existentes no armazém (picking, a validação das etiquetas e controlo de carga) passa pela 

alteração do software utilizado nos dispositivos móveis. Dado que estas são as últimas etapas 

realizadas, é fundamental assegurar que nada possa abalar a satisfação do cliente e, para tal, é fulcral 

um levantamento cuidado das necessidades envolvidas no processo. O novo software está alinhado 

com o standard UBK da Bosch e é apresentado como uma solução que possibilita uma maior 

eficiência dos processos logísticos.  

No que toca ao processo de expedição de amostras, o principal objetivo passa por uma definição 

normalizada dos fluxos envolvidos no processo, eliminação de todas as atividades que não 

acrescentam valor e a criação de mecanismos que garantam a expedição correta dos envios. 

Em ambos os casos, será necessário clarificar e analisar todos os processos envolvidos na expedição, 

assim como estabelecer propostas de melhoria com base nos problemas identificados de forma a 

fomentar a normalização dos processos atuais para aumentar a produtividade, eficácia e eficiência. 

1.3. Metodologia de Investigação 

No início de uma pesquisa é pertinente que o investigador esteja ciente dos objetivos estabelecidos e 

das questões para as quais pretende obter resposta. Neste contexto foi definida a seguinte questão de 

pesquisa: “Qual o impacto da melhoria e da normalização no desempenho dos processos de 

expedição?” 

Uma vez que o projeto irá ser desenvolvido em ambiente empresarial, recorrendo à observação e 

mapeamento dos processos a melhorar, análise de problemas, recolha de dados e participação nas 

atividades de implementação do novo processo, considera-se como metodologia de investigação mais 
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adequada a Investigação-Ação. Esta metodologia é caraterizada pelo envolvimento, de forma ativa, de 

algumas pessoas da organização com o investigador ao longo de todo o projeto de investigação. 

Paralelamente tem como objetivo contribuir para a resolução de problemas práticos através da 

implementação de melhorias e avaliação do resultado das mesmas (O’Brien, 1998). 

Como metodologia interativa, é possível resumir as suas principais fases num modelo cíclico, 

desenvolvido por Susman e Evered (1978). Este ciclo possui cinco fases representadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fases da metodologia Investigação - Ação 

 

Atendendo à primeira fase da metodologia, e com a finalidade de identificar os problemas existentes, 

foi realizado um diagnóstico e análise crítica da situação atual dos processos de expedição. Para tal foi 

fundamental observar todas as atividades de expedição e recolher dados, recorrendo ao sistema ERP 

da empresa, no caso do processo de expedição no armazém de produto acabado, e a arquivos da 

empresa para o processo de expedição de amostras. Para a análise dos dados retirados foi utilizado o 

Microsoft Excel. O mapeamento e análise dos processos atuais foi realizado através de fluxogramas 

com o intuito de definir todos os passos e identificar as atividades e os fluxos. 

No que diz respeito à segunda fase da metodologia e, de acordo com os problemas identificados 

previamente, foram apresentadas potenciais propostas de melhoria.  

Na fase seguinte, a terceira fase, tendo por base os planos elaborados, procedeu-se à implementação 

das ações de melhoria. À medida que estas foram sendo implementadas, realizaram-se medições do 

desempenho e controlo e monitorização das ações, ou seja, foi avaliado o impacto da implementação. 
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A fase seguinte consistiu na análise e discussão do impacto dos resultados obtidos, de forma a verificar 

quais os benefícios das novas ações. Verificou-se o cumprimento dos objetivos definidos inicialmente, e 

foi realizado um breve estudo dos ganhos associados às soluções não implementadas. 

Por fim, na quinta fase, foram sintetizados os principais resultados obtidos das propostas 

implementadas e, assentado numa perspetiva de melhoria contínua, foram realizadas propostas de 

trabalho futuro  

1.4. Organização da Dissertação 

A presente dissertação está dividida em 7 capítulos. No capítulo 1 é realizada a introdução ao tema, 

através de um enquadramento do mesmo, da definição dos objetivos e da identificação da metodologia 

de investigação adotada.  

A apresentação e caraterização da empresa, a sua história, os produtos, os clientes e fluxo produtivo 

são reportados ao longo do capítulo 2. 

O capítulo 3 destina-se à revisão bibliográfica, onde os principais conceitos relacionados com o tema, 

bem como estudos atuais na área de armazenagem, são abordados. É feita uma referência à gestão da 

cadeia de abastecimento e à gestão dos seus fluxos, em especial o fluxo de informação. Segue-se uma 

investigação ao tema da gestão de armazéns e uma apresentação do conceito de processo, de forma a 

introduzir os indicadores de desempenho e os conceitos de modelação e reengenharia.  

No capítulo 4 é realizada uma descrição do estado atual dos processos de expedição alvo de estudo, 

nomeadamente, o processo de expedição de produto acabado e o de expedição de amostras, que 

inclui a identificação dos problemas detetados. 

O capítulo 5 apresenta as oportunidades de melhoria, a sua implementação ou então uma abordagem 

possível. 

A apresentação dos resultados obtidos e simultânea análise e discussão é realizada no capítulo 6, onde 

também são abordadas as melhorias alcançadas com a implementação das propostas. Da mesma 

forma, é realizada uma análise de potenciais ganhos a obter no caso de implementação das restantes 

propostas.  

Por fim, o capítulo 7 surge como uma análise global de ambos os projetos onde são apresentadas as 

principais conclusões e resultados, assim como propostas para trabalho futuro. 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O objetivo do presente capítulo é a apresentação e descrição da empresa onde o projeto foi 

desenvolvido. Numa primeira fase, descreve-se a história do grupo Bosch. Segue-se uma análise mais 

aprofundada à Bosch Car Multimedia Portugal S.A e aos seus elementos na cadeia de abastecimento 

(principais fornecedores e clientes), produtos e a estrutura organizacional. O departamento de logística, 

onde o projeto de dissertação foi desenvolvido, irá ser referido com maior detalhe. 

2.1. Grupo Bosch 

Líder mundial no fornecimento de tecnologia, o grupo Bosch dispõe de diversos produtos e serviços, 

sendo considerada uma marca de topo em termos de qualidade e durabilidade dos produtos. 

É composto pela Robert Bosch Gmbh e aproximadamente 360 subsidiárias e empresas regionais 

presentes em aproximadamente 50 países. A forte presença em todo o mundo, em conjunto com a 

existência de investimentos em desenvolvimento e investigação, permitiu que, no ano de 2013, o grupo 

tenha gerado um volume de vendas de 47,3 mil milhões de euros e solicitado um registo de cerca de 

5000 patentes. 

2.1.1. História 

No ano de 1886 Robert Bosch, na altura com apenas 25 anos, fundou em Estugarda, na Alemanha, 

uma oficina mecânica de precisão elétrica dedicada à produção e instalação de equipamentos elétricos 

já existentes. Todavia, nos primeiros anos, o volume de negócios era reduzido e, consequentemente, 

Robert Bosch ponderou por várias vezes o fecho da oficina. 

No entanto, a invenção do primeiro magneto de baixa tensão aplicado ao sistema de ignição de 

automóveis, em 1887, impulsionou o sucesso e crescimento que a empresa sentiu logo nos primeiros 

anos. Esta invenção constituiu uma etapa significativa no desenvolvimento da empresa e, por essa 

mesma razão, o símbolo que perdura até aos dias de hoje e é reconhecido mundialmente como a 

imagem da empresa, reflete o magneto de magnésio, como visível na Figura 2. 

 

Figura 2 - Logótipo Bosch (Bosch, 2012)  
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2.1.2. Organização e Divisão 

Embora 59% das vendas derivem da Tecnologia Automóvel, o grupo Bosch é formado por vários 

setores de atividade que por sua vez constituem as diferentes divisões do grupo, conforme ilustrado na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Setores de atividade e respetivas divisões do grupo Bosch 

2.2. A Divisão Car Multimedia 

Situada em Hildesheim (Alemanha), a divisão Car Multimedia (CM) iniciou nos 30 a produção de 

autorrádios, após a aquisição da empresa Ideal, especializada na produção de auscultadores. Sob a 

marca Blaupunkt, a Bosch desenvolveu os Sistemas Car Audio lançando, inclusive, o primeiro 

autorrádio europeu.  

Como pilares estratégicos desta divisão pode-se enumerar a procura da satisfação dos clientes, através 

da inovação, qualidade e diferenciação funcional. Procura assim, soluções inteligentes que integrem 

entretenimento, soluções de navegação, telemática e assistência ao condutor para tornar a condução 

mais fácil e segura. 

2.3. O Grupo Bosch em Portugal 

Em 2011 a Bosch em Portugal, uma filial do Grupo Bosch, comemorou o seu centenário. É atualmente 

representada em Portugal por 4 unidades produtivas que desenvolvem e fabricam uma larga gama de 

produtos: a Bosch Termotecnologia SA, em Aveiro, a Bosch Car Multimedia Portugal, S.A, em Braga, e 

a Bosch Security Systems – Sistemas de Segurança SA, em Ovar. Além disso, possui também uma 

empresa comercial, uma SGPS e uma participação de 50% na filial da BSH, situadas em Lisboa (Figura 
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4). Em conjunto, estas unidades produtivas empregam cerca de 3112 colaboradores, e geraram, em 

2013, aproximadamente 759 milhões de euros em vendas.  

 

Figura 4 - Localização das divisões Bosch Portugal (Bosch, 2014) 

2.4. Bosch Car Multimedia Portugal S.A. 

A Bosch Multimedia Portugal S.A. (Figura 5) iniciou a sua atividade em 1990 sendo considerada a 

principal fábrica da divisão Car Multimedia da Bosch e a maior empresa do Grupo em Portugal. Para 

além de ser um dos maiores empregadores privados da região e a maior fábrica de autorrádios da 

Europa é, também, um dos principais exportadores nacionais. 

 

Figura 5 - Instalações da Bosch Car Multimédia Portugal, S.A.(Bosch Car Multimedia S.A., 2013) 

A empresa integra um Centro de Desenvolvimento e de Competências Técnicas reconhecido pelo seu 

know-how na área de eletrónica automóvel, destacando-se como pontos fortes da empresa, os seus 

padrões de qualidade e a elevada capacidade de inovação. 

2.4.1. Produtos 

A Bosch Car Multimedia Portugal S.A. é especializada no desenvolvimento e produção de produtos 

eletrónicos complexos, principalmente autorrádios e sistemas de navegação para automóveis. Todo o 

processo de produção é assegurado por esta, desde a construção do protótipo até à produção em 
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série. Nos últimos anos, a empresa tem diversificado o seu portefólio de produtos, não só na área de 

multimédia automóvel, mas também nas áreas de eletrodomésticos e da segurança automóvel. O 

portefólio de produtos da fábrica de Braga encontra-se ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Portefólio de produtos da Bosch Car Multimedia Portugal S.A. 

2.4.2. Fornecedores, Clientes e Mercados 

Uma vez que a Bosch preocupa-se em construir relações intensivas e de longo prazo com os 

fornecedores, estes são escolhidos com base nos seus padrões de qualidade, capacidade, interesse e 

motivação. Contando com a colaboração de 600 fornecedores dispersos pelos diferentes pontos do 

globo, a Bosch baseia a sua estratégia de compras numa estrutura organizada em três níveis: 

fornecedores europeus, nacionais e asiáticos.  

No que toca aos clientes, o principal cliente da Bosch Car Multimédia Portugal é, sem dúvida, a 

indústria automóvel. Dos clientes, destacam-se os principais grupos europeus, como o grupo 

Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat e Skoda), grupo Fiat (Fiat, Alfa Romeo e Lancia), PSA (Peugeot e 

Citroen), ao lado de marcas de outros continentes como a Ford, entre outras (Figura 7). 

 

Figura 7- Principais clientes da Bosch Car Multimedia Portugal S.A (Bosch, 2014) 
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Relativamente aos equipamentos de aquecimento, a Bosch é fundamentalmente fornecedora das 

empresas do grupo Bosch. Deste modo, a fábrica de Braga comercializa marcas como a Vulcano, cujos 

produtos finais são fabricados por outra subsidiária em Aveiro. Para além disso, comercializa as 

marcas Nefit, Junkers e Leblanc, todas elas parte integrante do grupo Bosch. Adicionalmente, no ramo 

da Termotecnologia, a Bosch Car Multimedia, produz, como resultado de uma joint venture entre as 

empresas alemãs Bosch e Siemens, equipamentos eletrónicos de uso doméstico para a BSH (Bosch-

Siemens Hausgeräte). Sendo principalmente uma empresa exportadora, a Bosch Car Multimedia, 

exporta mais de 95% da sua produção. Grande parte da produção é exportada para o mercado 

europeu, porém exporta igualmente pequenas quantidades para países como os EUA, México, 

Argentina, Brasil, Rússia, China, Japão e Coreia do Sul, conforme representado na Figura 8. 

 

 

2.4.3. Unidades Organizacionais 

A Bosch Car Multimedia Portugal S.A. apresenta uma estrutura organizacional funcional, isto é, 

encontra-se dividida em duas grandes áreas, nomeadamente a Área Comercial e a Área Técnica. A 

primeira não intervém diretamente no produto nem nos processos e inclui os departamentos de 

Administração, Recursos Humanos, Logística, Compras, entre outros. Porém, a área técnica inclui os 

departamentos que têm relação direta com o fabrico e a qualidade dos produtos e na eficiência da 

produção. São os casos dos departamentos de Produção (MOE 1 e 2), funções técnicas (TEF e MFI-A) 

e Qualidade (PUQ). Estes departamentos encontram-se esquematizados na Figura 9. 

Figura 8 - Localização dos principais clientes (Bosch, 2012) 
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Figura 9 - Departamentos da Bosch Car Multimedia Portugal, S.A. 

2.4.4. O Departamento de Logística 

O departamento de logística da Bosch está incluído na área comercial (PC), e é este o departamento 

responsável por toda a gestão do fluxo dos materiais. Assim, este detém a seu cargo o estabelecimento 

da ligação entre as atividades dos diversos departamentos, desde as compras até às vendas, receção 

da matéria-prima e abastecimento de materiais à produção até à expedição, encontrando-se 

subdividido em 6 secções com diferentes funções e responsabilidades, conforme esquematizado na 

Figura 10. 

                     

Figura 10 - Organização do departamento da logística 

A LOG1 cabe a responsabilidade da gestão de encomendas dos clientes, planeamento da produção, 

expedição e faturação. A gestão do fluxo de material e logística interna é da inteira responsabilidade de 

LOG2. O aprovisionamento e gestão de transportes são as funções de LOG3 e LOG4, respetivamente. 

Por fim, LOG-P está relacionado com a gestão dos projetos logísticos, enquanto LOG-C pelo controlo de 

custos logísticos.  

A presente dissertação foi realizada em LOG1, concentrando-se na expedição, isto é, nos processos 

envolvidos na faturação e nos armazéns de produto acabado e de envios especiais. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é realizada a revisão bibliográfica, uma etapa fundamental de um processo de 

investigação que permite identificar os contributos científicos relevantes para a área em estudo. Assim, 

é realizada uma revisão crítica da literatura que engloba conceitos desde a gestão de cadeia de 

abastecimento e os principais fluxos intrínsecos, até à noção de processos e a sua normalização. 

Investiga-se também a importância dos armazéns, identificando-se abordagens e metodologias a adotar 

no contexto de processos de expedição. 

Recorrendo a fontes primárias e secundárias, essencialmente artigos científicos, livros técnicos e teses, 

foi abordado o trabalho desenvolvido nas áreas em estudo de forma a conhecer os aspetos 

considerados relevantes.  

3.1. Cadeia de Abastecimento 

Os mercados cada vez mais competitivos e exigentes com os quais as empresas se têm deparado 

obrigam a que estas sejam cada vez mais rápidas nas suas decisões para fazerem face aos seus 

concorrentes. Às empresas é exigida uma maior flexibilidade, qualidade e eficiência em todas as suas 

áreas devido à crescente competitividade, o que justifica a variável estratégica e competitiva, na qual a 

cadeia de abastecimento se tem evidenciado como relevante (Beth et al., 2003). 

Uma cadeia de abastecimento pode ser representada como uma rede de organizações 

interdependentes que interligam as operações visando uma maneira mais eficaz de controlar e gerir os 

fluxos de informação e materiais entre os fornecedores e os clientes finais (Christopher, 2005). 

Segundo a maior organização mundial de profissionais e académicos da área, o Council of Supply 

Chain Management Professionals, a Logística afirma-se como parte da cadeia de abastecimento. Ainda 

de acordo com esta organização, a Logística ou Gestão Logística apresenta como responsabilidade o 

planeamento, implementação e o controlo eficiente e eficaz dos fluxos, das operações de 

armazenagem, de bens, dos serviços e da informação entre o ponto de origem e o ponto de consumo 

de uma empresa. Ao mesmo tempo, visa sempre satisfazer as necessidades e os requisitos impostos 

pelos clientes (CSCMP, 2013).  

Com o passar dos anos, foi sentido, por parte das empresas, a necessidade de evoluírem a sua 

organização logística, passando de um sistema pouco estruturado no que toca à cadeia de 
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abastecimento, para um processo organizado onde a integração dos vários participantes era vital para 

um melhor nível de serviço. Neste âmbito surgiu o conceito de gestão da cadeia de abastecimento 

onde se destacam os fluxos, em particular, a importância da gestão da informação, recorrendo a 

tecnologias de informação e sistemas de informação, mais em concreto os sistemas ERP. 

3.1.1. Conceito de Gestão da Cadeia de Abastecimento 

A conjuntura económica atual caracterizada pela globalização, instabilidade da procura, existência de 

cadeias de abastecimento cada vez maiores e complexas, internacionalização e aumento do número de 

produtos, assim como a sua diferenciação, personalização e a redução do seu ciclo de vida, promoveu 

fortemente o interesse pela gestão da cadeia de abastecimento. Estes fatores impuseram grandes 

desafios à gestão dos processos ao longo da cadeia conduzindo a uma maior complexidade dos fluxos, 

dando origem à necessidade acrescida de rastreabilidade de materiais e, à diminuição dos prazos de 

entrega devido ao fator tempo. Outro aspeto a salientar é o maior risco de posse de inventários como 

consequência da diminuição do ciclo de vida dos produtos e das margens de lucro (Bowersox & Closs, 

1996; Carvalho, 2012).  

Perante este cenário, a gestão da cadeia de abastecimento tornou-se uma ferramenta insubstituível 

para auxiliar no aumento da produtividade, rentabilidade e, simultaneamente na redução de custos. A 

competição já não se situa entre as organizações, mas sim entre as suas cadeias de abastecimento (Li, 

Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, & Subba Rao, 2006). 

O conceito de gestão da cadeia de abastecimento é definido como “a gestão das relações a montante e 

a jusante com os fornecedores e os clientes para entregar valor superior ao cliente final a um custo 

inferior para toda a cadeia de abastecimento” (Christopher, 2005, p. 3).  

Outra definição mais ampla e menos simplista acrescenta ainda que a gestão da cadeia de 

abastecimento compreende o planeamento e a gestão das atividades relacionadas com a procura, 

abastecimento e transformação de materiais, bem como todas as atividades de gestão logística 

(CSCMP, 2013). A título exemplificativo, estas atividades incluem, na perspetiva de Bowersox e Closs 

(1996), os transportes, armazéns e inventários, armazenamento e movimentação dos materiais, o 

design da cadeia de abastecimento e o processamento dos pedidos. Para além disso, envolve também 

a coordenação e colaboração com os vários parceiros ao longo da cadeia, independentemente da sua 

posição: fornecedores, prestadores de serviços, clientes, ou intermediários (CSCMP, 2013). De forma 

sucinta, integra, entre e dentro de uma empresa, os componentes abastecimento e a procura, 
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facilitando um maior proveito das vantagens que advêm do relacionamento com outras empresas. 

Igualmente, engloba diversas áreas funcionais, tais como, compras, distribuição, marketing e 

produção, que uma vez integradas com a logística contribuem para uma melhor coordenação dos 

processos (CSCMP, 2013).  

Apesar de ser um conceito abordado por vários autores, é inegável que a gestão da cadeia de 

abastecimento tem como objetivo a integração dos fluxos de informação e de materiais. Contudo, 

Carvalho (2012) enfatiza que para o alcance de uma coordenação de processos e integração de todas 

as funções organizacionais de forma eficaz, é necessário não só uma gestão de fluxos físicos e de 

informação, mas também, uma boa colaboração entre todos os elementos intervenientes nestes 

processos, nomeadamente fornecedores, empresa ou clientes.  

A gestão da cadeia de abastecimento surge assim como um conceito que para além de transversal a 

toda a empresa, abrange desde o fornecedor ao cliente, sendo ainda mais vasto devido às parcerias 

que podem ser constituídas para reforçar a competitividade das empresas. Aliás, para Holmberg 

(2000), as empresas que implementaram com sucesso a gestão da cadeia de abastecimento olham 

para esta exatamente de forma transversal, em detrimento de uma visão focada nos próprios 

interesses. Para além disso e de acordo com o mesmo autor, as empresas focam os seus objetivos na 

satisfação do cliente, o que possibilita obter o aumento do volume de vendas e a melhor utilização dos 

ativos e custos. 

3.1.2. A Importância da Gestão da Informação na Cadeia de Abastecimento 

Pinto (2006) considera como principais funções de um sistema de gestão da cadeia de abastecimento 

a gestão de três fluxos: físico, informacional e monetário. Geralmente as falhas na cadeia de 

abastecimento são o resultado da falta de sincronia entre os fluxos informacionais e os fluxos físicos 

(Carvalho, 2012). Deste modo, a correta integração e gestão dos fluxos é fulcral para o alcance de uma 

gestão eficiente e vantagens competitivas para todos os intervenientes, uma vez que quanto maior a 

complexidade da cadeia, mais critica é a gestão destes.  

