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RESUMO 

O presente projeto de dissertação foi realizado no âmbito do curso de Mestrado Integrado em 

Engenharia e Gestão Industrial (MIEGI), na Universidade do Minho, e teve como finalidade a melhoria 

dos processos e das operações no operador logístico Kuenhe + Nagel. Na investigação elaborada a 

metodologia utilizada foi o estudo de caso. No desenvolvimento da dissertação é feita a revisão da 

literatura, onde são apresentados os conceitos relacionados com Logística, Gestão da Cadeia de 

Abastecimento, com a função dos operadores logísticos, Gestão de Armazém e Gestão de Cross-

docking. Posteriormente, é apresentada a empresa onde decorreu o estudo de caso, tendo sido 

apresentada a descrição focada para o armazém, visto ser este espaço de identificação e sugestão de 

propostas de melhoria.  

O projeto de dissertação iniciou com a análise crítica dos processos fundamentais da empresa 

realizados no armazém: receção, verificação, separação, armazenamento, preparação e expedição. 

Para estes procedimentos foram enfatizados 4 macroproblemas: ausência de planeamento, falta de 

informação e integração de dados, layout e desorganização do armazém e problemas no âmbito do 

processo de Cross-docking.  

Seguidamente, foram apresentadas 8 propostas de melhoria que vão de encontro à resolução dos 

problemas identificados na empresa. Com o intuito de melhorar o fluxo de informação, foi criada uma 

ferramenta de gestão de armazém e um sistema para gestão da chegada dos camiões. No que diz 

respeito à melhoria do planeamento, foi criada uma heurística para a atribuição otimizada dos camiões 

aos cais, foi definido um novo horário de trabalho operacional, estudado um novo dimensionamento da 

equipa e houve uma redefinição do mapeamento do processo. Relativamente à melhoria da 

organização do armazém foram definidas localizações e estudada a possibilidade de antecipação de 

um fluxo operacional.  

Com as sugestões efetuadas foi possível realizar um estudo da viabilidade das medidas e concluiu-se 

que para a implementação da totalidade das propostas, a empresa obtém uma poupança anual acima 

de 16 000€. Adicionalmente, as restantes propostas permitiram uma melhoria significativa ao nível da 

capacidade de planeamento na empresa.  

PALAVRAS-CHAVE 

Logística, Cadeia de Abastecimento, 3PL, Armazenamento, Cross-docking 
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ABSTRACT 

The present dissertation project was developed under the scope of the Integrated Masters in Industrial 

Engineering and Management (MIEGI) course at the University of Minho, and its goal was the 

improvement of the processes and operations at the logistics operator Kuenhe + Nagel. In the 

elaborated investigation, the research methodology used was the case study. In the development of the 

dissertation, a literature review is presented, which shows the concepts related to Logistics, Supply 

Chain Management, with the role of logistics operators, Warehouse Management and Cross-docking 

Management. In the development of the dissertation, the company where the case study was 

conducted is presented and the descriptive focus lies in the warehouse since this is the space where 

the proposals are implemented.  

The method of this project began with an analysis and description of the current situation, with the 

main activities in the warehouse: reception, verification, separation, storage, preparation and dispatch. 

Additionally, an analysis has also been made regarding the main problems: lack of planning, lack of 

information and data integration, warehouse layout and disorganization and problems regarding the 

Cross-docking process. 

Furthermore, the proposals have been presented to eliminate the current problems within the company. 

In order to improve the flow of information, a warehouse management tool and a system for managing 

the arrival of trucks were created. Regarding the improvement of planning, a heuristic was created for 

the optimized allocation of trucks to the docks, a new operational work schedule was defined, a new 

dimensioning of the team was studied and there was a redefinition of the process mapping. Regarding 

the improvement of the warehouse organization, locations were defined and the possibility of 

anticipating an operational flow was studied. 

With the suggestions made, it was possible to carry out a study of the feasibility of the measures and it 

was concluded that for the implementation of all the proposals, the company make an annual saving of 

more than 16 000€. Additionally, the remaining proposals allowed a significant improvement in the 

company's planning capacity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo apresenta um breve enquadramento do tema abordado ao longo deste projeto, os 

objetivos a atingir e a metodologia de investigação escolhida. Conclui-se este capítulo ao identificar a 

estrutura global da dissertação.  

1.1  Enquadramento  

Numa altura em que os mercados se caracterizam pela constante mudança, o sucesso empresarial 

torna-se cada vez mais difícil de assegurar. Assim, o foco centra-se na adaptação ao ambiente 

empresarial e na capacidade de assegurar as necessidades dos clientes. Desta forma, é fundamental 

que exista flexibilidade ao longo da cadeia de abastecimento para fazer face a esta nova era comercial 

(Agarwal, Shankar, & Tiwari, 2006). Nesta ótica, a subcontratação de funções logísticas é um recurso 

praticamente usado por todas as grandes empresas multinacionais.  

De acordo com um estudo da autoria de Langley (2019), as atividades logísticas, com maior 

relevância, subcontratadas a empresas externas, como os operadores logísticos e 3PL, são o 

transporte porta-a-porta (81%), o transporte internacional (71%) e o armazenamento (69%). Este estudo 

também mostra que os recursos tecnológicos e informáticos, como sistemas para gestão de 

transportes, sistemas para gestão de armazéns e sistemas para rastreamento de cargas permitem 

obter informação atualizada para a otimização da cadeia de abastecimento.  

Os 3PL têm continuamente investido em tecnologia que permite o planeamento da carga, a otimização 

da alocação no armazém e a visão da rede global. Paralelamente, é necessário investir na melhoria 

contínua dos processos, internos e externos, numa perspetiva de inovar e acompanhar o mercado 

competitivo.  

O projeto de dissertação realiza-se na empresa Kuehne + Nagel, uma das maiores empresas mundiais 

prestadora de serviços logísticos especializados, denominadas Third Party Logistics/Fourth Party 

Logistics (3PL/4PL) ou operadores logísticos. As áreas de atuação desta empresa subdividem-se em 

logística marítima, logística aérea, logística rodoviária, logística de contrato (contract logistics, CL) e 

logística integrada. Neste setor de negócio, existe uma enorme variabilidade e complexidade na rede de 

distribuição logística. Devido à dificuldade em otimizar e organizar os processos e fluxos internos, a 

gestão global torna-se uma tarefa complexa e exigente. Por outro lado, o segmento de mercado 
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altamente volátil e competitivo, tornam a gestão de custos um fator determinante para o sucesso da 

empresa.  

Dentro das áreas de negócio abrangidas pela empresa, a logística rodoviária engloba a organização e 

gestão de duas das funções logísticas referidas como principais no estudo mencionado anteriormente: 

o transporte internacional e o armazenamento. Desta forma, é importante para este setor medir o 

desempenho logístico do armazém para avaliação da produtividade e da potencialidade do serviço 

(Hamdan & Jamie Rogers, 2008). 

Na empresa Kuehne + Nagel o armazém desempenha duas funções críticas: o armazenamento 

tradicional de diversos materiais e o cross-docking de cargas. Relativamente ao armazenamento, a 

precisão e controlo do stock, o índice de utilização do espaço e a produtividade dos operadores são 

alguns dos parâmetros importantes a monitorizar. No que concerne ao cross-docking, a alocação e 

ocupação dos recursos, a flexibilidade e qualidade da operação, o índice de satisfação do pedido e a 

satisfação do cliente são essenciais para permitir a gestão eficaz do mesmo.  

Neste sentido, como o aumento das receitas está diretamente ligado ao aumento do processamento de 

carga pelo armazém, quer sendo armazenada ou transportada e distribuída, é essencial estudar as 

medidas de melhoria possíveis de implementar na empresa, analisando o seu impacto financeiro e 

operacional e, assim, colocar a mesma numa posição mais favorável neste setor de negócio.  

1.2  Objetivos  

Esta dissertação centra-se na implementação de melhorias nos processos do departamento de logística 

rodoviária da empresa, nomeadamente: o armazenamento e o cross-docking. De seguida são 

enumerados os objetivos deste projeto:  

1. Análise do projeto de armazém atual e reestruturação organizacional (redefinição de layout e 

gestão visual); 

2. Planeamento e controlo das operações (modelação dos processos e balanceamento das 

operações); 

3. Criação e implementação de um sistema de informação de suporte (com controlo de stock, 

localização da carga e análise de métricas de desempenho);  

4. Mapeamento do sistema no estado atual e futuro;  

5. Modificação do horário atual de trabalho e criação de turnos;  
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6. Criação e implementação de um sistema de controlo da chegada de camiões (com atribuição do 

respetivo cais); 

7. Criação de uma heurística para otimização da atribuição dos cais aos camiões.  

De forma a alcançar os objetivos anteriormente propostos, propôs-se dar resposta à seguinte pergunta 

de investigação, que se caracteriza como fio condutor de todo o trabalho desenvolvido: 

• Quais os principais desafios na gestão de operações logísticas de um 3PL? 