Dado que Tompkins e Ang (1999) salientam que o uso eficaz e apropriado da informação constitui uma 

fonte de diferenciação e vantagem competitiva, o fluxo de informação é neste contexto essencial para 

garantir que as decisões tomadas são baseadas em dados e informações íntegras. É importante que a 

informação seja correta e atualizada com vista a uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento, 

sendo que deve também fluir o mais rápido possível entre os diversos elementos desta, impulsionando 
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uma tomada de decisão mais rápida e acertada. A informação é assim um recurso indispensável e 

estratégico, requerendo um sistema de informação que permita a integração de todos os elementos da 

cadeia (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 2007).  

Um sistema de informação envolve todos os recursos indispensáveis para a transmissão e 

processamento da informação (Xu & Quaddus, 2013) e desempenham um papel fundamental na 

organização servindo como suporte não só aos processos e operações, mas também como suporte na 

tomada de decisão e base de estratégias para a obtenção de vantagens competitivas (O' Brien, 2003). 

Por essa razão, cada vez mais as empresas encaram os sistemas de informação como ferramentas 

essenciais para se tornarem mais competitivas, investindo em sistemas eficientes, interoperáveis e 

integrados (Vernadat, 2007). Ao investir em sistemas de informação com as características 

mencionadas são evitados problemas como a fragmentação de dados, que conduzem a situações onde 

a dificuldade de obtenção de informações de dados é maior, dada a redundância e inconsistência dos 

dados armazenados nos sistemas. 

Devido às exigências do mercado, houve um forte investimento em Tecnologias de Informação (IT), o 

que conduziu ao desenvolvimento de aplicações cuja finalidade é a integração do fluxo de informação 

conhecido como Enterprise Systems (Yusuf, Gunasekaran, & Abthorpe, 2004).   

Dentro dos Enterprise Systems, destacam-se os sistemas de informação ERP-Enterprise Resource 

Planning já utilizados por um número considerável de empresas e disponibilizados por um número 

significativo de fabricantes de software, como por exemplo, SAP, Oracle e Primavera. A título do 

exemplo, a Bosch utiliza soluções do fabricante SAP, o sistema integrado SAP R/3. O sistema SAP R/3 

para além de integrar as várias funções de uma empresa é uma solução para a adoção de processos 

normalizados (Mandal & Gunasekaran, 2002).  

Os sistemas ERP são baseados em softwares compostos por vários módulos integrados e suportados 

por uma única base de dados central, que podem ser também adaptados às necessidades próprias de 

cada cliente (Botta-Genoulaz & Millet, 2006). Simultaneamente, visam a inclusão de todos os 

departamentos e funcionalidades de uma organização num único sistema computacional acessível a 

todos, o que possibilita o acesso à informação em tempo real (Davenport, 1998) e, consequentes 

melhorias nas condições de serviço aos clientes. Os sistemas e operações redundantes são eliminados 

(Davenport, 1998) e há um aumento na rapidez na tomada de decisões (Gupta, 2000). 

Todavia, a implementação deste tipo de sistemas está envolta numa grande complexidade e 

dificuldades acrescidas (Grabot, Mayere, Lauroua, & Houe, 2014). De acordo com Gupta (2000), os 
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sistemas ERP envolvem geralmente um enorme dispêndio de tempo e custos associados à 

consultadoria, manutenção, atualização e adaptação. Com base nas visões defendidas acerca de 

sistemas ERP pelos autores anteriormente mencionados, a Figura 11 resume algumas das vantagens e 

desvantagens associadas a estes sistemas. 

  

Figura 11 - Vantagens e desvantagens dos sistemas ERP 

Cada vez mais são disponibilizadas novas soluções informáticas, que uma vez integradas, conduzem a 

um sistema ERP mais vasto e rico. Um exemplo é a tecnologia Electronic Data Interchange (EDI), 

explicada por Kaefer e Bendoly (2000) como a transmissão eletrónica de dados entre parceiros de 

negócios, utilizando para tal um padrão definido para a estruturação dos dados de mensagem ou 

transação. Caracteriza-se por proporcionar flexibilidade às empresas, fruto do aumento da rapidez do 

fluxo de informação, segurança e atualização. 

3.2. Gestão de Armazéns 

A armazenagem é uma atividade fundamental numa cadeia de abastecimento. Embora os armazéns 

acarretem grandes investimentos e custos operacionais, são imprescindíveis para um elevado nível de 

serviço ao cliente, desempenhando um papel importante no sucesso ou fracasso das empresas (Baker 

& Canessa, 2009). A mesma importância é destacada por Lambert, Stock e Ellram (1998) que por sua 

vez fornecem um conjunto de motivos que evidenciam a necessidade da existência de um armazém, 

apesar dos custos associados. Assim, os principais motivos são (Lambert et al., 1998): 

 Facilidade e rapidez do armazém em ajustar a oferta à procura do cliente, permitindo uma 

resposta eficaz face às alterações da procura e o cumprimento dos prazos de entrega; 
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 Economias de escala em relação aos processos produtivos, política make-to-stock; 

 Ir ao encontro das variações da oferta, uma vez que pode existir uma certa incerteza no 

abastecimento por parte dos fornecedores; 

 Economias de escala em relação aos transportes; 

 Compra de uma elevada quantidade de matéria-prima por um preço mais baixo, associado às 

estratégias de desconto de quantidade por parte dos fornecedores; 

 Resposta mais eficaz às flutuações e incertezas do mercado, dada a instabilidade económica 

que pode ter como consequência uma variação significativa no preço do material. 

Aplicando algumas práticas e metodologias, como lean manufacturing e cross docking, pode-se reduzir 

as atividades de armazenagem. No entanto, na maior parte das cadeias de abastecimento, é 

indispensável manter algum stock, o que salienta e enfatiza a importância da utilização dos armazéns 

no processo logístico (Koster et al., 2007). 

Como elemento indispensável na cadeia de abastecimento, os armazéns devem ser geridos de forma 

eficiente pois só assim e, para um determinado nível de serviço do cliente, os custos associados 

podem ser reduzidos (Carvalho, 2012). Em suma, a gestão eficaz do armazém está diretamente 

relacionada com o estabelecimento de operações logísticas eficientes, que vão desde a chegada do 

material até à expedição (Rouwenhorst et al., 2000). Para além disso, os recursos utilizados 

apresentam um papel essencial para o desempenho destas mesmas operações.  

3.2.1. Operações de Armazenagem 

O movimento dos materiais num armazém pode ser dividido em várias fases ou então em processos, 

nomeadamente, receção, arrumação, picking e expedição (Rouwenhorst et al., 2000). Dos processos 

enumerados, normalmente os dois últimos são considerados aqueles que apresentam os custos mais 

elevados. Aliás, Koster et al. (2007) afirmam que o picking representa 55 % dos custos totais de um 

armazém, sendo também associado a uma carga de trabalho mais intensa. Por outro lado, a receção e 

a expedição constituem uma espécie de interface do armazém para o fluxo de entrada e saída de 

materiais. 
 

Receção 

Após a descarga física da mercadoria, a receção pode compreender, segundo Frazelle (2002), numa 

fase inicial, a avaliação quantitativa e qualitativa de todo o material que dá entrada no armazém e, de 
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seguida, a atualização do stock informático. Tal permite a conferência das quantidades, a 

conformidade com as guias de transporte, bem como a existência de eventuais anomalias na 

mercadoria. Nesta fase de receção pode ser inevitável a paletização da mercadoria, ou seja, a 

agregação da mercadoria ou o processo inverso, isto é, o fracionamento da mesma. 
 

Arrumação 

O processo de arrumação consiste na transferência dos produtos da área de receção para os locais de 

armazenagem, compreendendo os processos de manuseamento de material e a alocação do material 

na sua posição de armazenagem. Sendo que a arrumação tem um impacto no custo e a rapidez que a 

empresa terá durante a recuperação do material para satisfazer as necessidades dos clientes, a 

alocação do mesmo merece um especial destaque. 

Gu et al. (2007) identificam dois métodos para definir a arrumação, nomeadamente, a localização fixa 

e a localização aleatória. De acordo com Carvalho (2012), o primeiro método é simples e aloca os 

produtos em posições fixas com base em critérios como a taxa de rotação, volume (análise ABC), 

número de movimentos, entre outros, o que apresenta como vantagem uma certa familiarização dos 

produtos, permitindo aos funcionários um conhecimento prévio do local onde estes se encontram o 

que facilita a busca dos materiais. No entanto, segundo o mesmo autor, como desvantagens podem 

ser apontadas a falta de otimização de espaço, pois as posições ficam reservadas mesmo quando os 

produtos não se encontram no armazém, e ainda a obrigatoriedade de dimensionar o armazém com o 

intuito de acomodar o stock máximo das famílias de produto.  

Em relação ao segundo método, a localização aleatória, as posições são atribuídas aleatoriamente ao 

produto, tendo em conta todas as posições livres no armazém, no momento da receção. Ao contrário 

do primeiro método (localização fixa), permite uma utilização eficiente do espaço e é caracterizado pela 

sua flexibilidade, na perspetiva de facilmente se adaptar a variações na quantidade de stock. Também 

se diferencia do método de localização fixa no sentido de requisitar o uso de um sistema de localização 

que faça a gestão das posições disponíveis (Carvalho, 2012). 
 

Picking 

O picking consiste na recolha dos produtos da posição de armazenagem visando responder às 

necessidades específicas dos clientes, sendo despoletado pelas suas encomendas. 

Pode ser estabelecida uma ligação crucial entre picking e nível de serviço, uma vez que é no picking 

que é iniciado o serviço ao cliente, fundamentando a necessidade da sua racionalização e otimização. 
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Assim, é um processo que deve ser feito com rapidez, eficiência e eficácia com vista à diminuição do 

tempo, à redução de custos e à maior qualidade, respetivamente.  

Tompkins, White, Bozer, Frazelle e Tanchoco (2003), decompuseram a operação de order picking em 

várias atividades, associando a estas uma percentagem de tempo, conforme observável no gráfico da 

Figura 12.  

 

Figura 12 - Divisão da operação de picking   (Adaptado Tompkins et al.(2003)) 

A viagem é, sem dúvida, a atividade que requer mais tempo, seguido da procura pela localização dos 

materiais, salientando a necessidade de redução do tempo através dos meios adequados. Assim, estes 

tempos são improdutivos, não acrescentando qualquer valor, constituindo o picking como um processo 

alvo e prioritário para incremento da produtividade, tornando-se a etapa onde as melhorias são mais 

notórias e significativas (Koster et al., 2007).  

Todavia, são vários os fatores que podem afetar o desempenho dos sistemas de order picking, como 

por exemplo, a alocação dos produtos nos locais de armazenagem, a fragmentação da área de picking 

em zonas, o layout e os recursos disponíveis (Brynzér & Johansson, 1995). Por essa razão, aquando 

da conceção e projeção do armazém, o projeto do layout deve ter em consideração a utilização máxima 

do espaço, eficiência, flexibilidade e acessibilidade, com vista à obtenção de custos baixos na 

movimentação.  

É possível estabelecer uma relação entre a produtividade e a lógica utilizada para a realização do 

picking, tendo por base o tipo de encomendas, dando origem a quatro métodos (Van Den Berg, 1999): 

 Picking by order  ou Picking  por encomenda;  

 Picking by line ou Picking  por linha ou por produto; 

 Zone picking ou Picking  por zona; 

 Batch picking ou Picking por onda. 
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Os autores Shiau e Lee (2010) apresentam uma explicação e caraterização destas estratégias. Assim, 

das quatro estratégias mencionadas anteriormente a primeira é a mais comum, a mais simples, mas 

também a menos eficiente, na qual o operador recolhe todos os produtos destinados a um cliente e só 

inicia uma nova encomenda após completar a anterior. Perante um cenário de picking por linha ou por 

produto é definida uma sequência para recolher, em cada localização, apenas as quantidades 

necessárias para a satisfação das várias encomendas, o que o torna bastante produtivo. No picking por 

zona, o armazém encontra-se dividido em várias áreas, cada uma delas destinadas a um operador ou a 

um grupo de operadores diferentes. Por último, quando as encomendas são pequenas, seleciona-se 

um conjunto de ordens para serem executadas numa única rota, o que significa que se está perante a 

estratégia de picking por onda. Esta estratégia é semelhante ao picking por encomenda, pois opta-se 

por fazer a recolha da encomenda numa única rota. Contudo, apresenta diferenças pois as horas do 

picking dos produtos são definidas e as zonas recolhidas ao mesmo tempo. 
 

Expedição 

Finalmente, surgem as últimas atividades que formam as operações básicas de armazenagem, a 

preparação e a expedição, e que à semelhança do picking servem para satisfazer as encomendas. 

A preparação está relacionada com a organização das paletes para a expedição, através da sua 

cintagem ou filmagem, ou possível divisão e, ainda, colocação das etiquetas para a identificação. Antes 

de encaminhar o produto final para os cais para se proceder ao seu envio para os clientes, é 

fundamental verificar se as encomendas estão completas e se há alguma não conformidade, assim 

como, preparar todos os documentos de transporte necessários para acompanhar o envio. Só depois é 

que se pode carregar os camiões e proceder ao envio (Frazelle, 2002). 

Da mesma forma que na receção, a expedição necessita de um bom planeamento, o que significa que 

é importante escolher os intervenientes que participam no processo, tais como o transportador 

logístico. Atualmente, os transportes assumem um papel relevante na cadeia de abastecimento, sendo 

o elemento mais figurativo nos custos logísticos totais (Tseng, Yue, & Taylor, 2005). Por isso, 

Kasilingam (1998), no seu livro, defende a gestão eficiente dos transportes como uma medida para a 

redução dos custos, entregas dentro do prazo, redução de tempos de trânsito, menor risco de 

ocorrência de danos e perdas, e um serviço de transporte contínuo alcançado pela combinação dos 

diferentes modos. 

No que toca aos modos de transporte, estes são divididos em três principais grupos: 
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 Transporte terrestre (ferroviário, em conduta e rodoviário); 

 Transporte marítimo;  

 Transporte aéreo. 

Os modos de transporte podem ser combinados ou operar isoladamente, sendo que é o conjunto de 

características operacionais diferentes que estes apresentam que torna cada um deles o(s) 

adequado(s) para determinados tipos de serviços ou custos. Segundo Chopra e Meindl (2010), no 

grupo dos transportes terrestres o meio ferroviário, para além de apresentar custos baixos é, também o 

mais adequado para grandes quantidades de mercadorias pesadas para longas distâncias. Contudo, é 

pouco flexível e com elevados tempos de trânsito. O transporte por conduta é o mais barato mas 

também pouco versátil, possibilitando apenas o transporte de líquidos, gases ou sólidos. Por fim, neste 

grupo, o rodoviário carateriza-se por uma grande flexibilidade e taxas de transporte económicas para 

pequenas quantidades e curtas/médias distâncias (Chopra & Meindl, 2010).  

Ainda de acordo com os mesmos autores, o transporte marítimo é a alternativa mais económica para 

cargas que apresentem um volume e peso elevado e onde o fator tempo não é relevante. Porém, o 

tempo de trânsito é elevado, o que o torna pouco flexível. Finalmente, o meio aéreo está associado a 

elevados custos mas, em compensação, é bastante flexível (Chopra & Meindl, 2010).  

Desta forma e, atendendo às características próprias de cada modo de transporte, deve existir na 

gestão da cadeia de abastecimento um estudo cuidado do tipo de transporte, de forma à sua 

adequação, evitando gastos desnecessários. 

Na gestão dos transportes, identifica-se a existência de três fatores que têm de ser relacionados, sendo 

eles, o tamanho da carga, a distância e a densidade do valor da mercadoria (Carvalho, 2012). 

Relacionado com todo o processo de distribuição e aliado aos transportes, surgem os incoterms 

(International Commercial Terms), ou seja, os termos internacionais de comércio. São fundamentais na 

gestão das responsabilidades dos materiais em transporte, estabelecendo um standard internacional 

para a compreensão de obrigações e regras, quer dos compradores, quer dos vendedores, durante 

compras a nível internacional. Deste modo, é possível saber a quem cabe a responsabilidade pelo 

desalfandegamento das mercadorias e qual o momento em que o comprador passa a estar 

responsável por estas. Possibilita ainda averiguar quem é o responsável pelo custo do transporte, pelo 

seguro do frete e pela perda ou extravio da mercadoria (AICEP, 2010). Se inicialmente eram 

direcionados aos transportes marítimos e terrestres, atualmente abrangem também os transportes 
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aéreos. Identificam-se quatro tipos de incoterms que podem ser agrupados por siglas (E,F,C,D) com 

diferentes responsabilidades, conforme visível na Tabela 1. 

Tabela 1 - Incoterms ordenados por níveis de responsabilidade 

Sigla Incoterm Descrição 

 

E 

 
EXW (Ex Works) 

 

Custos e riscos transferidos para o comprador no 
estabelecimento do vendedor ou outro lugar designado. 

 

F 
FCA (Free Carrier) 

FAS (Free Alongside Ship) 
FOB (Free on Board) 

Mercadoria entregue a um transportador internacional 
indicado pelo comprador. Assim, a transferência do 
custo e risco para o importador ocorre no local de 
entrega do país exportador. 

 

C 

CFR (Cost and Freight) 
CIF (Cost, Insurance and Freight) 

CPT (Carriage Paid To) 
CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

O vendedor contrata o transporte sem assumir riscos 
por perdas ou danos nas mercadorias após embarque 
e despacho. 

 

D 

DAP (Delivery at Place) 
DAT (Delivery at Terminal) 
DDP (Delivered Duty Paid) 

Os custos e riscos para a entrega da mercadoria no 
destino são assegurados pelo vendedor. No entanto, as 
responsabilidades são transferidas para o importador 
no local de destino.  

 

Para o transporte marítimo são selecionados os Incoterms FAS, FOB, CFR e CIF, sendo que os 

restantes estão destinados a qualquer modo de transporte. Das categorias nas quais os incoterms 

podem ser agrupados (E,F,C e D), aquela que está associada a uma menor responsabilidade para o 

exportador é a categoria E. Porém, na categoria D toda a responsabilidade e os custos até ao destino 

final são assumidos pelo exportador. Uma representação esquemática dos incoterms encontra-se 

disponível ANEXO I. 

3.2.2. Recursos 

Para alcançar a produtividade e reduzir os custos operacionais num armazém é essencial uma 

alocação dos recursos eficiente e eficaz (Poon et al., 2009). Os recursos abrangem os meios, pessoas 

e equipamentos utilizados nas operações que ocorrem ao longo do armazém. 

De acordo com a unidade de armazenamento na qual se pode armazenar os produtos (palete, caixas 

de papelão ou plásticas), os sistemas de armazenamento podem ser constituídos por diversos 

subsistemas destinados ao seu armazenamento, que englobam desde uma prateleira até a um sistema 

automatizado (Rouwenhorst et al., 2000). 
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Um dos recursos que o armazém possui são os equipamentos de movimentação, cuja finalidade é 

movimentar os produtos dentro do armazém. Distingue-se os porta-paletes e os empilhadores 

convencionais como sendo os mais simples.  

Como atividade fundamental da cadeia de abastecimento, a armazenagem necessita de sistemas de 

informação eficazes para a tomada de decisão mais rápida e melhoria nos processos. Cada vez mais 

são implementadas novas tecnologias de informação (IT), tais como os sistemas de gestão de 

armazéns ou Warehouse Management Systems (WMS), que incrementam novas oportunidades com a 

finalidade de melhorar as operações no armazém. Estes são vantajosos na medida em que 

possibilitam um maior controlo das atividades no armazém em tempo real, uma comunicação mais 

simplificada entre as diversas entidades e um elevado nível de automação (Gu et al., 2007). 

Semelhante opinião é partilhada por Van Den Berg (2007) que define um sistema de gestão de 

armazéns (WMS) como um sistema de software que controla as atividades dentro do armazém, 

promovendo ao mesmo tempo a comunicação em tempo real, o que facilita a troca de informações 

entre o sistema e os colaboradores. Rouwenhorst et al.(2000) mencionam também, como vantagem 

da sua utilização, o aumento da eficiência dos processos de receção, arrumação, order picking e 

expedição. Deste modo, um sistema de gestão de armazéns adequado intenta agilizar o fluxo de 

informações, o que promove a otimização dos processos através de uma gestão eficiente e eficaz da 

informação e dos recursos.  

A implementação de um WMS no armazém pode, segundo Dukić, Česnik e Opetuk (2010), reduzir 

consideravelmente os custos do armazém através da otimização das várias atividades realizadas. Os 

mesmos autores apontam ainda um novo cenário onde a não utilização de papel através do recurso às 

tecnologias de informação é uma alternativa que fomenta a redução do uso de papel, do consumo de 

energia e emissão de dióxido de carbono (CO2). Considerando a operação de picking, esta é 

usualmente realizada conforme uma lista que compreende todos os materiais a serem recolhidos, 

designada por picking list. Neste contexto, são apresentadas três tecnologias que permitem a 

realização do picking sem recurso a nenhum tipo de papel: Leitores de código de barras por rádio 

frequência (RF scanning), Picking por voz (Voice picking) e Picking por luz (Pick to light). Relativamente 

ao primeiro são leitores incorporados com um leitor de código de barras que comunica, através de 

rádio frequência, aos sistemas de gestão de armazém. Pode-se afirmar que, para além do maior 

controlo dos materiais, também apresentam uma maior eficiência quando são inseridas referências no 

sistema (Rouwenhorst et al., 2000). No Picking por voz, os operadores possuem um processador e um 
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dispositivo auricular com microfone através do qual comunicam, em tempo real, com o sistema de 

gestão de armazéns. Finalmente, o Picking por luz funciona através de um sistema de sinalização 

luminosa em localizações específicas, e um interface onde o operário atualiza a sua recolha (Dukić et 

al., 2010) .  