Neste projeto de dissertação, para além da melhoria global destes dois processos, também se 

pretende analisar os resultados e discutir os impactos financeiros e operacionais de cada uma das 

propostas que se irão apresentar.  

1.3  Metodologia de Investigação 

Nesta proposta de dissertação a estratégia de investigação mais adequada e a escolhida foi o estudo 

de caso. O projeto irá centrar-se na resolução de problemas organizacionais, não tendo implicações 

diretas na mudança e na implementação real na empresa. Deste modo, a investigação envolve um 

estudo explicativo e descritivo do estado atual e futuro, bem como uma análise detalhada dos 

investimentos/custos versus retornos/benefícios. Segundo Robson (2002), um estudo de caso é 

definido como uma estratégia para realizar pesquisas que envolvem uma investigação empírica de um 

fenómeno contemporâneo particular dentro do contexto da sua vida real, usando múltiplas fontes de 

evidência. Neste projeto de dissertação, o horizonte temporal utilizado foi o transversal, uma vez que o 

projeto em causa se trata de uma investigação realizada num período específico, ou seja, limitado no 

tempo. De seguida são enumerados os passos sequenciais a serem cumpridos para dar resposta à 

pergunta de investigação e permitir a concretização do referido projeto de dissertação:  

1. Revisão da literatura: inicialmente, será elaborada uma revisão bibliográfica que tem como objetivo 

dotar o investigador de conhecimento do estado da arte atual do tema em que se vai centrar. Neste 

caso, serão utilizadas diversas fontes bibliográficas, com ênfase nas revistas, artigos científicos, livros e 

dissertações. As palavras-chaves que melhor se enquadram para esta pesquisa são as seguintes: 

logística, cadeia de abastecimento, 3PL, design de armazém, desempenho de armazém, operações em 

armazém e cross-docking. Esta pesquisa irá permitir a criação de uma visão alargada ao nível logístico, 

seguida da centralização do conhecimento no setor de mercado dos operadores logísticos e finalizará 

com uma abordagem particular na gestão global de um armazém, ao nível do armazenamento 

tradicional e no processo de cross-docking. 
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2. Estudo e análise da situação atual: nesta fase do projeto, é de extrema importância a elaboração de 

um diagnóstico crítico ao nível dos dois processos no armazém, com identificação dos principais 

problemas atuais. Um primeiro passo será a compreensão do processo na generalidade e para tal 

serão utilizadas ferramentas de mapeamento de processos, nomeadamente o fluxograma, BPMN, 

entre outras. De seguida, será necessário fazer uma recolha eficaz dos dados relevantes a analisar e 

identificar os problemas possíveis de melhorar na empresa, tendo em conta todas as restrições 

existentes neste setor de mercado. 

3. Definição e planeamento das propostas de melhoria: esta etapa foca-se na análise pormenorizada 

das possíveis propostas de melhoria a implementar e posterior seleção das que melhor se adequam à 

realidade empresarial, tendo em conta os objetivos da empresa. É essencial a utilização de técnicas 

que remetem para a criação de ideias inovadoras e fomentam a criatividade do investigador, como o 

brainstorming, entre outras. Torna-se fundamental um planeamento prévio das melhorias propostas, 

com a descrição detalhada da sequência a realizar de forma a não comprometer o passo seguinte, 

uma vez que se determinam todas as precedências existentes aquando da implementação da melhoria 

final.  

4. Implementação dos projetos de melhoria: para este projeto de dissertação foram identificados 

objetivos a alcançar nos dois processos de armazém que contribuem para melhorar diversos aspetos 

na organização empresarial: projeto de armazém, planeamento e controlo das operações (a nível 

operacional no armazém e escritórios) e avaliação do desempenho. Para a concretização deste passo é 

fundamental o envolvimento de todos os intervenientes do departamento de logística rodoviária da 

empresa e respetiva colaboração na implementação das melhorias propostas.   

5. Avaliação e discussão dos resultados: de forma a compreender o impacto das medidas 

implementadas, serão definidas métricas a alcançar com a empresa e será feita uma comparação 

entre o estado inicial e o futuro, com análise da viabilidade económica, melhoria da qualidade e 

eficiência dos processos.  