Por fim, os operadores também são um recurso indispensável uma vez que o desempenho de um 

armazém depende da sua disponibilidade, da competência e do know-how, sendo que dificilmente uma 

máquina substitui algumas das suas tarefas. 

3.2.3. Filosofia Lean Aplicada à Gestão de Armazéns 

A adoção da filosofia lean na logística e na cadeia de abastecimento é recente, o que justifica as 

dificuldades existentes na sua introdução ao longo da cadeia de abastecimento. Contudo, muitas 

empresas encontraram no armazém o local propício para começar a pôr em prática os seus princípios 

e técnicas. A verdade é que a maior parte dos conceitos e ferramentas lean podem ser aplicados no 

armazém, especialmente a ferramenta 5S’s (Myerson, 2012).  

A mesma opinião é partilhada por Richards (2011), que defende igualmente a aplicação da ferramenta 

5S’s nos armazéns, como forma de otimização do espaço e aumento da produtividade. Esta 

ferramenta foi desenvolvida por Takichi Toyota, em 1960, e tem a sua origem no Japão (Ohno, 1988), 

contribuindo para a eliminação dos desperdícios, assim como, para a diminuição de acidentes de 

trabalho, erros e defeitos (Liker, 2004). O primeiro S, designado por Seiri (organizar), significa separar 

o que é necessário daquilo que não é; Seiton (arrumar) consiste na organização e identificação de tudo 

aquilo considerado útil, e Seiso (limpar) está relacionado com a limpeza do posto de trabalho. Por fim, 

Seiketsu (uniformizar) é a normalização das práticas consideradas ideais, ou seja, garantir que as 

disciplinas anteriores são cumpridas, e Shitsuke (disciplinar) inclui a disciplina para tornar sustentáveis 

as medidas efetuadas (Womack, Jones, & Roos, 1990). 

A gestão visual, geralmente associada à ferramenta 5S's, surge como forma de expressar a informação 

de forma a ser compreendida por todos. Para um maior entendimento, a gestão visual deve apresentar 

como características uma linguagem simples e de fácil acessibilidade (Hall, 1987). Tal permite uma 

maior transparência, sendo que a compreensão da informação, por parte dos trabalhadores, converge 

para o mesmo sentido. 

Shingo (1989) sugere a aplicação de trabalho normalizado, sinais luminosos como o sistema Andon e, 

quadros com os indicadores de desempenho constantemente atualizados como formas de 
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implementar a comunicação visual. A implementação desta filosofia faculta a identificação de 

problemas, o que incentiva a autonomia dos operadores e a correção de anomalias (Hall, 1987). Há 

um maior envolvimento dos operadores, permitindo que reajam rapidamente e com eficiência, face a 

certas situações.  

Portanto, a gestão visual é um método de obter informações, geralmente associadas à qualidade, à 

produtividade, aos atrasos ocorridos e à forma como é realizada uma atividade. 

O conceito de Standard Work (SW) ou Normalização do Trabalho, em português, é também um 

princípio lean chave para o armazém. A Normalização do Trabalho está relacionada com o conjunto de 

procedimentos de trabalho definidos que determinam qual o melhor método e sequência para cada 

processo e para cada trabalhador, com vista a maximizar o desempenho e minimizar os desperdícios 

(The Productivity Press Development Team, 2002). 

Para Monden (1983) o Standard Work é caraterizado por três elementos fundamentais: 

 Tempo de ciclo normalizado - tempo necessário para efetuar um processo do início ao fim em 

função da procura; 

 Normalização da sequência de trabalho - procedimentos a ser seguidos pelo operador para 

executar as tarefas da melhor forma possível; 

 Normalização do Work in Process (WIP) - quantidades mínimas de stock em circulação para 

garantir um fluxo contínuo de produção. 

A normalização dos procedimentos e atividades poder ser conseguida através de documentação 

(manuais, procedimentos gerais da organização, registos de operações e também as instruções de 

trabalho) que, por sua vez, facilita a compreensão das tarefas e a sequência com que devem ser 

executadas por parte dos colaboradores (Feng & Ballard, 2008). Losonci, Demeter e Jenei (2011) 

afirmam ainda que promove a polivalência dos operadores pois ao aceder a toda a informação estes 

podem aprender a executar outras tarefas. São assim evitados procedimentos incorretos e 

movimentações desnecessárias. 

Portanto, a estabilidade dos processos está associada à utilização da documentação, uma vez que as 

melhores práticas são transmitidas de igual modo para todos, através dos procedimentos para a 

execução de um processo, atividade ou tarefa. Então, a estabilidade imprescindível para um bom 

funcionamento dos processos é obtida através da normalização, favorável no sentido de permitir 

sempre altos níveis de produtividade e segurança (Black & Hunter, 2003). 

A criação e o desenvolvimento de standards devem ser uma preocupação constante e algo que as 
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empresas têm obrigatoriamente de ponderar e considerar para o alcance da melhoria contínua. A 

melhoria contínua dos processos envolve o compromisso não só dos operadores, mas também da 

gestão de topo para atingir a perfeição através da identificação de problemas e soluções. É esta 

perspetiva que irá permitir encarar os standards como catalisadores de melhoria, assegurando 

continuamente a adoção dos melhores métodos e sequências. 

3.3. Melhoria de Processos de Negócio 

Gellhorn, Robinson e Bruff (1994) definem um processo como sendo um grupo de tarefas interligadas 

logicamente com o intuito de gerar os resultados definidos, utilizando para tal todos os recursos da 

organização. Deste modo, para além de concebido, é também gerido e controlado por pessoas. Por 

outro lado, para Gleißner e Möller (2011), um processo é um conjunto de atividades ligadas que 

transformam uma entrada (input), com o objetivo de criar um resultado (output). É fundamental que 

esta transformação não só adicione valor, mas também crie um resultado que seja mais proveitoso ao 

cliente. Para tal, é indispensável um alinhamento entre os processos de negócio e os objetivos da 

organização (Duret & Pillet, 2009). 

O resultado de um processo orientado faculta um aumento da eficácia e eficiência que se traduz em 

valor acrescentado para o cliente e menos custos para a empresa, respetivamente. Para o seu alcance, 

é necessário, numa fase inicial, a sua compreensão e representação e, posteriormente, a 

monitorização através de indicadores de desempenho. 

3.3.1.  Indicadores de Desempenho 

Os indicadores de desempenho são geralmente definidos como um dado quantificado utilizado para 

medir a eficácia de um processo ou sistema relativamente a um objetivo ou norma (Courtois, Pillet, & 

Martin-Bonnefous, 2007).  

Como devem ser baseados na estratégia da empresa, Gunasekaran e Kobu (2007) enfatizam a 

importância da identificação e escolha dos indicadores de desempenho mais adequados para o 

sucesso da organização.  

Assim, no contexto de processo de negócio, a transformação de uma entrada numa saída deve ser 

feita no menor tempo possível, da mesma forma que a quantidade de recursos não aproveitada se 

reflete no custo. O indicador produtividade mede a eficiência do processo, ou seja, o aproveitamento 

dos recursos para alcançar os resultados pretendidos. Por sua vez, os indicadores de qualidade estão 
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relacionados com a eficácia, isto é, o grau com que as expetativas dos clientes são atendidas. Por fim, 

a satisfação dos clientes está relacionada com a flexibilidade, a agilidade e a capacidade de adaptação 

às mudanças por parte da organização. 

Os indicadores podem ser divididos em duas categorias: 

 Indicadores de processo (KPI - Key Performance Indicator); 

 Indicadores de resultado (KPR - Key Performance Result). 

Os primeiros possibilitam avaliar se as metas e os objetivos definidos estão a ser cumpridos, indicando 

ao mesmo tempo o nível de eficácia, sendo que é com base nos resultados obtidos com os KPI que se 

obtém os KPR. Os KPR são definidos tendo em conta a estratégia da organização e refletem o 

resultado final do processo. 

A vantagem da medição do desempenho de uma organização, de acordo com Ahlstrom (2004), 

prende-se essencialmente com os seguintes propósitos: i) identificar oportunidades de sucesso e onde 

se encontram os problemas, desperdícios e potenciais melhorias; ii) verificar se as necessidades e 

requisitos dos clientes estão a ser satisfeitos; iii) averiguar se as melhorias planeadas realmente 

aconteceram e iv) garantir que se tomam decisões com base em factos e não suposições. 

Ackerman (2003), por sua vez, foca-se no contexto de armazenagem, proporcionando um conjunto de 

razões pelas quais o desempenho de um armazém deve ser medido, expostas na Figura 13. 

 

Figura 13- Razões para medicação do desempenho no armazém (Ackerman, 2003) 

Ainda segundo o mesmo autor, são apresentadas três abordagens para a medição dos indicadores de 

desempenho, nomeadamente, produtividade, qualidade e serviço (Ackerman, 2003). Krauth, Moonen, 
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Popova e Schut (2005), apesentam um estudo mais completo, identificando cerca de 130 indicadores, 

divididos em 6 perspetivas. A Tabela 2 apresenta uma breve compilação destes indicadores, 

identificando os mais importantes. 

Tabela 2 - Exemplos de Indicadores de desempenho no armazém 

Perspetiva Indicadores 

 
 
 
 

Perspetiva interna 
(Ponto de vista da gestão) 

 
 
 

 

Eficácia 
Produtividade da mão-de-obra, número de entregas, número de 
clientes, variedade de produtos, cumprimento dos prazos 
Eficiência 
Absentismo, stock, utilização da mão-de-obra  
Satisfação 
Número de queixas dos clientes, satisfação geral do cliente, 
cumprimento dos prazos, % de encomendas satisfeitas 
Tecnologia de Informação e Inovação 
Custos dos sistemas de informação, disponibilidade das 
informações, utilização dos equipamentos, custos da formação 
para tecnologias de informação, % de informações trocadas 
através das tecnologias de informação, uso de scanners código de 
barras, média de desenvolvimento de novos produtos 

Perspetiva interna 
(Ponto de vista dos colaboradores) 

Condições de trabalho, salários e benefícios 

Perspetiva externa 
(Ponto de vista do cliente) 

Preço do transporte, variedade de produtos, tempo de resposta, 
transparência, flexibilidade, prazo de entrega da mercadoria 

Perspetiva externa 
(Ponto de vista da sociedade) 

Nível de emissão de dióxido de carbono, desperdícios de recursos, 
reciclagem, satisfação dos funcionários, cooperação com outras 
empresas, desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

Como visto anteriormente, são identificados diversos indicadores de desempenho, dos quais se 

destacam os fundamentais para os clientes. Isto porque se deve medir o desempenho de uma 

organização comparando o obtido com a real expetativa do cliente, dado que, segundo Richards 

(2011), se este desempenho estiver aquém do esperado pode ocorrer o risco de perda de clientes. 

Contudo, é importante ter em atenção a necessidade da medição e monitorização de indicadores de 

desempenho em tempo real para a implementação de melhorias, pois só assim as ações de reação 

são tomadas no tempo e processo certo (Kaplan, 1990).  

3.3.2. Modelação e Reengenharia dos Processos 

Kalpic e Bernus (2002) chegam ao consenso que um processo monitorizado, inovador e coordenado 

contribui para o sucesso, inovação e desempenho do produto. No entanto, em muitos casos os 

processos não são bem definidos, o que não acrescenta valor ao produto e ainda aumenta os 
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desperdícios, pelo que é fundamental uma revisão de processos de forma a os otimizar. A otimização 

de processos tem como finalidade a melhoria da estrutura das organizações de uma forma mais efetiva 

e menos burocrática para conseguir satisfazer as exigências dos clientes (Cook, 1996). De forma a 

proceder a uma melhoria e otimização dos processos, é necessária a sua compreensão e tal pode ser 

conseguido através do recurso a ferramentas ou técnicas. A modelação de processos permite não só a 

compreensão e análise de um processo, mas também a gestão, sincronização e controlo de 

informação entre as atividades e os intervenientes (Huang & Gu, 2006).  

Aguilar-Savén (2004) destaca a importância da modelação correta dos processos, pois só assim é 

possível identificar de forma clara em que consiste o processo e as suas atividades. Outros autores 

também enfatizam a relevância da modelação de processos como uma ferramenta indispensável que 

permite a visualização, formalização e a estruturação do conhecimento sobre os processos (Kalpic & 

Bernus, 2002). 

No que toca à representação dos processos, existem, nos dias de hoje, várias técnicas das quais se 

destacam, Program Evaluation and Review Technique (PERT), Crtitical Path Method (CPM), Flow Chart, 

Data Flow Diagrams, Role Activity Diagrams, Workflow Technique (Aguilar-Savén (2004).  

Do grupo de ferramentas enunciadas anteriormentes, uma das mais utilizadas é o flow chart ou, em 

português, fluxograma, caraterizado pela representação gráfica de uma sequência pela qual ocorrem 

os processos, atividades, entre outros (Lakin, Capon, & Botten, 1996). Nestes são utilizados símbolos 

que representam as atividades, dados e fluxos, interligados por setas cuja finalidade é representar a 

relação entre cada um. A principal vantagem deste método é a simplicidade e a flexibilidade de 

representação dos processos e, consequentemente, a fácil interpretação e análise a ele associada. 

Devido a estes fatores, torna-se mais fácil reconhecer as potenciais melhorias do processo, pois torna-

se mais claro os problemas do processo e os estrangulamentos.  

Outra ferramenta que pode ser utilizada é o Value Stream Mapping (VSM), ou o mapeamento do fluxo 

de valor que permite a esquematização dos fluxos de materiais e informação da cadeia de valor, com o 

objetivo de identificar as fontes de desperdício. Proporciona assim, uma visão geral dos processos e a 

identificação dos desperdícios ao longo da cadeia de valor (Rother & Shook, 2003). 

O mapeamento, usando este tipo de ferramentas, para além de fornecer uma visão clara e global do 

funcionamento do processo, auxilia a identificar onde se encontram os problemas, as atividades que 

não acrescentam valor e as responsabilidades dos intervenientes. Ao eliminar eventuais atividades 
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desnecessárias, criam-se as condições propícias para identificar potenciais melhorias e proceder a um 

plano de implementação de medidas corretivas. 

Ainda no contexto de processos de negócio, o aumento do consumo traduziu-se em maiores exigências 

por parte dos clientes no que diz respeito ao produto e à eficiência e eficácia do serviço, sendo que tal 

facto conduziu ao aparecimento do conceito de reengenharia de processos de negócio (Al-Mashari, 

Irani, & Zairi, 2001). Numa das definições apresentadas, o conceito é citado como a necessidade da 

renovação radical dos processos de negócio, que visa alcançar melhorias consideráveis na qualidade, 

custos, lead time, resultados, flexibilidade e inovação (Hammer & Champy, 1993).  

Nestes programas o alinhamento entre estratégia, processos de uma empresa e clientes é fundamental 

para assegurar que os objetivos estão de acordo com as necessidades dos clientes e os processos que 

vão ser alvo de reengenharia vão ter impacto na criação de valor para o cliente (Lockamy III & Smith, 

1997). Desta forma, segundo Love e Gunasekaran (1997) os passos associados aos processos de 

reengenharia compreendem o estabelecimento de objetivos, a identificação e compreensão do 

processo para reengenharia, a criação e o teste de um novo processo, e por fim, a implementação 

deste novo processo. Contudo, é importante salientar que não há uma metodologia fixa e corrente, 

mas sim um conjunto de fatores importantes para uma implementação com sucesso da reengenharia. 

A título de exemplo, os projetos de reengenharia devem ser iniciados pela gestão de topo, ter o 

principal foco nas necessidades internas da organização e nos resultados, promover a utilização de 

ferramentas de mapeamento de processos e, incentivar a participação dos colaboradores como forma 

de combater a resistência à mudança. Deve ainda haver uma organização definida e estruturada e 

incentivo à partilha de informação (Grover & Malhotra, 1997; Guimaraes, 1999). 

Estes fatores podem ser encarados como medidas preventivas para evitar o insucesso destes 

programas, até porque a taxa de falha desta filosofia rondava, de acordo com Hammer e Champy 

(1993), os 70%. 

3.4. Conclusão da Revisão Bibliográfica 

O propósito deste capítulo foi a realização do estado de arte no que toca aos processos logísticos, em 

particular, as questões relacionadas com a armazenagem e os processos de expedição, pois o projeto, 

apresentado neste documento, está diretamente relacionado com esta área.  

Face à crescente complexidade do ambiente envolvente e da globalização da economia, a gestão da 

cadeia de abastecimento é fundamental para a eficácia e eficiência e, ainda uma forma de alcançar 
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vantagem competitiva, aumentar a produtividade e rentabilidade. Apresenta ainda como objetivo a 

integração dos fluxos de informação e materiais, sendo que esta integração por si só não é suficiente. É 

também necessária a boa colaboração entre todos os elementos intervenientes, assim como olhar para 

a cadeia de forma transversal. Os sistemas de informação, como por exemplo o sistema ERP, 

assumem uma importância crescente, dado que servem como suporte aos processos e operações, 

ajudando na tomada de decisão. 

Um dos pontos da cadeia de abastecimento sujeito a um maior ênfase é o armazém. Apesar dos 

investimentos e custos operacionais que acarretam, são imprescindíveis para um elevado nível de 

serviço ao cliente, pois possibilitam uma resposta eficaz face a alterações na procura, variações da 

oferta e flutuações e incertezas do mercado, bem como economias de escala em relação aos 

processos produtivos e transportes. Num armazém, o movimento dos materiais pode ser dividido em 

processos, nomeadamente, receção, arrumação, picking e expedição. É no Picking que se inicia o 

serviço ao cliente, destacando-se a necessidade da sua racionalização, e é na expedição que é 

produzida não só toda a documentação legal, mas também efetuada a escolha do transportador e os 

incoterms. 

A revisão incidiu também na relevância associada à escolha de indicadores de desempenho e na 

representação correta de um processo. A técnica fluxograma é aplicada para apresentar de forma clara 

os processos, sendo que a escolha adequada dos indicadores de desempenho irá ajudar a comparar o 

antes e depois, assim como a visualizar os ganhos das propostas de melhoria.  

Em suma, a gestão dos processos logísticos da cadeia de abastecimento assume uma importância 

crescente na atualidade. Assim, a melhoria e a racionalização dos processos logísticos surge como 

uma forma de aumentar essa mesma vantagem, através da aplicação de diversas técnicas e 

ferramentas. A adoção de uma visão de melhoria contínua, o mapeamento dos processos, a criação de 

standards e a utilização de sistemas de informação integrados e eficientes é fundamental para garantir 

o nível de serviço ao cliente e alcançar eficiência e eficácia dos processos. 
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DOS PROCESSOS DE EXPEDIÇÃO ATUAIS 

A criação de processos eficientes e eficazes em conjunto com a busca pela melhoria contínua constitui 

uma base fundamental para atingir excelência a nível de satisfação dos clientes. Esta busca passa pela 

adoção de melhores práticas e pela normalização de processos. A normalização de processos na área 

logística e, de acordo com a visão adotada pela Bosch, engloba quatro fases: a identificação e 

avaliação dos processos atuais, a definição de um standard, a criação de instruções de trabalho 

normalizadas e, por último, a formação dos colaboradores.  

Este capítulo está inserido na primeira fase, e tem como propósito descrever dois processos de 

expedição da empresa em estudo. Emerge como um enquadramento do estado inicial dos processos, 

o que irá possibilitar a análise e identificação dos problemas, assim como um posterior seguimento das 

ações e soluções implementadas ao longo do projeto. 

Para tal, é inicialmente descrito, de forma geral, o fluxo produtivo e o de materiais, com o intuito de 

introduzir a última etapa deste fluxo, nomeadamente a expedição. Numa fase posterior são descritos os 

dois processos alvo de estudo: 

 Processo de expedição de produto acabado que decorre, essencialmente, no armazém de 

produto acabado (armazém 104); 

 Processos de expedição das Amostras executado no armazém 102, numa zona designada por 

“Envios Especiais”. 

Na fase final do capítulo é realizada uma análise crítica aos processos de expedição, evidenciando ao 

mesmo tempo oportunidades de melhorias e indicadores de desempenho. 

4.1. Descrição Geral do Processo Produtivo e Fluxo de Materiais 

O fluxo interno dos componentes que integram o produto final inicia-se na receção de matéria-prima, 

atravessando de seguida a produção até à sua expedição. A produção da empresa está a cargo do 

departamento de MOE (Manufacturing Operations Engineering), dividido em duas áreas, MOE1 

(produção por inserção automática) e MOE2 (produção por inserção manual ou montagem final).  

A Figura 14 ilustra o fluxo produtivo e o fluxo interno de materiais ao longo das diferentes áreas, que 

por sua vez irão ser descritos de seguida de forma resumida.  
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Figura 14 - Fluxo produtivo e fluxo interno dos materiais 

A fase inicial do fluxo interno de materiais é caraterizada pela receção da matéria-prima, proveniente 

dos vários fornecedores, que chega em camiões rececionados nos respetivos cais. Após a descarga 

dos camiões há um conjunto de tarefas, como o controlo do número de volumes, a etiquetagem e a 

análise do estado inicial da encomenda cujo objetivo é apurar possíveis danos durante o transporte. Os 

materiais são ainda lançados no SAP e uma Ordem de Transferência (OT) é impressa, a qual irá decidir 

qual dos fluxos o material poderá seguir.  

Por um lado, os componentes que englobam não só as peças mecânicas, mas também displays e 

caixas metálicas, são armazenados nas estantes do armazém de matéria-prima. Após armazenados 

nas estantes, estes são, numa fase posterior, sujeitos à operação de reembalamento, na área de 

repacking, antes de seguirem para o supermercado que irá abastecer MOE2. Esta operação consiste 

em retirar o material da embalagem de cartão e colocá-lo nas embalagens mais apropriadas ao 

ambiente produtivo. Isto porque o cartão é um material que para além de libertar micropartículas para 

ao ar, também é acumulador de eletricidade estática, o que pode comprometer outros componentes 

facilmente danificados por descargas electroestáticas (ESD) e mais sensíveis a poeiras. 

Só depois de concretizada esta operação é que os materiais são enviados para o supermercado de 

MOE2, com o propósito de abastecer as linhas da montagem final. 

As embalagens dos componentes elétricos, no qual se incluem as placas de circuitos impressos, 

designadas por PCB (Printed Circuit Boards), os condensadores, os cartões de memória, as 

resistências e outros, são verificadas e estes vão diretamente para o supermercado SMD. Para 

abastecer MOE1 são utilizados dois milk-runs e, logo após a montagem das placas PCB’s, através do 

processo SMD (Surface Mounted Devices) estar concluída, estas são enviadas para MOE2. Há, assim, 

um reencontro na área de produção por inserção manual, entre as placas elétricas produzidas na área 

de produção por inserção automática e os restantes componentes. 
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Finalizada a produção, o produto final é colocado em paletes, identificadas por um código que compõe 

o número de Handling Unit (HU)1. De seguida, as paletes são transportadas para o cais do milk-run, 

localizado numa pequena zona contígua ao armazém de matéria-prima ou armazém 102. 

Posteriormente, as paletes dão entrada no armazém de produto acabado ou armazém 104, 

transportadas pelo milk-run, cujo ciclo é de 60 minutos, onde irão permanecer até à sua expedição 

para o cliente (Figura 15). 

 

Figura 15 - Fluxo de materiais (Bosch, 2014) 

A área de intervenção do projeto inclui o circuito do milk-run, o armazém de produto acabado 

(armazém 104), e uma pequena área de armazenagem no armazém de matéria-prima (armazém 

102), para além do gabinete de expedição, localizado no edifício 104. 

 

4.2. Descrição e Caraterização das Áreas em Estudo 

No armazém 102 é efetuada, a receção, tratamento e armazenamento das matérias-primas 

provenientes dos vários fornecedores, bem como o reembalamento dos materiais. Adjacente ao 

armazém de matéria-prima, identifica-se a zona de envios especiais (representada na Figura 16) onde 

são expedidos os mais diversos materiais provenientes de todos os departamentos, como por exemplo, 

amostras, devoluções de matérias-primas a fornecedores, devoluções de aparelhos, entre outros.  

                                                 

1 A HU, ou unidade comercial, é uma entidade do sistema SAP que identifica uma palete de produto acabado. 
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Figura 16 - Layout da zona de envios especiais 

Esta zona constitui uma área destinada a pequenos envios e é composta por várias zonas 

nomeadamente, dois cais, um deles integralmente para o milk-run e o outro para a realização de 

cargas. Identifica-se ainda a existência de estantes cuja funcionalidade é o armazenamento das caixas 

entregues, do material utilizado quando é necessário embalar algum envio e, finalmente, das 

embalagens (sacos, envelopes) dos diferentes transportadores. 

Adicionalmente, existem duas principais áreas destinadas às paletes: uma delas é exclusivamente para 

os envios de menor dimensão e a outra área é apenas para o produto acabado expedido nesta zona. 

Por fim, e dada a necessidade de pesar e medir os volumes entregues, existe uma mesa que possui 

uma balança. 

O armazém de produto acabado da Bosch, ou armazém 104, conta com uma área de cerca de 900m2 

e encontra-se dividido em várias zonas. Por dia, são expedidos cerca de 440 envios, sujeitos às 

operações de receção, armazenamento e expedição. Assim, quando as paletes transportadas pelo milk-

run dão entrada no armazém, são colocadas numa área de receção, sendo de seguida armazenadas 

numa zona constituída por estantes. Aquando da realização do picking para a satisfação dos pedidos 

dos clientes, as paletes são colocadas numa área de preparação de envios sendo que, em algumas 

situações, estas têm de ser divididas (para fracionamento da unidade de carga) numa pequena área, 

designada por zona de fracionamento de pedidos.  

Para além disso, este armazém possui um gabinete de apoio e uma zona para a realização das 

reuniões Point-CIP (reunião na qual são analisados os desvios do processo através da análise de 

gráficos e ferramentas de controlo, com a finalidade de estabilizar e melhorar os processos). 
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Por fim, o armazém 104 contém três cais, dos quais dois deles são destinados à carga de produto 

acabado, e o outro exclusivamente para as cargas e descargas do milk-run.  

As zonas mencionadas anteriormente encontram-se devidamente identificadas no layout do armazém 

de produto acabado, representado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Layout do Armazém 104 ou Armazém de Produto Acabado 

4.3. Milk-run: Tarefas e Processo de Armazenagem  

Com uma rota normalizada de 60 minutos (Figura 18), o colaborador do milk-run tem como atividades 

a recolha do produto acabado no armazém 102 e, posterior transferência para o armazém 104, assim 

como o transporte de toda a documentação envolvida na expedição dos pequenos envios. 

 

Figura 18 - Percurso do Milk-Run 

Durante a recolha das paletes, no final da área de produção, é criada uma Ordem de Transferência 

(OT), definida como uma entidade do sistema SAP que corresponde a uma operação de transferência 
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de materiais entre duas localizações, e que transfere os produtos da área de produção para uma 

localização temporária.  

Seguidamente, a unidade de carga/palete é enviada para o cais do milk-run no edifício 102 e, 

posteriormente, transferida através do milk-run, para o armazém de produto acabado. Antes de iniciar 

o seu circuito até ao armazém 104 toda a documentação respeitante a pequenos envios é também 

recolhida pelo colaborador do milk-run. 

A partir do momento em que a unidade de carga entra na área de receção do armazém 104, a OT 

anteriormente criada é confirmada através de um software designado por ALPE-Scan2, e os produtos 

passam a estar localizados na área de receção. O próximo passo compreende a arrumação das paletes 

nas estantes, envolvendo a criação de outra OT, que transfere as paletes da área de receção para as 

estantes, recorrendo ao ALPE-Scan.  

O esquema da Figura 19 permite visualizar as operações anteriormente descritas, despoletadas com a 

chegada do milk-run, assim como as OT criadas com o propósito de transferir a unidade de carga entre 

as diferentes localizações físicas. 

Colocar produtos na 

área de receção

ALPE-Scan

Chegada do 

Milk-Run

Chegada do 

Milk-Run

Descarga do Milk-Run 

102-104

Picking dos produtos 

na área de receção

Armazenamento dos 

produtos nas estantes

ALPE-Scan

TOTO

Final da área de produção - Área de 
receção de produto acabado

Área de receção de produto acabado 
- Estantes

TOTO

 

Figura 19 - Processo atual de receção e arrumação do armazém de produto acabado 

4.4. Processo de Expedição de Produto Acabado  

Ao longo da presente secção irá ser descrito o processo atual de expedição de produto acabado que 

decorre no armazém 104. Para uma melhor compreensão do processo, é descrito igualmente o 

sistema de localizações do armazém de produto acabado e a identificação das paletes. 
                                                 

2 ALPE-Scan: Software dirigido às transferências de material e que permite uma maior eficiência nos processos 
logísticos através da sua conexão aos scanners e integração dentro dos sistemas ERP  
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Tipicamente o processo de preparação das encomendas é composto por um conjunto de operações, 

iniciadas a partir do momento em que o cliente coloca a encomenda, posteriormente processada pelo 

sistema informático. Após a confirmação da encomenda, o colaborador do gabinete de expedição 

obtém a lista de paletes a expedir, despoletando as atividades de expedição no armazém de produto 

acabado.  

4.4.1. Identificação de Paletes e Sistema de Localizações do Armazém 104 

Relativamente aos sistemas de identificação, o armazém de produto acabado encontra-se equipado 

com scanners, cuja função é a leitura das diferentes etiquetas de códigos de barras que identificam e 

acompanham as paletes e embalagens ao longo do processo de expedição. 

Identificam-se as seguintes etiquetas: a etiqueta inicial da palete, a etiqueta HU, a etiqueta VDA 

(Verband der Autobilindustrie) ou então a GTL (Global Transport Label) e, por vezes, subetiquetas 

(etiquetas que identificam as caixas que constituem uma palete). 

A etiqueta inicial ou etiqueta da palete, ilustrada na Figura 20, é gerada na área produtiva. 

 

Figura 20 - Etiqueta inicial da palete 

Quando as paletes saem da área produtiva é colocada uma etiqueta de identificação da palete, ou seja, 

a etiqueta HU. A etiqueta HU contém diversas informações, como o número da HU e a referência do 

material (Figura 21). 

 

Figura 21- Etiqueta HU 

As etiquetas VDA e etiquetas GTL são impressas no próprio armazém de produto acabado. Ambas as 

etiquetas são obrigatórias no processo de identificação dos materiais e, conforme é visível na Figura 

22, contêm as seguintes informações: 

Referência 
do material 

Número da HU 
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1. Cliente; 

2. Número da Guia de Remessa/Kanban; 

3. Quantidade; 

4. Número da HU; 

5. Número de peça. 

 

 

Embora contendo informação semelhante, as etiquetas VDA e GTL têm um layout distinto e contêm 

códigos de barras diferentes: a etiqueta GTL possuiu um código de barras 2D permitindo um maior 

armazenamento na quantidade de informação; por seu lado a etiqueta VDA possui um código de 

barras 1D. Dependendo dos requisitos dos clientes, as paletes podem ser identificadas com a etiqueta 

VDA ou então com a etiqueta GTL, emitidas sempre por palete. Para determinados clientes é ainda 

emitida uma etiqueta por palete e outra por embalagem, originando situações em que também existem 

subetiquetas VDA ou GTL. À semelhança da etiqueta VDA e GTL e, conforme ilustrado na Figura 23, 

estas subetiquetas contêm diversas informações das quais se destaca: 

1. Cliente; 

2. Quantidade; 

3. Número da HU. 

 

 

 

Figura 22 – Etiquetas de identificação: a) Etiqueta VDA b) Etiqueta GTL 

Figura 23 - Subetiquetas a) Subetiqueta VDA b) Subetiqueta GTL 
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O sistema SAP faculta a gestão dos locais de armazenagem com base em dois módulos: Warehouse 

Management (WM) e Materials Management (MM). No que concerne ao sistema de gestão de 

localizações do armazém 104, este é gerido, exclusivamente, pelo módulo Warehouse Management, 

que para além dos conceitos de storage locations, abrange também os conceitos de storage types e 

storage bins. Assim, o módulo WH atribui localizações lógicas, o que significa que tudo o que é produto 

acabado se encontra na storage location EAN7. Da mesma forma, as localizações físicas onde a 

unidade de carga (palete) se encontra, correspondem a locais de armazenamento, ou seja, storage 

types. Adicionalmente, os locais onde as paletes são armazenadas nas prateleiras correspondem a 

diferentes storage bins. Com vista a clarificar a situação de gestão de localizações através de WM, pode 

recorrer-se à Figura 24, uma vez que representa não só as storage locations mas também as 

transferências de storage types, desde a saída do produto da área de produção até ao momento da sua 

expedição. 

 

Figura 24 - Storage locations e Storages bins 

Como se pode observar na Figura 24, após a criação da palete de produto final na área de produção, 

esta é registada no sistema de informação e fica associada à localização (storage location) EAN7 até ao 

momento da sua expedição. Simultaneamente, a sua localização física, no final da área de produção, 

corresponde ao storage type 981.  

Ao chegar ao armazém de produto acabado, através do milk-run, os produtos ficam a aguardar na zona 

de receção a sua alocação nas estantes. A partir do momento em que entram nesta área, a sua 

localização é temporária (storage type T04). 

Numa fase seguinte, as paletes são transferidas para as estantes, o storage type 104. Posteriormente, 

quando estas são colocadas na área de expedição para se proceder ao seu envio, são transferidas para 

o storage type 916. 

Durante a realização da operação de armazenagem das estantes e, tendo em conta as posições livres, 

é selecionado aleatoriamente um lugar para colocar as paletes. As localizações nas prateleiras (Figura 
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25) baseiam-se num código de identificação com 9 caracteres que dizem respeito às informações 

necessárias para localizar a unidade de carga. Adicionalmente, para facilitar este processo de 

localizações, as estantes encontram-se codificadas em códigos de barras que dizem respeito a cada 

prateleira (lista de storage bins).  

 

Figura 25 - Sistema de codificações das estantes no armazém de produto acabado 

Deste modo, todas as prateleiras inferiores de cada secção possuem uma lista de storage bins, com 

códigos de barras respeitantes às restantes prateleiras. Tal permite a leitura destes códigos durante a 

alocação do material nas estantes, possibilitando uma associação entre a palete (número da HU) e a 

sua localização nas prateleiras, ou seja, o storage bin. Essa informação permite, na fase de realização 

do picking, reconhecer qual o local onde os produtos se encontram localizados. 

4.4.2. Operações no Gabinete de Expedição 

Inicialmente, o colaborador do gabinete de expedição obtém, através do sistema ERP da empresa 

(SAP), uma lista com os materiais a expedir. Após a obtenção da lista de envios pendentes, o 

colaborador procede à criação da Guia de Remessa e, automaticamente é impressa a Lista de Packing 

com a informação (quantidade e descrição) do material a expedir (Figura 26). 

 

Figura 26 - Exemplo de uma Lista de Packing 
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Após a colocação das paletes na área de preparação dos envios para expedição, o gabinete de 

expedição tem ainda como função a criação do transporte. Deste modo a Ordem de Transporte é 

criada, envolvendo para tal três passos fundamentais: Organizar Transporte (onde é impressa a Ordem 

de Transporte e Lista de Carga), Início do Carregamento e Início do Transporte. Os passos Início do 

Carregamento e Início do Transporte são selecionados após o camião abandonar as instalações e é, 

nesta fase, enviada a notificação para o cliente através de ASN (Advanced Shipping Notification) a 

informar qual o tipo de embalagem, a quantidade total, a descrição do produto e a data em que se 

prevê a chegada da mercadoria. 

Os documentos Lista de Carga, Ordem de Transporte e Guia de Remessa, encontram-se no ANEXO II. 

4.4.3. Operações no Armazém de Produto Acabado 

Quando a Lista de Packing é entregue no armazém, os colaboradores do armazém dão início às 

atividades que englobam o processo de criação da OT, picking, validação das etiquetas e, finalmente, a 

carga de produto acabado, depois da criação da Ordem de Transporte no gabinete de expedição (ver 

fluxograma do ANEXO III). A criação da OT pode ocorrer de duas formas: com divisão ou sem divisão 

da palete. Isto significa que, se porventura o pedido do cliente tiver 10 caixas que pertencem a uma 

palete com 40 caixas é necessário proceder à divisão física das paletes (fracionamento) e à 

correspondente divisão no sistema SAP. Neste caso está-se perante o processo de criação da OT com 

divisão de HU, sendo que tal não acontece se o pedido do cliente corresponder a paletes completas.  
 

Criação da OT sem fracionamento da unidade de carga e picking 

Para a criação da OT sem fracionamento da unidade de carga é realizada a seleção das HU (Handling 

Units), no sistema SAP, segundo o critério FIFO (First in, First out). A OT (Figura 27) é de seguida 

impressa automaticamente e contém as informações essenciais para a realização do picking das 

paletes, nomeadamente a localização destas nas estantes (ver secção 4.4.1). 

 

Figura 27 - Exemplo de uma OT 
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Após a realização do picking é necessário a confirmação da OT que transfere as paletes das estantes 

(storage type 104) para a área de preparação (storage type 916), com recurso ao software ALPE-Scan. 

No momento em que esta é confirmada, o material é transferido para a área de preparação e as 

etiquetas e subetiquetas (quando aplicável) são geradas e automaticamente impressas. A Figura 28 

esquematiza a operação realizada no ALPE-Scan. 

 

Figura 28 - Criação da OT sem fracionamento da unidade de carga no ALPE-Scan 

 

Criação da OT com fracionamento da unidade de carga e picking 

Por outro lado, quando se está a criar a OT com divisão da palete o processo é mais moroso, 

implicando um maior número de atividades. Os diferentes passos realizados ao longo desta operação 

estão representados na Figura 29.  

 

Figura 29 - Criação da OT com fracionamento da unidade de carga no ALPE-Scan 

Dado que nesta operação a divisão física das paletes na zona de fracionamento é de carater 

obrigatório, é inicialmente efetuado no SAP a transferência das paletes das estantes para uma 

localização temporária (storage type T04), sendo assim criada e impressa uma OT. 

Realizado este passo, o colaborador faz o picking das paletes, estas são colocadas na zona de 

fraccionamento de material, ou seja, a localização temporária e, através do ALPE-Scan confirma a OT.  
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Após o fracionamento físico das paletes o próximo passo é selecionar novamente as HU a fim de as 

colocar na área de preparação de envios. Como são paletes fracionadas é necessário confirmar as Sub-

HU associadas às caixas pertencentes à palete que vão ser enviadas para o cliente. A fim de aceder às 

Sub-HU pertencentes à HU principal recorre-se ao SAP para aceder a essas informações para a 

confirmação da OT, que transfere as paletes da localização temporária para a área de preparação. 

Quando a OT é confirmada as etiquetas VDA ou GTL são impressas. 
 

Colocação e validação das etiquetas 

As etiquetas, impressas quando a OT é confirmada, são depois validadas com recurso ao software SOL 

(Sistema Operacional Logístico), uma solução criada pela Bosch Car Multimedia S.A. para a leitura de 

código de barras e que funciona como um mecanismo de poka yoke, evitando a troca de etiquetas e 

paletes. 

No menu do software SOL, o colaborador do armazém seleciona a opção Validação das Etiquetas, 

seguido do código de barras em questão (1D ou 2D) e se está perante uma situação com subetiquetas 

ou não. Posteriormente, efetua a leitura das informações contidas nas diferentes etiquetas, 

previamente identificadas na secção 4.4.1. A Figura 30 apresenta um exemplo de utilização desta 

aplicação que pode variar de acordo com o tipo de código (1D ou 2D) e da existência, ou não, de 

subetiquetas.  
 

 

Figura 30 - Validação das etiquetas no SOL 

 

Controlo da carga de produto acabado 

Como já mencionado, após a realização do picking, o gabinete de expedição procede à criação da Lista 

de Carga e Ordem de Transporte, enviados para o armazém de produto acabado. A Lista de Carga é 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

46 

um documento cuja função é assegurar o carregamento do material correto para o camião, contendo 

assim, a informação das HU a transportar e, por essa razão, deve ser confirmada. 

A confirmação da Lista de Carga é realizada no software SOL onde, após selecionada a opção “Cargo 

List”, o colaborador do armazém de produto acabado lê com o scanner o número do transporte, 

presente na Lista de Carga e insere o número de volumes que está prestes a carregar. O número das 

HU, presentes no mesmo documento é igualmente lido e, no final, o colaborador grava no SOL a lista 

introduzida. Antes de transferir as paletes para o interior do camião é necessário recorrer novamente 

ao software SOL para ler o número da HU na etiqueta da HU e o número da etiqueta inicial da palete, 

terminando a confirmação da Lista de Carga (Figura 31). 
 

 

Figura 31 - Controlo da carga no SOL 

Durante a marcação dos transportes, o gabinete de expedição regista num Mapa de Cargas a 

informação relativa ao intervalo de tempo que está previsto para o camião vir recolher o envio, evitando 

o congestionamento de camiões e promovendo a uniformização das recolhas da carga ao longo do dia. 

A informação é transversal ao armazém de produto acabado e, assim, os colaboradores sabem em que 

intervalo do dia é expectável a chegada dos camiões. Permite ainda que as paletes sejam colocadas na 

área de preparação de acordo com a ordem de chegada dos camiões, agilizando o processo de carga 

de produto acabado.  

4.5. Processo de Expedição das Amostras 

Nesta secção realiza-se a descrição do atual processo de expedição de amostras. O processo de 

expedição de um novo produto é essencialmente, despoletado quando o departamento responsável 
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pela produção das amostras, o MFI (Manufacturing International), entrega os volumes de amostras que 

tenciona expedir para os clientes na zona de envios especiais do armazém 102. 

Neste contexto, o departamento requerente, MFI, pode solicitar dois tipos de pedidos, isto é, pode ser 

um pedido com ou sem faturação. Geralmente, envios deste departamento pertencem a projetos 

geridos pela aplicação SAMOS - “Samples Ordering System. Assim são por norma envios que saem 

com faturação da empesa. Contudo, são envios que também podem ser expedidos sem faturação, 

sendo faturados numa fase seguinte. Da mesma forma, as peças que não pertencem a nenhum 

projeto são sempre expedidas sem faturação. 

4.5.1. Fluxo de Informação e Operações no Armazém 102 

Consoante a faturação do envio, as atividades envolvidas para a expedição dos volumes de amostras 

apresentam diferenças, essencialmente a nível da documentação envolvida (Tabela 3). 