6. Escrita da dissertação: ao longo de todo este processo, será feita a descrição detalhada de todo o 

percurso percorrido na investigação com o foco para a continuidade do trabalho e perspetivas de 

manter a filosofia de melhoria contínua na gestão global na empresa.  
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1.4  Estrutura da Dissertação  

Esta dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos distintos. No presente capítulo apresenta-se o 

enquadramento do projeto, os seus objetivos, a metodologia de investigação e a estrutura global da 

dissertação.  

O segundo capítulo foca-se na revisão bibliográfica, aprofundando as principais contribuições científicas 

relevantes à área de pesquisa em questão, nomeadamente a logística e gestão da cadeia de 

abastecimento, a atividade de armazenagem e o processo de Cross-docking.   

No terceiro capítulo é elaborada a caracterização da empresa e do grupo multinacional onde está 

inserido, onde são descritas as áreas de negócio em que se subdivide e apresentados os principais 

mapeados e fluxos, alvo de estudo. 

Posteriormente, no capítulo quatro é feita uma análise crítica da situação atual, com a identificação dos 

principais problemas e as respetivas causas.  

No quinto capítulo são apresentadas as propostas de melhoria que foram estudadas para combater os 

problemas mencionados no capítulo anterior.  

Seguidamente, no sexto capítulo são analisadas as melhorias implementadas na empresa e discutidos 

os resultados e impactos obtidos com cada uma delas.   

Por fim, as conclusões sobre o projeto desenvolvido e as propostas para trabalho futuro são descritas 

no sétimo capítulo, com o intuito de prosseguir com o trabalho realizado ao longo do mesmo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O presente capítulo tem como objetivo elaborar a revisão crítica da literatura existente relacionada com 

as temáticas abordadas no projeto de dissertação. Os conceitos considerados centram-se na logística, 

na cadeia de abastecimento, na gestão de armazém e no Cross-docking.  

2.1  Logística e gestão da cadeia de abastecimento  

Nos dias de hoje, a logística é um elemento estratégico de uma empresa assim como a logística está, e 

estará cada vez mais, centrada no mindset alcançado pelo capital humano nas empresas (Carvalho, et 

al., 2010). O conceito de logística ou gestão logística sofreu, nas últimas décadas, inúmeras 

transformações (Moura, 2006).  

A compreensão da logística torna-se relevante aquando da 2º Guerra Mundial pela necessidade de 

gestão e transporte dos próprios militares, equipamentos, bens alimentares e medicamentos (Neeraja, 

Mehta, & Chandani, 2014). Este termo nasceu associado às cinco grandes componentes logísticas: o 

abastecimento, transporte, manutenção, evacuação e hospitalização e, desta forma, a logística nasce 

para empresas, as instituições e as organizações comportando numerosas origens militares (Carvalho, 

et al., 2010).  

De forma a compreender a evolução deste conceito são identificadas as cinco fases do 

desenvolvimento logístico defendidas por Frazelle (2002) - logística de local de trabalho, logística de 

instalação, logística corporativa, logística da cadeia de abastecimento e logística global, as quais estão 

ilustradas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Evolução da Logística 

A logística de local de trabalho corresponde ao fluxo de material numa única estação de trabalho e o 

objetivo centra-se em otimizar os movimentos de um indivíduo que trabalha numa máquina ou ao 

longo de uma linha de montagem. Os princípios e a teoria deste conceito foram desenvolvidos pelos 
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fundadores da engenharia industrial que trabalharam nas operações de fábrica da Segunda Guerra 

Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Um nome popular hoje para a logística de local de trabalho é 

ergonomia. 

A logística de instalação caracteriza-se como o fluxo de material entre as estações de trabalho nas 

quatro paredes de uma instalação, podendo esta ser uma fábrica, terminal, armazém ou centro de 

distribuição. As raízes deste conceito, que se aproxima com o conceito de manuseamento de materiais, 

estão nas linhas de produção e montagem em massa que distinguiram as décadas de 1950 e 1960.  

A logística corporativa surge em conformidade com os avanços dos sistemas de informação, 

permitindo às empresas uma capacidade de assimilar e sintetizar departamentos em funções na 

década de 1970. Deste modo surge pela primeira vez uma aplicação da logística dentro de uma 

corporação. Assim, a logística corporativa tornou-se num processo com o objetivo comum de 

desenvolver e manter uma política lucrativa de atendimento ao cliente, mantendo e reduzindo os 

custos totais de logística. Este conceito caracteriza-se como o fluxo de material e informações entre as 

instalações e os processos de uma corporação. Desta forma, para um fabricante, as atividades de 

logística ocorrem entre as suas fábricas e os armazéns; para um distribuidor, entre os seus centros de 

distribuição; e para um retalhista, entre os seus centros de distribuição e as suas lojas.  