Tabela 3 - Diferenças entre envio sem faturação e envio com faturação 

Envio sem faturação Envio com faturação 

Documentação a entregar pelo 
departamento requerente: 
- Formulário “Envios sem Faturação”, que 
contém informações sobre a morada, 
quantidade e número de peça, entre outras 
(ANEXO IV) 
- Um exemplar do Frete ID, que identifica o 
número de referência na base de dados de 
transporte especial (ANEXO IV). 
 

Documentação a entregar pelo 
departamento requerente:  
- Folha com a informação do número da Guia de 
Remessa associada às peças que devem ser 
expedidas (Figura 72 do ANEXO V)  
- 3 folhas com o exemplar do Frete ID .  
Exceção: Quando o transitário é da 
responsabilidade do cliente é entregue, 
igualmente, uma folha com o número da Guia 
de Remessa e, adicionalmente, a informação 
sobre o transitário (Figura 73 do ANEXO V) da 
responsabilidade do cliente, que irá 
disponibilizar a carta de porte. 

 

Relativamente aos envios sem faturação, existe uma diretiva interna em vigor, FF-D-PLANB-5005 – 

Envios sem faturação”, cujo objetivo é o estabelecimento de regras para o procedimento de expedição 

de envios sem faturação com destino nacional, comunitário ou extracomunitário. Nesta estão definidos 

os procedimentos a adotar para todos os envios solicitados à área de expedição para qualquer destino 

sem emissão de uma fatura. A mesma diretiva estabelece que os volumes a serem expedidos no 

próprio dia devem ser entregues no armazém até às 12h00. Apesar de a diretiva ser aplicada apenas a 

envios sem faturação, os procedimentos definidos ao longo desta são adotados igualmente para envios 

com faturação.  
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Embora a documentação a entregar seja diferente de modo geral o fluxo de informação e as operações 

a realizar pelos colaboradores do armazém 102 aquando a receção do volume são semelhantes para 

envios com ou sem faturação (Figura 32). 

 

Figura 32 - Fluxo de informação geral 

Quando o departamento de MFI tem a amostra pronta a ser entregue, assim como toda a 

documentação, procede à entrega no armazém 102 do volume, que pode ser uma caixa, palete ou até 

mesmo um envelope, acompanhado dos respetivos documentos anteriormente mencionados e exigidos 

pelo armazém, necessários para a criação dos documentos que vão acompanhar as amostras aquando 

da sua expedição.  

Aos colaboradores do armazém 102 cabe a responsabilidade de verificar se o envio está conforme, 

assinar, carimbar os documentos com a hora de entrega e o embalamento caso o material não se 

encontre embalado. Depois, é feita a pesagem e a medição dos volumes, anotando tais informações 

nos documentos entregues pelo departamento requerente. Por fim, o próximo passo é a identificação 

dos volumes, conforme ilustrado na Figura 33, onde está também assinalado com um círculo a 

vermelho as informações dos pesos e medidas, retiradas e anotadas pelos colaboradores. 

 

Figura 33 - Identificação dos volumes  
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De seguida, o colaborador do armazém coloca, num separador destinado para tal fim (Figura 34), os 

documentos entregues pelo departamento requerente com pesos e medidas e que irão ser recolhidos 

pelo colaborador do milk-run.  

 

Figura 34 - Separador para colocar documentos iniciais 

Até à chegada dos documentos que irão acompanhar o envio, os volumes são armazenados. Enquanto 

as caixas ou envelopes são, por norma, armazenadas numas pequenas estantes, uma palete aguarda 

a sua expedição numa zona destinada a esse efeito, conforme ilustrado na Figura 35. 

 

Figura 35 - Alocação dos volumes a) Estantes para caixas e envelopes b) Área de paletes 

 

Quando o colaborador do milk-run chega ao armazém 104, após transferir os materiais para a área de 

receção do armazém, dirige-se ao gabinete de expedição e entrega os documentos que permitem o 

início da criação dos documentos legais que irão acompanhar o envio. 

4.5.2. Operações no Gabinete de Expedição  

Com base nas informações contidas nos documentos oriundos do armazém 102 e entregues pelo 

colaborador do milk-run no gabinete de expedição, inicia-se a requisição do transporte e a criação dos 

documentos necessários para acompanhar o envio, por parte dos colaboradores do gabinete.  
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Para um envio sem faturação é, através do programa “LOG5” (Figura 36), criado o documento “Fatura 

proforma” e a etiqueta com a informação do peso, número da peça, quantidade entre outros. Cópias 

destes documentos encontram-se no ANEXO VI.  

 

Figura 36 - Interface do programa "LOG 5" 

Na Figura 37 estão representados as entradas e saídas do processo de expedição de amostras sem 

faturação. 

 

Figura 37 - Entradas e saídas do processo no gabinete de expedição (Envios sem faturação) 

Perante um envio com faturação é utilizado o SAP para a criação da Guia de Remessa, a etiqueta com 

informação sobre quantidade e a Ordem de Transporte. As entradas e saídas do processo encontram-

se esquematizadas na Figura 38. 

 

Figura 38 - Entradas e saídas do processo no gabinete de expedição (Envios com faturação) 

Uma vez que este processo é também realizado no SAP, os documentos são semelhantes aos 

apresentados no processo de expedição de produto acabado (ANEXO II). A fase final é a criação da 

carta de porte utilizando um programa específico da DHL ou TNT3 destinado para tal efeito, salvo 

quando o transitário é da responsabilidade do cliente. Após a criação dos documentos no gabinete de 

                                                 

3 DHL e TNT: São dois dos transitários mais importantes usados pela Bosch CM. 
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expedição, estes ficam a aguardar a chegada do colaborador do milk-run, que os irá entregar aos 

colaboradores do armazém 102. 

4.6. Matriz Faturação e Incoterms 

Conforme já verificado nas secções anteriores, os colaboradores do gabinete de expedição tem como 

responsabilidade processar toda a documentação legal que irá acompanhar os volumes que saem da 

fábrica, sejam eles produto acabado, amostras ou devoluções, bem como a emissão da fatura. 

No gabinete de expedição os diversos clientes estão divididos pelos colaboradores, verificando-se 

diversas particularidades consoante o cliente. Como ferramenta de auxílio, existe um ficheiro em Excel 

(Figura 39), denominado por Matriz Faturação. 

 

Figura 39 - Matriz Faturação 

A Matriz Faturação reúne todas as informações respeitantes aos vários clientes onde podem ser 

consultados as seguintes informações: 

 Cliente: Nome, número do cliente; 

 Documentos a seguir com o envio; 

 Transportador: nome, janela de carga e contactos do transportador; 

 Passos a seguir na marcação dos transportes: Exemplos de e-mail e horas até às quais as 

marcações devem obrigatoriamente ser feitas; 

 Anotações especiais onde são focadas outras particularidades. 

Outra informação importante a consultar na Matriz Faturação está relacionada com as condições 

comerciais. Perante uma multinacional como a Bosch, os incoterms surgem como algo que tem de 

estar constantemente a ser negociado, pois se eventualmente acontecer algo aos materiais durante o 
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transporte, o incoterm associado permite apurar a quem é imputável a responsabilidade. Tendo por 

base os onze tipos de incoterms existentes e apresentados na secção 3.2.1, identificam-se atualmente 

como os adotados pela Bosch o FCA (Free Carrier) e DAP (Delivery at Place): 

 DAP – Neste caso a responsabilidade pelo meio de transporte cabe ao vendedor, assim como 

todos os riscos para colocar a mercadoria no local de destino. Contudo essa responsabilidade 

é transferida para o comprador no desalfandegamento dos materiais no país de destino. 

 FCA – Com esta regra, os custos e os riscos são transferidos para o comprador no momento 

da entrega da mercadoria à companhia transportadora, nas instalações do exportador. 

Portanto, o comprador é responsável pelo meio de transporte e custos de importação, 

enquanto o vendedor tem a seu cargo as formalidades de exportação.  

4.7. Análise Crítica à Situação Atual 

Após um mapeamento de todas as atividades de expedição realizadas no armazém de produto 

acabado, zona de envios especiais do edifício 102 e no gabinete de expedição, foi possível fazer um 

levantamento dos principais problemas. Segundo Carvalho e Ramos (2009) o detalhe dos processos é 

fundamental e bastante útil para a identificação de problemas, perceber de onde surgem as 

dificuldades e delinear eventuais soluções. Por essa razão, o mapeamento foi muitas vezes realizado 

utilizando fluxogramas e através de imagens representativas das diversas tarefas. 

4.7.1. Análise ao Processo de Expedição de Produto Acabado 

Com esta secção pretende-se analisar os problemas identificados no processo de expedição de produto 

acabado. 

 

Problema 1 – Dois sistemas de informação (softwares) a suportar o processo de 

expedição 

A empresa fez, num passado recente, a alteração do sistema de informação, logo todos os dados 

existentes no sistema anterior (o P454) foram exportados para o sistema POE – Production Original 

Development 5. Como consequência desta alteração, não é possível neste momento, conectar o SOL 

                                                 

4 P45 –Sistema só utilizado pelo grupo Bosch Braga  
5 POE - Sistema utilizado pelo grupo Bosch  
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com o novo sistema de informação, o que se traduz na impossibilidade de obter informação sobre a 

validação das etiquetas e a confirmação da Lista de Carga, uma vez que não há um acompanhamento 

completo e em tempo real no sistema SAP da palete que irá ser expedida. Dada a impossibilidade de 

conectar o software SOL com o sistema POE, pois não era um standard no UBK, foi introduzido um 

software standard no UBK para as transferências de material, designado por o ALPE-Scan. 

Atualmente, as operações de armazenamento e o picking são efetuadas com recurso ao ALPE-Scan, 

mas as operações de colocação e validação de etiquetas e o controlo da carga são realizadas através 

do software SOL. Esta situação conduz à utilização de 2 softwares diferentes no armazém de produto 

acabado e consequente falta de integração dos dados. Portanto, a dificuldade em reunir e consolidar 

informações sobre as paletes expedidas é maior, o que condiciona a eficiência e a rapidez do processo 

de tomada de decisão. Há ainda riscos de conflitos entre as informações, pondo em causa a 

consistência dos dados, bem como um esforço duplicado para a obtenção de informações.  

A eficiência do processo é assim posta em causa, assim como a qualidade da informação, uma vez 

que há riscos da informação não ser correta, consistente, concisa e relevante. 
 

Problema 2 – Excesso de leituras e de alterações das informações nas etiquetas  

Ao longo dos anos, houve necessidade de aumentar o número de leituras para dar resposta a 

crescentes necessidades de informação. Para o efeito, a aplicação SOL, desenvolvida localmente, foi 

sendo adaptada. 

Neste contexto, a validação de etiquetas é uma operação que requer um número muito elevado de 

leituras nas diferentes etiquetas e, naturalmente, envolve maior complexidade. Proporcionalmente 

implica o aumento do tempo de ciclo da tarefa e o risco de erros. 

Para facilitar a visualização da quantidade de leituras envolvidas no processo de validação de etiquetas, 

pode-se recorrer à Figura 40. No topo da figura estão representadas as etiquetas que acompanham a 

palete e, na parte inferior, representado com retângulos, as informações dos códigos de barras que 

estas contêm e que vão ser alvo de leitura. Por sua vez, as setas representam o “matching” que deve 

ser efetuado entre as informações dos diferentes códigos de barras, de forma a validar com sucesso a 

operação. 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

54 

 

Figura 40 - Leituras exigidas nas diferentes etiquetas 

Como fator agravante, as mudanças impostas pelos clientes no layout da etiqueta (de forma a 

incorporar mais informações) requerem uma manutenção no sistema, implicando um desenvolvimento 

no SAP. Como atualmente a fábrica de Braga utiliza o SOL para esta operação, este tem também de 

ser obrigatoriamente atualizado para ser capaz de operar com as novas exigências, tornando o 

processo mais lento e pouco ágil. 

A leitura desnecessária de um conjunto de códigos ocorre na carga de produto acabado, o que 

aumenta o seu tempo e complexidade desnecessariamente.  
 

Problema 3 - Impressão desnecessária de OT  

A OT, no momento da sua criação, é automaticamente impressa dando origem a um número excessivo 

de impressões que se traduz em custos desnecessários e em desperdício de papel. Por cada palete 

transferida das estantes para a área de expedição ou para a zona temporária (para fracionamento) é 

impressa uma folha em tamanho A5 o que, de acordo com dados retirados do SAP, desde Agosto de 

2013 até Março de 2014, equivale a uma média de 6288 impressões por mês (Figura 41).  

 

Figura 41 - Número de OT impressas 
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Sempre que a OT é impressa, o operador desloca-se à impressora para proceder à sua recolha e faz o 

picking de acordo com a informação que esta contém. Pode-se considerar que a pré-preparação do 

picking do material é controlada de forma manual pelo operador, pois as OT não são impressas com a 

preocupação de otimizar a operação de picking. As OT vão sendo impressas à medida que são criadas 

e, na maior parte das vezes é o próprio operador, que com vista a evitar movimentos desnecessários, 

as organiza por corredor. No entanto, isto não implica que haja sempre uma organização destas, e 

muito menos garante que o picking seja sempre realizado da forma mais eficaz e eficiente. Atendendo 

a que são expedidas, em média, 440 paletes por dia, o que conduz a várias movimentações e 

implicitamente a um nível de esfoço maior e exigente dos colaboradores é, sem dúvida, uma operação 

que considerando os custos associados, deverá ser revista. 
 

Problema 4 – Falta de visibilidade do processo 

Outra dificuldade que se identificou no levantamento dos problemas está relacionada com a falta de 

representação visual de todo o processo de expedição o que, para além de dificultar a passagem de 

informações entre o gabinete de expedição e o armazém, também não permite ao armazém verificar 

visualmente as operações que foram feitas e as que ainda precisam de ser realizadas no gabinete de 

expedição. Igualmente, o gabinete de expedição não tem perceção das atividades a decorrer em tempo 

real no armazém. Em consequência não há nenhum mecanismo de gestão visual entre o armazém e o 

gabinete de expedição, pondo em causa a transparência dos processos e a fluidez da informação. 

A Matriz Faturação, embora bastante útil para o dia-a-dia, carece de uma forte revisão, uma vez que, 

da mesma forma que novos clientes podem surgir, os transitários também podem mudar. Assim, o 

procedimento de marcação de transportes e de definição de janelas de carga, em alguns casos, não 

corresponde ao que realmente acontece. Para além disso, foram no passado propostos novos campos 

de informação que nunca chegaram a ser incorporados. A desatualização do ficheiro pode induzir os 

colaboradores em erro, justificando-se a necessidade de revisão do ficheiro. 

4.7.2. Análise ao Processo de Expedição das Amostras 

A revisão do processo de expedição de amostras foi realizada por meio de fluxograma de forma a 

clarificar todas as etapas. No ANEXO VII, encontra-se representado o fluxograma identificando os 

principais intervenientes, problemas e responsabilidades. 

Para a identificação dos problemas e uma análise consistente destes, foi necessário analisar o histórico 

destes envios, mas como o processo é caraterizado pela falta de normalização, observou-se a 
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inexistência de dados históricos. Visando contornar essa situação, e dado que os envios urgentes são 

enviados por e-mail, o que implica falta de dados documentados dos anos anteriores, registaram-se os 

dados relativos ao primeiro trimestre de 2014, que coincidiu com a altura do mapeamento do 

processo. Assim, foi possível a partir desta altura, registar de forma quantitativa e fiável, os envios 

urgentes.  

No mapeamento dos dados (ANEXO VIII) foram consideradas diversas informações tais como o cliente 

e o tipo de envio (envio com faturação ou sem faturação). Outro dado fundamental, também registado, 

está relacionado as horas de entrega de um determinado volume de amostra no armazém e se 

constituía um envio urgente ou não. Como um dos primeiros passos do armazém é carimbar os 

documentos entregues, o dia e hora encontrava-se nos arquivos dos envios realizados no trimestre em 

análise. Para a informação relativa aos envios urgentes foi, com base nos e-mails recebidos, 

estabelecida uma correspondência com os arquivos, de forma a identificar os urgentes e consequente 

hora de entrega.  
 

Problema 1 – Não há cumprimento da diretiva em vigor 

Tal como referido na secção 4.5.1, com vista à criação de um procedimento normalizado, está em 

vigor uma diretiva que dispõe de um conjunto de regras das quais se destacam os horários de entrega 

a cumprir. Contudo, embora o cumprimento do horário seja fundamental para um processo mais ágil e 

menos propício a erros, constata-se que, a maior parte dos envios, são entregues fora do limite 

estabelecido, conforme visível no gráfico da Figura 42. 

 

Figura 42 - Número de volumes entregues por intervalo de tempo 
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Através do gráfico, representado na Figura 42, conclui-se que 37,8% dos envios são entregues antes 

das 12:00h, enquanto a maior parte (62,2%) é entregue fora de horas, ou seja, depois do limite 

estabelecido.  

Para agravar a situação dos envios entregue fora de horas, mais de metade (exatamente 51%) são 

envios considerados urgentes, isto é, é obrigatória a sua expedição no próprio dia (Figura 43). 

 

Figura 43 - Percentagem de envios fora de horas urgentes e não urgentes 

Os eventuais custos adicionais associados são outra consequência, caso os envios sejam entregues 

sistematicamente tarde. A maior parte dos envios é feito com recurso ao transitário DHL, cuja janela de 

carga está compreendida entre as 16:00h e 16:30h, pelo que todos os envios urgentes expedidos após 

a janela de carga implicam o frete de um veículo especial.  

Apesar de não traduzir a realidade, uma vez que o gabinete de expedição garante sempre o máximo de 

envios possíveis, foi realizada uma estimativa dos custos que o MFI poderia ter se o gabinete de 

expedição, por cada envio urgente entregue fora de horas, fizesse requisição de um veículo especial, 

cujo custo está estimado em 42,17 euros. Deste modo, foi realizado um gráfico com o número de 

potenciais envios urgentes fora de horas, por semana (Figura 44), no qual é possível apurar que, ao 

fim de 3 meses, o custo total seria de 5356 euros. 

 

Figura 44 - Número de envios urgentes entregues no armazém por semana 
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A reserva de espaço a realizar no transitário pelo gabinete de expedição para garantir espaço suficiente 

para todos os envios daquele dia, também pode ser um problema adjacente do não cumprimento da 

diretiva. Isto significa que um envio entregue fora de horas, sem uma estimativa de pesos e medidas, 

obriga à espera de tal informação proveniente do armazém, o que mantém em espera a reserva do 

espaço no transitário. Quando finalmente a informação chega ao gabinete de expedição, pode já ser 

demasiado tarde e haver riscos de não existir espaço suficiente no transitário. Obrigaria também à 

requisição de um veículo especial, ou ao seguimento do envio no dia seguinte pondo em risco a 

entrega atempada ao cliente. 

Outra consequência a apontar é a concentração de trabalho em horas críticas, uma vez que existem, 

conforme se constata na Figura 42, essencialmente três picos de entrega (11h-12h; 12h-13h; 13h-

14h) o que, numa perspetiva do operador, correspondem a uma carga de trabalho mais intensa. Como 

a quantidade de volumes entregues diariamente para expedição é inconstante, a entrega de volumes 

fora de horas condiciona outros trabalhos. 
 

Problema 2 – Falta de normalização no procedimento a adotar para envios urgentes 

Quando os pedidos são entregues no armazém, o colaborador desconhece que se trata de um pedido 

prioritário e, como consequência, os colaboradores do armazém podem não proceder às atividades 

necessárias para garantir o seu envio. Tal situação deriva do facto do e-mail enviado ao gabinete de 

expedição a avisar sobre os envios urgentes não ser, igualmente, enviado para o armazém.  

Além disso, o próprio e-mail enviado para o gabinete de expedição carece de um standard, sendo 

frequentemente complicado para os colaboradores do gabinete de expedição decifrarem quais são os 

envios considerados urgentes. A informação não é explícita e há constantes atualizações que podem 

originar eventuais confusões.  
 

Problema 3 – Forte dependência do Milk-Run  

Como foi possível de concluir na secção 4.5.1, toda a documentação necessária, seja ela a 

documentação inicialmente entregue, ou posteriormente aquela que vai acompanhar o envio, é 

transportada na rota do milk-run, o que provoca uma dependência da rota deste, aumentando o tempo 

de espera, falta de fluidez na troca de informação, conduzindo a bloqueios. 

Ora, analisando o percurso de um determinado envio (Figura 45), consegue-se verificar o quanto esta 

dependência provoca atrasos. Supondo que o departamento requerente entrega no armazém 102 a 

documentação pertencente a um determinado volume quando o colaborador do milk-run está a iniciar 
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a rota do edifício 104 para o edifício 102, então a mesma documentação irá demorar cerca de 60 

minutos a chegar ao gabinete de expedição. 

 

Figura 45 - Relação da rota do milk-run com a entrega da documentação 

Para além disso, existem outros procedimentos a realizar após a chegada dos documentos 

provenientes do departamento requerente ao gabinete de expedição. Esses procedimentos englobam a 

criação dos documentos que acompanham legalmente o envio (por parte dos colaboradores do 

gabinete de expedição), e que são posteriormente transportados ao longo da rota do milk-run para o 

armazém 102, o que aumenta ainda mais os tempos de espera e condiciona a fluidez do processo.  
 

Problema 4 – Excesso de documentação a circular 

Quando chega ao gabinete de expedição, o colaborador do milk-run tem ainda de tirar cópias aos 

documentos entregues pelo departamento MFI e que irão servir para a elaboração dos documentos 

que acompanham o envio. A documentação entregue também não é normalizada, sendo diferente 

consoante o tipo de pedido (com ou sem faturação).  

Tal situação gera um enorme desperdício de papel e custos desnecessários, aliado a um fluxo de 

informação confuso e não normalizado. O risco de perda de papéis é também considerável, existindo 

inclusive registo de envios que não seguiram, embora entregues dentro da hora, porque os 

documentos não foram entregues no gabinete de expedição. Como não foram entregues no gabinete 

de expedição, os colaboradores não procederam à criação dos documentos para o envio e, portanto, o 

volume não foi expedido. 
 

Problema 5 – Pedido para faturar a posteriori 

Estes pedidos surgem quando, por erros de sistema, é feito um envio sem faturação, que depois 

deverá ser faturado no sistema SAP. O inconveniente está intrinsecamente relacionado com trabalho 

duplicado para os operadores do gabinete de expedição uma vez que, para o mesmo envio, têm de 

realizar os dois processos.  
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Problema 6 – Erros na identificação do material 

Eventualmente pode acontecer o material seguir incorreto para o cliente ou então suceder troca de 

documentos, resultante de erros na identificação do material, o que origina falhas para com o cliente.  

Com o intuito de avaliar as causas que podem originar o problema de erros na identificação do 

material, foi realizada uma sessão de brainstorming6 reconhecida como uma das técnicas utilizadas 

para a melhoria dos processos, com os colaboradores do armazém. As potenciais causas foram 

mapeadas através do digrama causa-efeito, também conhecido por Diagrama de Ishikawa (Figura 46), 

o que possibilitou o agrupamento de causas em quatro grupos, nomeadamente método, meio-

ambiente, mão-de-obra e por fim material. 

Trocas na Identificação

 do Material

Método Ambiente

Caixas são colocadas na área de paletes

Falta de áreas bem definidas para 

a preparação e expedição

Material

Falta de equipamentos 

informáticos para maior controlo

Vários envios provenientes

 de outros departamentos

Excesso de papéis a circular

Documentos do gabinete de expedição 

sem localização fixa

Operador do Armazém

Não há verificação dos documentos 

iniciais e finais

Picos de trabalho em horas criticas

Não existe poka-yoke

Falhas nos envios TNT 

devido a constantes updates

Documentos finais chegam tarde ao armazém

Falta de cumprimento da

 diretiva em vigor

Falta de standard nos documentos entregues

 pelo departamento requerente

Processo de correspondência de 

documentos sem poka-yoke

Instruções de Trabalho desatualizadas

Falta de espaço nas estantes

 

Figura 46 - Diagrama causa-efeito para falhas na troca de identificação dos materiais 

Analisando o diagrama de causa-efeito, pode-se concluir que existe um conjunto de causas que 

justificam as trocas de identificação de material, verificadas na zona de envios especiais do armazém 

102. Porém, as que mais contribuem para a perturbação, estão relacionadas com o ambiente e 

método atualmente utilizado no processo de expedição destes pequenos envios. 

As causas relacionadas com o método foram exploradas nos problemas anteriores e englobam, 

fundamentalmente, o excesso de papéis a circular e a falta de normalização nos documentos a 

entregar pelo departamento requerente.  

No que diz respeito ao ambiente, uma das causas apontadas para os erros de identificação dos 

materiais está relacionada com as trocas de documentos por parte dos colaboradores do armazém 

                                                 

6 Técnica em que um grupo se reúne para debater um determinado tema, e sugere diferentes 
ideias/pensamentos de forma a ser possível chegar a consensos e a ideias novas, dai ser conhecida como 
“tempestade de ideias”  
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102, devido à entrega constante de volumes provenientes dos diversos departamentos da empresa 

com a mesma morada.  

Nos dias em que a frequência de volumes entregues (pelo departamento requerente) é maior, estes 

podem ser colocados na zona de paletes. Isto deve-se, principalmente, ao facto de a estante destinada 

a alocar os volumes (caixas e envelopes) não ter espaço suficiente para realizar essa função de 

armazenagem. Deste modo, quando é necessário localizar os volumes as dificuldades sentidas pelos 

colaboradores do armazém 102 são acrescidas.  

A existência de mecanismos de poka-yoke e identificação dos volumes a expedir é praticamente nula, 

originando um processo com muitas incoerências e fragilidades.  

Foi averiguado, ainda, a existência de um fluxo confuso na entrega dos documentos provenientes do 

gabinete de expedição, uma vez que não existe distinção entre transitários e janelas de carga. O risco 

de perda dos documentos é também elevado, devido à inexistência de um local definido onde estes 

podem ser colocados.  

Por fim, as instruções de trabalho no armazém 102 encontram-se desatualizadas. 

4.8. Síntese da Análise Crítica aos Processos de Expedição 

Com base na análise efetuada desenvolveu-se uma posição crítica com vista à elaboração de sugestões 

de melhoria. Relativamente ao processo de expedição de produto acabado foi elaborada a Tabela 4 

cuja função é apresentar uma síntese dos pontos que são focos de análise e melhoria. 

Tabela 4 - Síntese da análise crítica ao processo de expedição de produto acabado 

Operações Identificação dos problemas 

 
Criação da OT 

 

- Número de impressões de OT elevado, originando desperdícios de papel e 
custos associados 
- As OT não são impressas com a preocupação de otimizar a operação de 
picking 
- Criação da OT com divisão de paletes é uma operação complexa e 
morosa 

 
Validação das etiquetas 

 

- Leitura exagerada dos códigos das diversas etiquetas e processo pouco 
ágil aquando mudança nas informações destas 
- Operações realizadas com recurso ao software SOL e ALPE-Scan, o que 
conduz à existência desnecessária de 2 softwares e falta de integração e 
consistência dos dados Controlo da carga 

Troca de informação entre 
armazém e gabinete de 

expedição 

- Não há qualquer tipo de ligação direta e visível entre armazém e gabinete 
de expedição 
- Não há transparência nos processos 
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No que se refere ao processo de expedição de amostras, após uma análise do processo e das 

fragilidades deste, verificaram-se essencialmente erros relacionados com a falta de normalização e 

sistematização dos procedimentos resumidos na Tabela 5. 

Tabela 5 - Síntese dos problemas no processo de expedição de amostras 

Problema Consequências 

Não há cumprimento da diretiva em vigor para os 
envios sem faturação 

Picos de trabalho em horas críticas 
Riscos de custos adicionais 
Riscos de falta de espaço no transitário 

Não há um procedimento definido e com 
responsabilidades atribuídas, no caso dos envios 
urgentes 

O colaborador do armazém não sabe se o envio é 
urgente ou não e por essa razão pode não proceder 
aos esforços necessários para preparar envio para 
expedição. 
Falta de normalização e uniformização no 
procedimento de envios urgentes 

Dependência do milk-run 102-104 
Processo com bloqueios e tempo de espera 
elevado 
Falta de fluidez na troca de informação 

Fluxo pouco normalizado e confuso Grande quantidade de papéis a circular 
Troca de papéis mais propícia de acontecer 

Erros na identificação do material Volumes podem ser expedidos erradamente para o 
cliente 

Pedidos de MFI para faturar á posteriori Trabalho duplicado 

 

Em suma, os processos alvo de estudo não se encontram racionalizados, uma vez que são exigidas 

demasiadas leituras, não há gestão visual e há desperdícios a nível de impressões, custos e tempo, o 

que conduz à necessidade de uma revisão dos mesmos. Numa ótica de melhoria contínua é 

fundamental a introdução de um processo de expedição de produto acabado normalizado e alinhado 

com os standards UBK, tendo ao mesmo tempo por base outras fábricas que já adotaram o novo 

processo. É inclusivamente necessário a introdução de um processo coerente e fluido para a expedição 

das amostras. 

Por conseguinte, no próximo capítulo irá ser descrita a implementação de algumas melhorias para 

ambos os processos, assim como eventuais propostas de melhorias e possível abordagem à sua 

implementação. 
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5. REVISÃO DOS PROCESSOS DE EXPEDIÇÃO 

Com este capítulo pretende-se fazer a descrição das propostas de melhoria que permitem a resolução 

dos problemas encontrados na secção 4.7, quer no processo de preparação de produto acabado, quer 

a nível do processo de expedição de amostras.  

5.1. Revisão do Processo de Expedição de Produto Acabado 

Tal como descrito anteriormente, o processo de expedição de produto acabado é suportado por duas 

aplicações informáticas não integradas. Esta falta de interoperabilidade introduz, no processo de 

expedição, vários problemas que necessitam de ser resolvidos urgentemente. O recurso a uma solução 

mais integrada passou pela revisão do processo de expedição de forma à utilização exclusiva do 

software ALPE-Scan, a suportar todas as funcionalidades asseguradas pelo sistema SOL. 

Porém, para a definição de um novo processo, suportado apenas pelo software ALPE-Scan, foi efetuado 

um estudo às funcionalidades oferecidas por este nas operações de criação da OT com ou sem 

fracionamento da unidade de carga, validação de etiquetas e controlo da carga. Paralelamente, e com 

o objetivo de atuar na falta de visibilidade e transparência do processo foi parametrizada uma 

ferramenta do SAP. 

Aborda-se também ao longo do subcapítulo as atividades que auxiliaram a implementação do processo 

e promoveram a monitorização e controlo do mesmo nomeadamente a realização de testes (de 

validação do software), a revisão do ficheiro “Matriz Faturação”, a criação de Instruções de Trabalho e, 

finalmente, a formação aos colaboradores. 

5.1.1. Estudo das Funcionalidades do ALPE-Scan 

Nesta secção pretende-se analisar as funcionalidades oferecidas pelo ALPE-Scan em paralelo com as 

necessidades específicas do processo de expedição de produto acabado. 
 

Criação da OT sem fracionamento da unidade de carga e picking 

O software ALPE-Scan permite consultar as localizações das paletes nos leitores de códigos de barras 

utilizados pelos colaboradores. Assim, fará sentido manter a emissão da OT para dar início à 

transferência das paletes das estantes para a área de expedição, sem contudo haver a necessidade de 

a imprimir. 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

64 

Para tal, no menu do ALPE-Scan o colaborador deve selecionar o botão designado por “07 Efetuar 

Envios”. Na Lista de Packing deverá efetuar a leitura do código de barras que contém a informação 

sobre a Guia de Remessa, aparecendo imediatamente uma lista designada por Lista de Picking no 

scanner. A Lista de Picking engloba as posições onde as paletes se encontram nas estantes, o que 

permite a localização destas durante a operação de picking. A confirmação da OT, após o picking, 

continua a ser uma necessidade, mas neste caso, efetuando a leitura do número da HU apenas na 

etiqueta HU. O procedimento realizado encontra-se ilustrado na Figura 47.  

 

Figura 47 - Novo processo de picking sem divisão de paletes e Lista de Picking no scanner 

 

A opção de imprimir a Lista de Picking no papel também é possível, assumindo o aspeto da Figura 48.  

 

Figura 48 - Lista de picking no papel 

Na Lista de Picking a organização das paletes a recolher deverá seguir uma certa lógica de forma a 

evitar movimentações desnecessárias. Isto significa que a Lista de Picking deverá ser organizada, ou 

seja, primeiro realiza-se o picking de todas as paletes localizadas no mesmo corredor antes de avançar 

para o corredor seguinte, e assim sucessivamente. 
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Criação da OT com fracionamento da unidade de carga e picking 

Uma vez que é obrigatório a divisão física das paletes na zona de fracionamento, para efetuar este 

procedimento é necessário a transferência das mesmas para a localização temporária T04. Após a 

realização do picking e transferência das paletes para a zona de fracionamento continua a ser 

indispensável ler as Sub-HU pertences à HU principal. Para tal, o ALPE-Scan oferece uma solução onde 

é possível realizar esta fase de forma mais simples, bastando apenas ler os códigos das Sub-HU 

conforme ilustrado na Figura 49.  

 

Figura 49 - Novo processo de criação da OT com fracionamento da unidade de carga 

A forma como irá ser obtida a informação relativa ao número das Sub-HU dá origem a duas soluções 

alternativas. A primeira solução consiste em incorporar o número das Sub-HU pertencentes à HU 

principal na etiqueta HU. Deste modo, após a divisão física das paletes na zona de fracionamento, o 

operador deverá efetuar a leitura do código de barras, que contém os números das Sub-HU, na 

etiqueta HU e, se houver correspondência, a OT é validada. 

Por outro lado, a segunda alternativa pressupõe que o operador continue a recorrer ao sistema SAP 

para consultar as Sub-HU, copiando o número destas para uma folha Excel (ANEXO X) que por sua vez 

as irá alterar para um código de barras. Já na zona de fracionamento o operador efetua a leitura dos 

códigos de barras presentes na folha e procede à divisão física das paletes, após a confirmação da OT. 

As duas soluções foram alvo de comparação, presente na Tabela 6, através de uma análise das suas 

vantagens e desvantagens. 
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Tabela 6 - Comparação entre alternativas para criação da OT 

Alternativa Vantagens Desvantagens 

1  
Incorporar o 
número das 
Sub-HU na 
etiqueta HU 

Operação torna-se bastante mais 
simples, diminuindo de forma 
significativa a probabilidade de erros 
Redução considerável do tempo 
despendido para a criação da OT com 
fracionamento 

Há riscos de se tornar um processo 
demasiado burocrático, pois envolve 
mudanças nos processos de outros 
departamentos. 
 

2 
Copiar Sub-

HU para uma 
folha Excel 

 

Possibilidade de ocorrência de erros 
menor 

Não se prevê uma redução significativa do 
tempo 
Continua a ser necessário recorrer ao SAP 
para consultar a informação relativa às Sub-
HU 

 

Ambas as alternativas são viáveis para implementação, todavia a primeira é a mais vantajosa na 

medida em que reduz o tempo e complexidade da operação. Contudo, embora permita alcançar 

elevados benefícios, é a alternativa que exige igualmente um maior esforço de implementação.  

Por outro lado, a segunda alternativa é, neste momento, a que não exige um nível de esforço tão 

elevado. No entanto, a sua viabilidade foi posta em causa em relação ao processo atual, dado que a 

nível de tempo continua a ser uma operação morosa. 
 

Validação das Etiquetas 

A funcionalidade para validar as etiquetas também se encontra disponível no ALPE-Scan e vai de 

encontro às necessidades pretendidas em termos de códigos lidos nas diferentes etiquetas, definidos 

numa fase inicial (Figura 50). 

 

Figura 50 - Estado futuro para a validação das etiquetas 
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No menu do ALPE-Scan ao selecionar o menu “08 Validar Etiquetas” irá ser necessário ler o número 

da HU presente na etiqueta HU e, ler o número da HU presente nas etiquetas VDA e GTL, não sendo 

necessário diferenciar se é uma etiqueta 1D ou 2D. Em caso de correspondência das informações dos 

códigos de barras, a etiqueta é validada com sucesso. A operação de validação, realizada no ALPE-

Scan, encontra-se esquematizada na Figura 51. 

 

Figura 51 - Validação das etiquetas com recurso ao ALPE-Scan 

No caso de existirem subetiquetas associadas, continua a ser necessário efetuar a leitura do número 

da HU presente na etiqueta HU e nas etiquetas VDA ou GTL. Nas subetiquetas, é também essencial ler 

o código de barras 1D ou 2D (que contém o número da HU), não sendo necessário ler a quantidade, 

porque a informação das subetiquetas associadas está toda disponível no sistema (Figura 52).  

 

Figura 52 – Validação das etiquetas e subetiquetas com o ALPE-Scan 

De forma geral, com a validação das etiquetas através do ALPE-Scan, a meta passa pela validação 

destas exclusivamente através do número das HU, conforme ilustrado de forma mais clara no ANEXO 

IX. 
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Como já visto anteriormente existem na fábrica de Braga etiquetas com código de barras 1D e 2D, o 

que não é comum a todas as fábricas, sendo fundamental que o ALPE-Scan esteja preparado para a 

leitura dos dois tipos de etiquetas. No entanto, o módulo atualmente disponível só está preparado para 

leitura de etiquetas 1D. 
 

Controlo da carga de produto acabado 

A implementação do controlo de carga pressupõe um conjunto de questões pertinentes e que devem 

ser sujeitas a análise cuidada. De forma geral, para a realização do controlo de carga com recurso ao 

ALPE-Scan, seleciona-se no menu a opção “03 Controlo de Carga” e efetua-se inicialmente a leitura do 

número de transporte presente na Lista de Carga e, numa fase subsequente, o número da HU 

presente na etiqueta HU. A Figura 53 pretende demonstrar a realização da operação utilizando o ALPE-

Scan. 

 

Figura 53 - Confirmação da Lista de Carga com o ALPE-Scan 

Com o SOL não é possível fazer a confirmação da Lista de Carga se as etiquetas não forem validadas. 

Tal mecanismo de poka-yoke do SOL não é assegurado pelo ALPE-Scan pelo que a solução passaria 

por reformular o procedimento atual de preparação de envios para a expedição. 

5.1.2. Parametrização de uma Ferramenta para Aumentar a Visibilidade do Processo 

Com vista a atuar sobre a falta de visibilidade, foi decidido recorrer a uma aplicação do SAP (SAP 

Shipping Monitor), que permite a representação visual de todo o processo de expedição, englobando 

todas as transações do SAP utilizadas durante o mesmo. Apesar da utilização do SAP Shipping Monitor 

no processo de expedição ser recorrente em outras fábricas, ainda não tinha sido introduzida na Bosch 

Braga. 
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Dado que cada fábrica tem necessidades específicas e a aplicação pode ser parametrizada de acordo 

com as necessidades dos principais utilizadores, foi feita uma análise das funcionalidades, com vista a 

clarificar os parâmetros necessários para a configuração da ferramenta. Paralelamente foi realizada 

uma reunião com os responsáveis do departamento de expedição e do armazém para o levantamento 

das necessidades dos futuros utilizadores tendo sido identificados os requisitos seguintes (ver Figura 

54):  

 Transações do SAP para o processo de expedição: o acesso às diferentes transações do SAP 

utilizadas no processo de expedição de produto acabado passa a ser feito através de “botões” 

colocados na parte superior do monitor; 

 Parâmetros: localizados na parte inferior do monitor com informações respeitantes ao dia em 

que a encomenda é colocada, o endereço do cliente, o número de peça e quantidade, o 

número da Guia de Remessa, entre outros. 

 

Figura 54 - Parâmetros da ferramenta standard 

Particularmente relevante é a informação relativa ao estado da encomenda, parâmetro 7 (“Status do 

envio”) da Figura 54, que permite identificar se as paletes ainda estão nas estantes, se o picking está 

em progresso e, por fim, se as paletes já se encontram na área de expedição. No dia-a-dia tais 

informações podem ser facilmente acedidas pelo colaborador, proporcionando uma perceção do 

estado da sua encomenda, através da informação que se encontra implícita nas letras A, B e C e das 

cores associadas, detalhadas na Tabela 7.  
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Tabela 7 - Estado de uma encomenda no armazém 

Status Operações já realizadas no armazém 

A Ainda não foi realizada nenhuma ação por parte do armazém 

B 

 

 

A OT já foi criada e está a ser efetuado o picking 

C 

Já foi realizado o picking e posterior confirmação da OT. As paletes já se encontram em 916, 
isto é, na área de expedição. O processo de criação da Ordem de Transporte, no gabinete de 
expedição, pode ser iniciado. 

 

Por sua vez, o parâmetro 9 (Estado do Transporte: P,L,S) equivale aos três passos fundamentais que 

envolvem a criação da Ordem de Transporte, nomeadamente, Organizar Transporte (P), Início de Carga 

(L) e finalmente Início do Transporte (S). É, através do parâmetro 9, que se pode confirmar se um 

envio foi faturado ou não, uma vez que, quando se encontra completamente preenchido com um ”x”, 

significa que os três passos foram selecionados e o envio está pronto a ser faturado. Todavia, após 

faturado desaparece automaticamente do monitor, permitindo fazer o seguimento das intervenções 

finalizadas. 

A ferramenta permite ainda a consulta de diferentes informações para o armazém e gabinete de 

expedição, conforme visível na Tabela 8. 

Tabela 8 - Informações a consultar pelo gabinete de expedição e armazém  

Secção Envios em aberto 
Envios pendentes de 

serem faturados 
Envios faturados 

Gabinete de 
Expedição 

   

Armazém    

 

Tanto os colaboradores do gabinete de expedição como os do armazém conseguem visualizar os 

envios em aberto. No entanto, a informação que permite saber se um envio foi ou não faturado não é 

relevante para os colaboradores do armazém e está, por isso, apenas disponível para o gabinete de 

expedição. Em relação aos envios que já foram faturados, nenhuma das secções consegue aceder a 

essa informação, atendendo a que a partir do momento que estes são faturados desaparecem do 

monitor. 

5.1.3. Atividades de Suporte à Implementação  

A presente secção visa a descrição das atividades de auxílio que permitiram a implementação de 

funcionalidades do ALPE-Scan, bem como o controlo e monitorização das medidas. 
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Validação 

Antes de se proceder à implementação de melhorias, a equipa envolvida no projeto realizou diversos 

casos de teste para avaliar o comportamento do software, face ao que havia sido definido inicialmente 

para o projeto, cuja finalidade era testar e verificar eventuais inconformidades para serem 

posteriormente retificadas.  

Assim, recorreu-se a uma máquina de testes do sistema SAP para a realização dos diferentes casos de 

teste para testar as seguintes situações: 

 Lista de Picking no scanner e no papel; 

 Criação da OT sem divisão de HU. 

Tratando-se de uma máquina de testes, os dados utilizados não são dados reais, e por isso foi 

necessário criar uma encomenda para dar início a todo um processo fictício de expedição. 

Só após estar tudo em conformidade na máquina de testes é que estas funcionalidades passaram a 

estar disponíveis na máquina produtiva, onde foram realizados novos testes com dados e em tempo 

real, de forma a avaliar e definir o novo processo standard. 