A logística da cadeia de abastecimento corresponde ao fluxo de material, informações e dinheiro entre 

as empresas. Existe uma enorme confusão em torno dos termos logística e gestão da cadeia de 

abastecimento. A cadeia de abastecimento é a rede de instalações (armazéns, fábricas, terminais, 

portos, lojas e residências), veículos (camiões, comboios, aviões e navios) e sistemas de informação 

logística conectados pelos fornecedores de uma empresa e pelos seus clientes, enquanto que a 

logística é o que ocorre dentro da cadeia, através de diversas atividades, como resposta do cliente, 

gestão de inventário, transporte e armazenamento que conectam e ativam os objetos numa cadeia de 

abastecimento.  

A logística global é o fluxo de material, informação e dinheiro entre os países. A logística global conecta 

internacionalmente os fornecedores dos fornecedores com os clientes dos clientes. Os fluxos logísticos 

globais aumentaram drasticamente nos últimos anos devido à globalização da economia mundial, à 

expansão do uso de blocos comerciais e ao acesso global a sites da Web para compra e venda de 

mercadorias. A logística global é bastante complexa devido à multiplicidade de transferências, players, 

idiomas, documentos, moedas, fusos horários e culturas inerentes aos negócios internacionais 

(Frazelle, 2002). 
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Devido ao crescente desenvolvimento tecnológico e com as constantes exigências dos clientes, cada 

vez mais rigorosos, a logística revelou uma importância fulcral para as empresas e organizações no 

sentido de contenção de custos e competitividade nos mercados (Moura, 2006).  

O Council of Supply Chain Management Professionals, a maior organização mundial de profissionais e 

académicos da área, define a “Logística ou Gestão Logística como a parte da Cadeia de Abastecimento 

responsável por planear, implementar e controlar o eficiente e eficaz fluxo direto e inverso e as 

operações de armazenagem de bens, serviços e informação relacionada entre o ponto de origem e o 

ponto de consumo de forma a ir ao encontro dos requisitos/necessidades dos clientes”.  

Na sequência desta definição, acrescenta ainda que “as atividades da Gestão Logística incluem a 

gestão do inbound e outbound em termos de transporte (transporte de entrada e transporte de saída), 

gestão da frota, gestão da armazenagem, gestão de materiais e seu manuseamento, gestão da 

resposta a encomendas, desenho da rede logística, gestão de inventários, planeamento da oferta e da 

procura e gestão dos prestadores de serviços Logísticos”. “A função logística também inclui o sourcing 

e o procurement, o planeamento e programação da produção, a embalagem, a montagem e o serviço 

ao cliente (CSCMP, 2013). 

A logística está envolvida em todos os níveis de planeamento e execução – estratégico, operacional e 

tático. A Gestão Logística é integradora e coordenadora, procurando melhorar as atividades logísticas e 

integrar a logística com as demais funções da empresa, entre elas o marketing, as vendas, a produção, 

a área financeira e as tecnologias de informação (CSCMP, 2013). Para definir a logística, existem cinco 

elementos fundamentais: a gestão do transporte, a gestão de armazenagem, a gestão de inventário, o 

embalamento e o processamento de informação, os quais são representados na Figura 2 (Islam, 

Fabian Meier, Aditjandra, Zunder, & Pace, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Elementos fundamentais da logística (Adaptado de Islam, 2012) 
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Os principais elementos da gestão de transporte incluem os modos de transporte (como rodoviário, 

ferroviário, hidroviário, aéreo, pipeline, multimodal ou intermodal), a infraestrutura de transporte, a 

condição geográfica, o tipo de entrega (como expresso noturno, normal, longa distância), o 

planeamento (na unidade de carga), a definição de rotas e definição de horários. As considerações 

importantes da gestão de armazém incluem a localização, o número de locais de armazenagem 

necessários (ligado à política de armazenamento quanto ao conceito central versus descentralizado), o 

tamanho (novamente ligado à política de armazenamento), o tipo de armazenamento (carga 

refrigerada, eletrónica, peças de vestuário, entre outros) e equipamentos de manuseamento de 

materiais. No que diz respeito às características da gestão do stock, torna-se crucial planear as 

decisões estratégicas sobre o que armazenar, quanto armazenar e onde armazenar. Os elementos-

chave da embalagem incluem o tipo, custo, entre outros que estão diretamente ligados ao valor e ao 

tipo de produto.  