A implementação do SAP Shipping Monitor passou igualmente por uma fase de validação antes da sua 

utilização no produtivo. Neste caso, os testes foram direcionados para a análise das funcionalidades 

facultadas pela ferramenta sendo uma base para a exploração e definição dos parâmetros. 
 

Criação de Instruções de Trabalho 

Com a introdução do SAP Shipping Monitor, foi necessário criar o manual do SAP Shipping Monitor 

(ANEXO XI) onde as funcionalidades oferecidas pela ferramenta, bem como o correto funcionamento do 

novo processo alternativo são descritas. O manual foi assim criado como forma de normalização. 

Devido às alterações realizadas na operação de criação da OT e picking foi imprescindível assegurar 

que os colaboradores conseguem executar as novas atividades facilmente e de forma correta e 

normalizada. Como as alterações pressupõe a existência de uma sequência detalhada do 

procedimento foi criada uma Instrução de Trabalho que define o conjunto de procedimentos de 

trabalho, determinando o melhor método e sequência para cada atividade (ANEXO XII). 

Finalmente, e para evitar a variabilidade da operação e maximizar o desempenho da operação, foi 

criada uma folha de trabalho standard para o novo processo de picking (ANEXO XIII), na qual as 

sequências das atividades a realizar estão definidas, bem como o tempo normalizado para a sua 

execução. 
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Atualização da Matriz Faturação 

Com a introdução do SAP Shipping Monitor, foi possível concluir que as informações ficavam mais 

visíveis para os colaboradores e consequentemente, os desvios podiam ser detetados rapidamente. 

Para agilizar o processo e fomentar a identificação de erros de forma mais eficaz, foi realizada uma 

revisão à Matriz Faturação. A ideia é a utilização da Matriz Faturação como uma ferramenta de apoio 

em casos de dúvidas ou em casos de substituição dos colaboradores.  

Para a atualização do ficheiro, não só as informações anteriores foram reformuladas e corrigidas 

quando necessário, como as informações previamente propostas foram introduzidas, tais como o 

planeador responsável, os Incoterms e, finalmente, se o cliente se encontrava ativo ou não. Informação 

relativa a novos clientes e novos transportadores foi, também, atualizada. A nível visual, o aspeto da 

Matriz Faturação sofreu também alterações, optando-se por cores diferentes para diferenciar os 

diferentes campos e destacar anotações mais relevantes. 

Adicionalmente, foram criadas instruções de trabalho para o suporte à utilização da Matriz Faturação. 

Por uma questão confidencialidade, uma vez que envolve dados e passwords da empresa, optou-se por 

não colocar as instruções de trabalho na presente dissertação. 
 

Formação aos colaboradores 

Foram realizadas sessões de formação a todos os intervenientes cujas atividades sofreram alterações 

em resultado da revisão deste processo. As sessões eram destinadas à apresentação do SAP Shipping 

Monitor e introdução do novo processo de criação da OT bem como a Lista de Picking. 

Ambas as formações seguiram o mesmo plano, dividido em quatro fases fundamentais: 

 Fase 1: Introdução do assunto da formação; 

 Fase 2: Apresentação de um PowerPoint com a descrição do funcionamento do novo 

processo, onde foram clarificadas as principais alterações ocorridas;  

 Fase 3: Demonstração prática, cujo objetivo era exibir as principais alterações do processo, 

recorrendo para tal a uma simulação na máquina de testes; 

 Fase 4: Exposição de eventuais dúvidas e consequente esclarecimento destas, onde os 

colaboradores tiveram ainda oportunidade de prover o seu parecer sobre o novo processo.  

Para a realização das formações, representadas na Figura 55, os colaboradores foram divididos ao 

longo de turnos para não perturbar o normal funcionamento de ambas as secções. 
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Figura 55 - Formação aos colaboradores 

Com o intuito de acompanhar o impacto das novas atividades em tempo real e, com vista a esclarecer 

eventuais dúvidas, os dias que procederam a implementação foram destinados à análise do 

envolvimento dos colaboradores e à recolha das primeiras “impressões”, assim como sugestões de 

melhoria e dificuldades. Os colaboradores facilmente se adaptaram às alterações ocorridas, sendo que 

de forma geral, as opiniões destes acerca das novas atividades foram positivas. 

5.2. Revisão do Processo de Expedição das Amostras 

Com a finalidade de desenvolver um processo de expedição de amostras mais eficiente e sustentável, 

solucionando simultaneamente os problemas identificados, procedeu-se ao estudo de potenciais 

soluções. Na Tabela 9 é possível observar uma síntese das principais propostas desenvolvidas. 

Tabela 9 - Quadro resumo com problemas e as principais ações de melhoria 

Problema Ação de Melhoria 

Não há cumprimento da diretiva em vigor Implementação da Metodologia Point CIP entre os principais 
intervenientes para controlar desvios 

Não há procedimento definido para envios 
urgentes 

Estabelecer um procedimento normalizado com regras 
definidas, que envolva os principais intervenientes  

Dependência do milk-run 102-104 Avaliar possibilidades de eliminar o transporte físico da 
documentação 

Não há normalização da documentação a 
entregar pelo departamento requerente  

Criação de um formulário normalizado para envios com 
faturação 
Preencher nos formulários todas as informações necessárias 

Erros na identificação do material 
Criação de mecanismos de controlo  

Restruturação do layout do armazém 102 em função do novo 
fluxo de informação 

Pedidos para faturar posteriormente Implementação da Metodologia Point CIP entre os principais 
intervenientes para controlar desvios 

 

A implementação das ações de melhoria requer uma restruturação do processo atual o que exige 

tempo, maior envolvimento dos principais intervenientes e compreende recursos financeiros. Dado que 
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a nível de expedição o processo revelou muitas insuficiências optou-se por explorar, inicialmente, as 

principais ações a implementar pelos intervenientes no processo de expedição. 

5.2.1. Procedimento Normalizado para Envios Urgentes 

A definição de um procedimento normalizado com regras estabelecidas entre todos os intervenientes é 

indispensável para combater os problemas associados a envios urgentes. Os colaboradores do 

armazém não têm informações da urgência do envio e podem não realizar os procedimentos 

necessários para garantir a expedição do volume de amostra com sucesso. O risco de falta de espaço 

no transitário por falta de estimativas de pesos e medidas é também uma realidade que pode conduzir 

à utilização de transportes especiais, o que acarreta custos desnecessários. 

Na tentativa de criar um procedimento normalizado para envios urgentes promovendo, 

simultaneamente, um maior envolvimento de todos os colaboradores e controlo, propõe-se a utilização 

de um “Pedido de Urgência” (Figura 56). 

 

Figura 56 - Pedido de Urgência 

O “Pedido de Urgência” engloba as informações necessárias para garantir um envio com sucesso, 

permitindo um maior controlo na quantidade de envios urgentes, envolvendo também os colaboradores 

do armazém 102. 

5.2.2. Eliminar o Transporte Físico da Documentação 

A dependência da rota do milk-run no transporte físico da documentação, para além de criar bloqueios 

no processo de expedição de amostras, aumenta o tempo de espera, originando um processo pouco 

fluido. Em conjunto com os principais intervenientes foram propostas várias soluções para atuar na 

problemática associada à forte dependência da rota do milk-run, convergindo para a análise de duas 

principais soluções. 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

75 

A primeira solução consistia na criação de um processo no qual, a partir do momento em que os 

volumes de amostra são entregues no armazém 102, os colaboradores do armazém iniciem os 

procedimentos habituais e, imediatamente são criados os documentos que acompanham os volumes. 

Embora considerada a solução ideal e mais eficaz para a criação de um processo eficiente, sem 

tempos de espera ou bloqueios, um conjunto de fatores condiciona a sua aplicação: 

 O processo de envio de amostras, embora importante para o negócio da empresa não é 

considerado prioritário tendo um peso marginal em termos das atividades da empresa; 

 O número de volumes expedidos por dia (cerca de 15 envios) não justifica a criação de um 

posto de trabalho no armazém 102 exclusivo para a realização dos pequenos envios; 

  Os equipamentos utilizados para a realização dos documentos que acompanham o envio são 

igualmente necessários no gabinete de expedição.  

Deste modo, como na altura do estudo não estavam reunidas as condições suficientes para a 

implementação da proposta e, como foi previsto que no futuro não iria ser uma proposta considerada, 

foi delineada uma solução alternativa.  

A solução alternativa consiste na aquisição de um scanner para a digitalização dos documentos 

entregues pelo departamento requerente. Os documentos digitalizados são enviados por e-mail para o 

departamento de expedição e despoletam a criação dos documentos legais que devem acompanhar o 

envio das amostras, assim como etiquetas geradas por computador em programas próprios dos 

transitários (instalados no gabinete de expedição). Estes documentos devem posteriormente ser 

enviados de volta para o armazém 102 usando a rota do milk-run. Na Tabela 10 é realizada uma 

síntese das vantagens e desvantagens das duas soluções. 

Tabela 10 - Vantagens e desvantagens das propostas para a emissão de documentos para envio de amostras 

Soluções Vantagens Desvantagens 

 
 

Criação de um 
posto de 

trabalho para 
a emissão 
local da 

documentação 

Procedimento fluido e sem bloqueios 
O risco de perda de documentos e 
ocorrência de erros diminui 
significativamente  
Elimina completamente a rota do milk-
run, pelo que deixa de ser necessário o 
transporte físico de documentação  
Redução substancial dos tempos de 
espera e processo mais eficiente 

O baixo volume de envios expedidos não 
justifica uma pessoa só para o envio de 
pequenos volumes no armazém 102 
Os equipamentos para criação de 
documentos são, também, necessários no 
gabinete de expedição 
 

Aquisição de 
um scanner 

É possível eliminar uma parte da rota do 
milk-run 
Redução dos tempos de espera 

Custos para aquisição de um scanner 
Transporte da documentação final continua 
a ser realizado através do milk-run 
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Embora a utilização do scanner não seja considerada a solução ideal é, neste momento, a solução que 

mais se adequa ao peso marginal que o processo de expedição das amostras tem entre os processos 

da empresa. Assim, e tendo por base a utilização de um scanner para a resolução dos problemas, foi 

mapeado o novo processo, disponível no ANEXO XIV.  

5.2.3. Normalização da Documentação a Circular 

A existência de uma quantidade excessiva de papéis a circular conforme o tipo de faturação do envio 

origina um fluxo de informação confuso e pouco normalizado, bem como desperdícios de papel. Com 

vista a uniformizar o tipo de papéis a circular foi criado o formulário “Envios com Faturação” (ANEXO 

XV). Por uma questão de normalização o formulário “Envios com Faturação” apresenta bastantes 

semelhanças com o formulário “Envios sem Faturação”. No entanto, foi adaptado com vista a retirar 

informações apenas relevantes para envios sem faturação e inserir novas informações destinadas para 

envios com faturação.  

Com a introdução de um formulário normalizado que engloba todas as informações, é desnecessário a 

entrega da folha “Frete ID”, eliminando dados redundantes e diminuindo a quantidade de papéis a 

circular. 

5.2.4. Criação de Mecanismos de Controlo 

A expedição correta dos volumes é fundamental para garantir a satisfação dos clientes. No entanto, 

verificou-se que o processo carecia de mecanismos de controlo sendo uma das causas a apontar para 

a troca na identificação de materiais. 

A solução proposta consiste na utilização de etiquetas de identificação com um código que permita 

identificar os volumes, prevenindo assim eventuais trocas. Uma etiqueta deverá ser colocada nos 

formulários e a outra deverá ser utilizada para a identificação do volume. Tal irá permitir aos 

colaboradores do armazém, depois de receber os documentos oriundos do gabinete de expedição, 

estabelecer uma ligação entre a etiqueta de identificação colocada no volume e a etiqueta colada no 

formulário.  

5.2.5. Reestruturação do Layout da Zona de Envios Especiais 

Outra das causas apontadas para a troca de identificação de materiais está essencialmente 

relacionada com a atual organização do layout do armazém 102, sendo que os principais problemas 
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deste são resumidos na Figura 57. O impacto do novo fluxo de informação (com recurso a 

equipamento de digitalização) é também evidenciado e relacionado com o layout atual do armazém 

102. 

 

Figura 57 - Problemas do layout atual 

Com vista a combater os problemas identificados realizou-se uma proposta, baseada nas necessidades 

e opiniões dos colaboradores (Figura 58).  

 

Figura 58 - Layout proposto com base nos problemas identificados 

O layout proposto é caraterizado essencialmente pela criação de uma área de preparação que, para 

além de criar um espaço mais reservado, irá permitir realizar a receção e expedição dos pequenos 

envios e, consequentemente, a execução do fluxo de materiais de forma lógica, evitando movimentos 

desnecessários. O aumento do espaço das estantes é também assegurado pelo layout proposto, 

possibilitando alocar um maior número de volumes. Evita igualmente caixas armazenadas na área das 

paletes e situações nas quais os volumes não cabiam nas estantes. Outra diferença a apontar em 

relação ao layout atual é a definição de uma estante para o material por embalar, precavendo 

situações onde o material entregue fica acumulado na bancada. Assim, há uma área própria para 

material já embalado e devidamente identificado, e uma área para aquele material que ainda não foi 

embalado, possibilitando uma maior organização. 
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Como o risco de perda dos documentos provenientes do gabinete de expedição era elevado, a 

alternativa é a colocação de um suporte na nova área de preparação. Para agilizar o processo de 

identificação dos volumes com os respetivos documentos, impulsionando simultaneamente a existência 

de um sistema de gestão visual, propõe-se a divisão do suporte de acordo com uma escala temporal, 

conforme visível na Figura 59. 

 

Figura 59 - Proposta de suporte para documentação 

Assim, os documentos provenientes do gabinete de expedição podem ser colocados nas diferentes 

divisões de acordo com a janela de carga do transitário, e os colaboradores facilmente reconhecem 

quais os volumes a identificar prioritariamente em função da janela de carga. Como na zona de envios 

especiais também ocorre a expedição de produto acabado, a utilidade do suporte é ainda mais 

abrangente dado que permite, analogamente, a organização dos documentos respeitantes a produtos 

acabados.  

O layout proposto apresenta, ainda, como característica a definição de uma área para a realização de 

reuniões Point-CIP, imprescindível para visualizar os desvios e implementar ações corretivas para a 

melhoria e transparência do processo.  

Por fim, promovendo a normalização, sugere-se a substituição das Instruções de Trabalho antigas, por 

instruções que correspondem aos novos procedimentos. Por exemplo, a Instrução de Trabalho relativa 

às tarefas do milk-run, foi substituída por uma mais recente cujos procedimentos descritos equivaliam 

às tarefas a efetuar pelo milk-run (Figura 60). 

 

Figura 60 - a) Instrução de Trabalho desatualizada b) Instrução de Trabalho normalizada 
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6.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos, assim como a respetiva análise. De forma 

análoga, os resultados expectáveis a alcançar com as propostas que não chegaram a ser 

implementadas são também alvo de discussão.  

6.1. Processo de Expedição de Produto Acabado 

Com a presente secção irá ser abordada a questão dos ganhos associados à operação de picking e à 

utilização do ALPE-Scan nas operações de validação de etiquetas e controlo da carga que engloba a 

confirmação da Lista de Carga. Por fim, são apresentadas as vantagens do SAP Shipping Monitor.  

6.1.1. Melhorias na Operação de Picking 

Com a melhoria das funcionalidades do ALPE-Scan na operação de Picking sem fracionamento da 

unidade de carga foi possível eliminar fundamentalmente o desperdício de papel. Através do gráfico da 

Figura 61 é possível verificar a quebra de impressões ocorridas a partir do mês de Julho em 

comparação com os seis meses anteriores.  

 

Figura 61 - Impressão das OT antes e depois da melhoria do ALPE-Scan 

Se a média, desde Janeiro a Junho de 2014, era de 6387 impressões por mês, com a implementação 

da Lista de Picking no scanner, a média reduziu substancialmente para 2100 impressões por mês, o 

correspondente em termos percentuais a uma redução média de 65%. Para a consulta dos resultados 

foi utilizada uma tabela extraída do sistema SAP com todas as transferências de material que ocorriam 

(ANEXO XVI).  

-65% 
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Os custos também diminuíram a nível de papel e de tinteiro, uma vez que se inicialmente estavam 

instaladas 4 impressoras, e com a diminuição das impressões, 3 impressoras revelaram ser o 

suficiente. Assim, os custos são reduzidos em aproximadamente 560 euros (ANEXO XVII). A diminuição 

das impressões teve também impacto direto na pegada de carbono da empresa. 

Para verificar ganhos a nível de tempo ao transitar para o novo processo, foi cronometrada a operação 

de criação da OT sem fracionamento de paletes, antes e após a implementação das funcionalidades do 

ALPE-Scan. Para o processo inicial, a média de tempos obtida foi igual a 194 segundos, sendo que, 

após a implementação das medidas, se obteve uma média de 178 segundos, equivalente a uma 

redução de cerca de 8% do tempo despendido para a criação da OT (ANEXO XVIII). 

6.1.2. Potenciais Ganhos a Obter com a Utilização de um Software 

Com a implementação do ALPE-Scan na validação das etiquetas e confirmação da Lista de Carga 

antevê-se uma redução do número de leituras a efetuar nas diferentes etiquetas. A Tabela 11 

esquematiza a redução, através da comparação entre o número de códigos de barras lidos do estado 

atual e no estado futuro. 

Tabela 11 - Comparação entre o número de leituras a efetuar no estado atual e futuro  

 
Casos 

(com ou 
sem sub-

HU) 

ESTADO ATUAL ESTADO FUTURO  

Redução  
Inicial 

 
HU 

 
VDA/G

TL 

Sub 
VDA/ 
GTL 

 
Total 

 
Inicial 

 
HU 

 
VDA/
GTL 

Sub 
VDA/ 
GTL 

 
Total 

 
1D 

 

sem  1 2 3 0 6 0 1 1 0 2 66,6% 

com  1 2 4 3 10 0 1 1 1 3 70% 

 
2D 

sem  1 2 2 0 5 0 1 1 0 2 60% 

com  1 2 2 2 7 0 1 1 1 3 57% 

 

Para além da redução do número de leituras, o objetivo de operar com apenas 1 software (ALPE-Scan), 

ao invés de 2 (ALPE-Scan mais SOL) é alcançado, o que significa um acompanhamento em tempo real 

da palete que irá ser expedida, logo não há fragmentação dos dados. Deste modo, os dados 

redundantes são eliminados e os dados obtidos irão ser mais consistentes. 

Utilizando os tempos cronometrados para as operações de criação das OT com divisão de paletes, 

validação das etiquetas e confirmação da Lista de Carga, realizou-se uma estimativa do ganho possível 

a obter com a utilização do ALPE-Scan nas operações referidas antevendo-se uma redução total de 
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tempo, para a preparação e expedição de uma palete, de 1319 para 1207 segundos, 

aproximadamente 9% (ANEXO XIX). A estimativa realizada baseou-se na redução das leituras a realizar 

nas diferentes etiquetas ou eliminação de atividades.  

6.1.3. Melhorias Associadas à Utilização de uma Ferramenta Standard  

Se a troca de informações entre o gabinete de expedição e o armazém carecia de uma ferramenta que 

permitisse uma maior interação e visibilidade, com a introdução do SAP Shipping Monitor foi possível 

contornar tal problema, facultando um conjunto de vantagens tais como: 

 Aumento da eficiência na troca de informação; 

 Maior monitorização em tempo real do processo em ambas as secções; 

 Maior integração e envolvimento dos colaboradores, permitindo uma fácil deteção de erros; 

 Fluxo de informação normalizado e mais fluido; 

 Maior controlo sobre todo o processo, bem como transparência e gestão mais eficaz. 

Adicionalmente proporciona a consulta de um conjunto de informações bastante úteis no dia-a-dia, 

resumidas na Figura 62. 

 

Figura 62 - Vantagens do SAP Shipping Monitor 

Apoiando esta ferramenta, foi realizada uma revisão à Matriz Faturação possibilitando uma maior 

eficiência e eficácia na deteção de erros, diminuindo também dúvidas e perdas de tempo. 
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6.2. Processo de Expedição das Amostras 

Com o presente subcapítulo analisam-se os resultados expectáveis com a implementação das 

propostas de melhoria no processo de expedição de amostras. 

6.2.1. Melhorias Associadas ao Novo Fluxo de Informação 

Para avaliar o impacto da definição de um fluxo de informação normalizado foram realizadas diversas 

observações para averiguar o tempo que um determinado volume demora desde que é entregue no 

armazém 102 até à chegada dos documentos provenientes do gabinete de expedição. Só assim, foi 

possível, com base nos tempos obtidos para o processo atual, realizar uma estimativa do tempo do 

processo proposto. Na Figura 63 são apresentados os tempos médios e as atividades do novo 

processo e do processo proposto. Atente-se que as atividades com a cor azul, verde e laranja 

correspondem às tarefas a executar pelos colaboradores do armazém 102, pelo colaborador do milk-

run e pelos colaboradores do gabinete de expedição, respetivamente. 

 

Legenda: 

 
Figura 63 - Comparação entre o processo atual e processo proposto 
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Para além da diminuição do número de atividades realizadas pelos intervenientes (redução de 15 para 

12 atividades), é possível constatar que a introdução do novo fluxo irá permitir uma diminuição do 

tempo médio de 141 para 97 minutos (redução de cerca de 31%), devido a dois fatores: 

 Os documentos entregues pelo departamento requerente são imediatamente digitalizados, 

tornando o processo fluido e sem tempos de espera pela rota do milk-run; 

 Rota do milk-run passa a ser necessária apenas para o transporte da documentação oriunda 

do gabinete de expedição. 

A normalização da documentação a circular, ou seja, a criação de um formulário “Envios com 

Faturação” irá permitir a utilização de ferramentas uniformizadas. Simultaneamente, o número de 

papéis em circulação diminui substancialmente. O gráfico da Figura 64 apresenta a diminuição que se 

prevê acontecer tendo por base o número médio de pedidos realizados por MFI à área de expedição no 

primeiro trimestre de 2014 e o número de papéis associados a cada pedido. 

 

Figura 64 - Comparação do número de papéis a circular 

A diminuição é assim de aproximadamente 58% no que concerne envios com faturação e 40% para 

envios sem faturação. 

6.2.2. Melhorias com a Alteração do Layout do Armazém 102 

As alterações realizadas no layout do armazém 102 incidem essencialmente na criação de uma área 

de preparação, promovendo um fluxo contínuo de materiais e informação. Inclusivamente, a criação de 

mecanismos de controlo ao longo da área irá permitir reduzir a probabilidade de troca de volumes. Da 

mesma forma, a revisão das Instruções de Trabalho estabelece as regras, fomentando o correto 

funcionamento dos processos a realizar pelos colaboradores do armazém 102. 

Na Tabela 12 é realizada uma comparação entre o layout atual e o proposto, de forma a averiguar em 

que medida o layout proposto é mais vantajoso. 
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Tabela 12 - Comparação entre o layout (do armazém 102) atual e proposto  

Layout atual Layout proposto 

 A organização atual do layout não está de acordo 
com o novo fluxo de informação, o que irá originar 
um maior número de movimentações 

 Não há uma área de preparação definida 
 Instruções de trabalho desatualizadas 
 Não há local exato para colocar os documentos 

provenientes do gabinete de expedição 
 Troca de documentos é mais provável de acontecer 
 

 Definição exata do fluxo de materiais, evitando 
movimentos desnecessários 

 Criação de um fluxo contínuo de materiais que 
acompanha o fluxo de informação 

 Definição de uma área de preparação  
 Atualização das Instruções de Trabalho e 

consequentemente a definição exata das tarefas a 
executar por cada colaborador 

 Maior organização dos documentos provenientes do 
gabinete de expedição 

6.3. Análise Global dos Resultados 

Na Tabela 13 é realizada uma síntese dos principais os ganhos obtidos ou expectáveis dos processos 

analisados. 

Tabela 13 - Síntese dos resultados obtidos e expectáveis 

Processo Estado inicial Estado Futuro 

E
xp

e
d

iç
ã

o
 d

e
 P

ro
d

u
to

 
A

ca
b

a
d

o
 

6387 impressões/mês 2100 impressões/mês (-65%) 

Custos desnecessários em papel e tinteiro Redução de 560 euros/ ano nos custos 

Nenhuma ferramenta de gestão visual Parametrização do SAP Shipping Monitor 

Leitura excessiva de códigos Redução de 63% de leituras nas etiquetas 

2 softwares (SOL+ALPE-Scan) 1 software (ALPE-Scan) 

Tempo total por 1 palete:1319 segundos Tempo total por 1 palete:1207 segundos (-9%) 

E
xp

e
d

iç
ã

o
 d

e
 A

m
o

st
ra

s 

Tempo total por 1 volume:141 minutos Tempo total por 1 volume: 97 minutos (-31%) 

Número de atividades: 15 Número de atividades:12 

Grande quantidade de papéis a circular 
Diminuição do número de papéis a circular 
em 58% e 40% (para envios com e sem 
faturação, respetivamente) 

Movimentações desnecessárias e fluxo de 
materiais pouco normalizados 

Criação de uma área de preparação  

Procedimento de envios urgentes sem 
responsabilidades atribuídas 

Definição de um procedimento normalizado 
para envios urgentes 
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7. CONCLUSÕES 

O presente capítulo expõe as conclusões da dissertação de mestrado. De forma sintetizada os 

principais resultados do projeto desenvolvido são apresentados e, por fim, são propostas sugestões de 

trabalho futuro que poderá vir a ser desenvolvido. 

7.1. Considerações Finais  

O presente projeto realizado em colaboração com a Bosch Car Multimédia Portugal S.A. teve o seu 

principal foco na normalização, melhoria e racionalização dos processos de expedição. 

Para alvo de estudo foram selecionados dois processos; o processo de expedição de produto acabado 

e o processo de expedição de amostras com características diferentes mas com um fim condutor 

comum: ambos careciam de uma normalização, quer dos fluxos físicos quer dos informacionais, para 

aumentar a produtividade, eficácia e eficiência.  

Em ambos os processos, o mapeamento do estado atual através de fluxogramas revelou-se útil para a 

representação dos processos, diagnosticando os principais problemas e eventuais soluções. 
 

Processo de Expedição de Produto Acabado 

Com o intuito de melhorar o processo de rastreamento dos fluxos físicos e, eliminar a baixa 

interoperabilidade das aplicações informáticas existentes, foi realizado um estudo ao funcionamento do 

software standard e alinhado com o UBK da Bosch, o ALPE-Scan, de forma a adaptar as suas 

funcionalidades ao processo de expedição de produto acabado. Através de diferentes casos de teste foi 

possível delinear um processo de expedição de produto acabado suportado apenas com recurso a um 

único software, evitando a fragmentação dos dados e a falta de integração. 

Com a exploração e implementação das funcionalidades disponíveis no ALPE-Scan para o processo de 

picking, alcançou-se uma redução na impressão das OT de cerca de 65%. Associado à eliminação de 

desperdício de papel, as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas. Para além disso, o tempo 

despendido para o processo de picking irá diminuir em 8% quando comparado com o processo 

anterior, devido à remoção de atividades que não acrescentam valor. 

De igual modo, foi realizada uma exploração às restantes funcionalidades que o software standard 

disponibilizava para as operações de fracionamento de carga, validação de etiquetas e controlo da 

carga. Após a definição das atividades que constituíam as novas operações realizou-se um estudo para 
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avaliar o impacto a nível de tempo, obtendo-se uma redução de aproximadamente 9% no tempo global 

das operações de expedição. Uma das razões da redução está relacionada com a diminuição nas 

leituras dos códigos das diversas etiquetas, pois na operação de validação de etiquetas o número de 

códigos sujeitos a leitura diminui aproximadamente 63%. Assim, o processo torna-se mais simples e, 

com o uso do ALPE-Scan, há maior facilidade na gestão de alterações. 

A introdução de uma ferramenta standard (SAP Shipping Monitor) já utilizada em outras fábricas da 

Bosch, mas parametrizada de acordo com as necessidades dos colaboradores do gabinete de 

expedição e armazém de produto acabado, irá permitir uma maior visibilidade entre as duas secções. A 

troca de informação passa a ser mais eficiente permitindo, também, um maior envolvimento dos 

colaboradores fomentando uma fácil deteção de erros e oportunidades de melhoria. 

A nível global, a utilização de ferramentas e softwares standard permite a redução da complexidade do 

processo, bem como, o alcance de maior agilidade do mesmo e capacidade de resposta maior.  
 

Processo de Expedição das Amostras 

Paralelamente ao processo de expedição de produto acabado, o processo de expedição de amostras foi 

também alvo de uma cuidada análise, tendo sido propostas melhorias a nível do fluxo de informação e 

restruturação do layout do armazém 102, com vista a um processo normalizado, mais fluido e sem 

bloqueios.  

Estima-se que com a introdução do novo fluxo de informação, a redução do tempo atual, desde que o 

volume é entregue no armazém até à chegada dos documentos provenientes do gabinete de 

expedição, diminua cerca de 31%. O número de atividades que compõe o processo de expedição 

também é reduzido de 15 para 12 atividades. 

A normalização da documentação a circular para além de ter impacto na redução da quantidade de 

papéis em circulação para um envio com e sem faturação, em 58% e 40% respetivamente, elimina 

dados redundantes.  

Por fim, a restruturação do layout do armazém 102 projetado de acordo com o novo fluxo de 

informação e com o intuito de combater as insuficiências detetadas, permite reduzir o número de 

movimentações, possibilitando deste modo uma maior organização e normalização dos procedimentos 

a executar, devido à criação de um fluxo contínuo.  
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Reflexão sobre o trabalho realizado 

No início do projeto foram estabelecidos os objetivos e a questão à qual se pretende obter uma 

resposta: “Qual o impacto da melhoria e da normalização no desempenho dos processos de 

expedição?”. Nesta fase é, então, realizada uma reflexão sobre o impacto, comparando assim os 

resultados obtidos com os resultados expectáveis. 

Os fluxos, quer de informação quer de materiais, tornam-se definidos e normalizados, refletindo-se num 

maior desempenho operacional e económico. Observando os processos anteriores e os novos 

processos é possível constatar que a complexidade das operações diminui, bem como, os tempos 

associados. 

O fator tempo foi um condicionante para a implementação das restantes propostas, bem como as 

limitações financeiras no que toca ao processo de expedição de amostras, o que dificultou a resolução 

dos problemas através da implementação das ações de melhoria. 

7.2. Sugestões para Trabalho Futuro 

Apesar de verificadas melhorias em alguns processos, é necessário continuar a desenvolver todo um 

trabalho para assegurar não só o seguimento das medidas já implementadas mas também para 

alcançar os objetivos com as medidas propostas. 

Assentando na perspetiva de melhoria contínua adotada pela Bosch, sugere-se para o processo de 

expedição de produto acabado: 

 Exploração de outras funcionalidades disponibilizadas pelo ALPE-Scan que possibilitam a 

melhoria e racionalização das operações; 

 Formação aos colaboradores para as novas operações suportadas pelo ALPE-Scan, seguindo o 

mesmo plano das formações apresentando na secção 5.1.3; 

 Criação de folhas de trabalho standard para a introdução do ALPE-Scan nas operações de 

validação de etiquetas, confirmação da Lista de Carga e criação da OT com fracionamento da 

unidade de carga. 

Relativamente ao processo de expedição de amostras, a análise incidiu essencialmente na melhoria do 

fluxo de informação e restruturação do layout do armazém 102. No entanto, há aspetos fundamentais 

a ter em conta, e que respeitam a um maior envolvimento entre a secção da expedição e o 

departamento responsável pela entrega dos volumes de amostra.  
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Sugere-se assim a introdução da metodologia Point-CIP entre os dois departamentos, de forma a 

controlar o número de envios entregues fora de horas e que criam picos de trabalho em horas críticas, 

bem como outros desvios, por exemplo, os pedidos para faturar posteriormente. A implementação da 

metodologia irá proporcionar um maior controlo do processo, averiguar se este ocorre de acordo com 

os standards estabelecidos e, finalmente, a deteção e correção dos desvios.  

A reunião Point-CIP irá promover a comunicação regular, facilitando uma análise das soluções, com 

vista à melhoria dos processos em conjunto com a equipa envolvida. 
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ANEXO I. INCOTERMS 

 

 
Figura 65 - Incoterms (Bosch, 2010) 
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ANEXO II. DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Figura 66 - Guia de Remessa 
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Figura 67 - Ordem de Transporte 
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Figura 68 - Lista de Carga 
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ANEXO III. PROCESSO ATUAL DE PREPARAÇÃO DE ENVIOS PARA A EXPEDIÇÃO 
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Figura 69 - Processo atual de expedição para o produto acabado 
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ANEXO IV. DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIOS SEM FATURAÇÃO 

 

Figura 70 - Formulário "Envios sem Faturação" 
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Figura 71 - Exemplar do Frete ID 
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ANEXO V. DOCUMENTAÇÃO PARA ENVIOS COM FATURAÇÃO 

 

Figura 72 - Folha com a Guia de Remessa 
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Figura 73 - Folha com informações do transitário 
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ANEXO VI. DOCUMENTAÇÃO FINAL 

 

Figura 74 - Fatura Proforma 
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Figura 75 - Etiqueta gerada pela aplicação LOG5 
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ANEXO VII. PROCESSO ATUAL DE EXPEDIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Figura 76 - Processo atual de expedição das amostras (Parte 1) 
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Figura 77 - Processo atual de expedição das amostras (Parte 2) 
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Figura 78 - Processo atual de expedição das amostras (Parte 3) 
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ANEXO VIII. MAPEAMENTO DOS DADOS 

 

Figura 79 - Enxerto do mapeamento dos dados para o processo de expedição de amostras 
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ANEXO IX. ESTADO FUTURO DA VALIDAÇÃO DAS ETIQUETAS 

 

 

 

Figura 80 - Estado futuro pra número de leituras a efetuar 
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ANEXO X. FOLHA DE SUPORTE  

 

Figura 81 - Exemplo da folha Excel para copiar números das Sub-Hu 
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ANEXO XI. MANUAL DO SAP SHIPPING MONITOR 
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ANEXO XII. NOVO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA OT E PICKING 
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ANEXO XIII. FOLHA STANDARD PARA O NOVO PROCESSO DE PICKING 

 

Figura 82 - Folha standard para novo processo de picking (Parte 1) 
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Figura 83 - Folha standard para novo processo de picking (Parte 2) 
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Figura 84 - Folha standard para novo processo de picking (Parte 3) 
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ANEXO XIV. ESTADO FUTURO PARA O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DAS AMOSTRAS 
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Figura 85 - Estado futuro para o processo de expedição de amostras (Parte 1) 

 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

140 

 

Figura 86 - Estado futuro para o processo de expedição de amostras (Parte 2) 
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ANEXO XV. FORMULÁRIO ENVIO COM FATURAÇÃO 

 

Figura 87 - Formulário "Envio com Faturação" 
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ANEXO XVI. ANÁLISE DA IMPRESSÃO DAS OT 

Para analisar a impressão das Ordens de Transferência foi consultado no SAP todas as movimentações 

de materiais que ocorrem num determinado período de tempo. Com base nas OT confirmadas apenas 

para o storage type 916, ou seja, a área de expedição foi obtida uma tabela conforme visível na Figura 

88. Nesta tabela os campos realmente importantes encontram-se identificados assim como a sua 

finalidade. 

 

Figura 88 - Excerto da tabela consultada para cálculo do número de OT 

Para ambos os casos foi extraída a tabela anterior, no entanto para a análise do processo anterior e o 

novo foi seguido um critério diferente, uma vez que o processo também alterou.  

Para o processo anterior todas as OT eram impressas independentemente se eram transferidas das 

estantes (104) ou zona de fracionamento (T04) para a área de preparação (916).Assim, todos os 

movimentos que ocorreram de T04 para 916 e 104 para 916, correspondiam à impressão de uma 

ordem de transferência. 

Para o novo processo, as OT provenientes das estantes (storage type 104) não são impressas, sendo 

que as localizações passam a estar disponíveis no scanner. Apenas as OT criadas transferindo o 

material de T04 (zona temporária onde as paletes são colocadas para posterior fracionamento) para 

916 são impressas, uma vez que a mudança só afetou a criação da OT sem divisão de HU. 
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ANEXO XVII. CÁLCULO DE CUSTOS  

No que diz respeito aos custos a reduzir devido à diminuição das OT, tem-se em conta os seguintes 

dados fundamentais: 

 Custo de uma folha A5 
 Custo de um tinteiro 

Sabendo que a impressão de uma folha tem associado o custo de 0,0049 euros e mensalmente um 

toner tem o custo de 26,4euros, conclui-se através da Tabela 14, que anualmente irá obter-se uma 

redução de 561 euros/ano. 

 

Tabela 14 - Custos a reduzir com novo processo de picking 

Alteração Redução do custo anual Custo anual total 

Diminuição de 65% na 
impressão de folhas 

0,0049x6387x0,65x12 = 244  

561 euros/ano 1 Impressora a menos 26,4x12= 317 
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ANEXO XVIII. ANÁLISE DO TEMPO NO NOVO PROCESSO DE PICKING 

Com a introdução da Lista de Picking, algumas atividades foram eliminadas e outras acrescentadas. 

Deste modo, foi importante analisar o impacto que a mudança originou a nível de tempo. As operações 

foram decompostas em várias atividades e foram, também, cronometradas as atividades do processo 

anterior e o do novo processo, sendo que as médias, em segundos, por atividades, encontram-se 

detalhadas nas tabelas da Figura 89. 

 

Figura 89 - Tempos da operação de criação da TO sem fracionamento e picking   

Para uma análise mais viável, uma vez que a maior parte das atividades se mantiveram iguais, optou-

se por, nestas situações, fazer uma média dos 2 processos. Por exemplo, no que diz respeito aos 

tempos, a execução da transação do SAP LT03 mantem-se igual nos dois processos, pelo que fez-se 

uma média dos tempos nos dois processos e contabilizou-se esse valor no cálculo final. Na Figura 90, 

a azul, encontram-se as atividades que se mantiveram e consequentemente a média de tempo dos 

dois processos.  

 

Figura 90 - Comparação dos tempos da operação de picking sem fracionamento 
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Verificou-se então, que a nível de tempo, obtiveram-se ganhos percentuais de 8%, essencialmente, pela 

remoção das atividades: 

 Deslocamento até à impressora para recolher OT 

 Organizar as OT por corredor 

As OT não são mais impressas, logo não é necessário ir à impressora. Da mesma forma, a Lista de 

Picking já aparece automaticamente organizada por corredores, pelo que não é necessários os 

colaboradores fazerem essa organização manual. 

No que diz respeito à atividade ”Confirmar a OT”, não foi realizada a média dos processos, uma vez 

que esta sofreu uma ligeira alteração. Se no anterior processo, a utilização do scanner para ir às 

estantes não era obrigatória, com o novo esta passa a ser essencial, pois as localizações das paletes 

encontram-se no seu monitor. Deste modo, ao efetuar a leitura de Lista de Packing no início do novo 

processo, o operador depois de realizado o picking basta avançar no próximo passo e confirmar a HU. 

No processo antigo, como não era necessário ler o código de barras da lista de packing, aquando a 

confirmação da HU ainda era necessário entrar no menu do ALPE-Scan. 
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ANEXO XIX. ESTIMATIVA DOS TEMPOS PARA O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DE PRODUTO 

ACABADO 

Utilizando os tempos cronometrados na fase inicial é possível realizar uma estimativa de possíveis 

ganhos a obter com a implementação do ALPE-Scan nas operações de validação das etiquetas e 

controlo de carga, bem como da melhoria do software na operação de picking com fracionamento de 

paletes. 

 

 Validação das etiquetas 

Uma vez que nesta operação irá ser, essencialmente, reduzida a complexidade devido à diminuição do 

número de códigos sujeitos a leitura, retirou-se os tempos de acordo com os diferentes casos (etiquetas 

1D ou 2D). Para o cálculo do estado futuro prevê-se a diminuição de acordo com o número de códigos 

que iriam ser lidos. Como a atividade colocar etiquetas mantém-se, os tempos do estado atual foram 

considerados para o estado futuro. Na Figura 91, encontra-se os tempos retirados no processo atual e 

uma estimativa dos tempos futuros. 

 

Figura 91 - Tempos para a colocação e validação das etiquetas 

 Carga do Produto Acabado 

No que diz respeito à operação Carga do Produto Acabado, no geral, a operação mantem-se com as 

mesmas atividades. A diferença limita-se à complexidade e ao maior controlo da nova operação, uma 



Análise e Melhoria dos Processos de Expedição numa Empresa da Indústria Automóvel 

150 

vez que o número de campos sujeitos a leitura irá reduzir e as informações como matricula e o cais 

passam a estar incorporados.  

No que diz respeito aos campos sujeitos a leitura, no processo anterior era necessário ler na Lista de 

Carga todas as HU que iam ser expedidas. Por sua vez, no novo processo basta ler o número de 

transporte o que corresponde a apenas um código. Na Figura 92, encontram-se as diversas atividades 

que compõem a confirmação da Lista de Carga, por uma palete, em segundos. 

 

Figura 92 - Tempos para a carga de produto acabado 

 

 Operação de criação da OT com fracionamento de paletes  

A análise dos ganhos obtidos na operação de criação da OT com fracionamento de paletes irá incidir 

na remoção de atividades que não fazem parte do novo processo. Para este cálculo, considerou-se o 

cenário onde a informação acerca do número das Sub-HU passa a estar incorporada nas HU, uma vez 

que é a solução com mais ganhos associados e que reduz, de forma significativa, a complexidade do 

processo. 

Na Figura 93 esquematiza-se as atividades atuais e as atividades futuras onde é possível observar, que 

com o novo processo a implementar, deixa de ser necessário aceder à informação sobre o número das 

Sub-HU no sistema SAP. A informação respeitante as Sub-HU passa a estar presente na etiqueta HU e 

basta ler com o scanner a informação.  
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Figura 93 - Tempos da operação de criação da OT com fracionamento da unidade de carga e picking 

 

Como a frequência em que ocorre a divisão de paletes é diferente da frequência de um pedido 

completo, averiguou-se qual iria ter um maior peso na média. A metodologia utilizada é semelhante à 

utilizada no cálculo das impressões das OT, isto é, as paletes que eram transferidas para T04 são as 

que vão ser fracionadas, e as que vão diretamente para 916 correspondem a um pedido completo. 

Analisando os dados, entre o período de Janeiro a Junho de 2014, concluiu-se que cerca de 27% dos 

pedidos correspondiam ao fracionamento de paletes e que 73% eram pedidos completos. Neste cálculo 

os tempos referentes ao processo anterior de criação de OT e picking sem divisão encontram-se já 

analisados no ANEXO XVIII. Conforme visível na Figura 94, no processo anterior o tempo total iria ser 

de 379 segundos. Com o novo processo prevê-se um tempo de 317 segundos.  

 

Figura 94 - Tempo total (em segundos) da criação da OT e picking 

 