Por outro lado, a logística ou gestão logística não podem ser indissociáveis ao conceito de Gestão da 

Cadeia de Abastecimento (ou em inglês Supply Chain Management). A diferença dos racionais entre 

estes dois termos é praticamente nula, mas a sua abrangência é a característica que as distingue.  

Desde meados dos anos 90, tem-se tornado evidente que para as empresas continuarem a obter 

ganhos em termos de qualidade, tempo, custo e utilização dos ativos, é necessário olhar para a Cadeia 

de Abastecimento como um todo, ao invés de se manter uma visão focalizada internamente (Carvalho, 

et al., 2010).  

A origem do termo Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA) é incerta (Ballou, 1997). Enquanto 

Houlihan (1987) associou o termo a um complemento evolutivo e de integração de várias atividades, 

Tan (2001) afirma tratar-se de um conceito inovador. Thorelli (1986) utiliza o termo para descrever a 

integração vertical nas organizações e Sako (1992) para identificar e descrever a relação das 

organizações com os seus fornecedores (Croom, Romano, & Giannakis, 2000). Desta forma, 

depreende-se que a essência da colaboração na Cadeia de Abastecimento é partilhar informação, 

desenvolver planos estratégicos comuns e sincronizar operações.  

De acordo com o Council of Supply Chain Management Professionals, a cadeia de abastecimento pode 

ser definida como “a ligação de várias empresas em conjunto, iniciando com as matérias-primas sem 

qualquer processamento e acabando com os consumidores finais a utilizarem os produtos acabados” 

(CSCMP, 2013).  
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Assim sendo, uma cadeia de abastecimento interliga as entidades que dela fazem parte (fornecedores, 

produtores, armazéns, distribuidores, operadores logísticos, retalhistas e consumidores) e é composta 

por dois processos básicos integrados:  

1) o processo de planeamento da produção e controlo de inventário; 

2) o processo logístico e de distribuição.  

O primeiro diz respeito à gestão de todo o processo de produção, das políticas de armazenamento do 

inventário e as suas interfaces, ao passo que o segundo determina o modo como os produtos são 

transportados até aos retalhistas e/ou consumidores finais, quer sejam transportados diretamente quer 

recorram a um centro de distribuição (Beamon, 1998). 

Deste modo, a gestão da cadeia de abastecimento é um conceito abrangente que captura os objetivos 

de integração funcional e implantação estratégica como um único processo de gestão, como é possível 

constatar na Figura 3 (Wiley, 2001).Esta gestão envolve diversas entidades e o controlo de variáveis 

transversais a toda a cadeia, não sendo apenas uma simples extensão das atividades logísticas para 

além das fronteiras organizacionais de uma empresa. Inclui aspetos como o marketing, a engenharia, a 

produção, a logística, as finanças e, também, as atividades de compras e de desenvolvimento de 

fornecedores (Pinto, 2006). Os objetivos operacionais de uma cadeia de abastecimento são maximizar 

a resposta, minimizar a variabilidade, minimizar o stock, maximizar a consolidação, manter altos níveis 

de qualidade e fornecer suporte ao ciclo de vida (Wiley, 2001).  

Atualmente, inúmeras empresas e organizações adotaram medidas ousadas para derrubar as barreiras 

existentes entre e dentro delas com o objetivo de formar alianças, reduzindo a incerteza e aumentando 

o controlo dos canais de abastecimento e distribuição (Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004). 

Estas parcerias são criadas para aumentar o desempenho financeiro e operacional de cada membro 

Figura 3 – Estrutura da cadeia de abastecimento (Fonte de Wiley, 2001) 



 

 

 11 

da cadeia, através da integração e partilha de informações, bem como da redução do custo total 

(Maloni & Benton, 1997).  

Desta forma e no contexto da gestão das cadeias de abastecimento, tona-se muito difícil no mundo dos 

negócios de hoje uma empresa ser competitiva sem trabalhar em estreita colaboração com parceiros 

externos, nomeadamente com os operadores logísticos ou 3PL. 

2.1.1 A função dos operadores logísticos na cadeia de abastecimento 

A tendência da globalização na economia mundial levou muitas empresas a efetuar outsourcing da sua 

atividade logística (Cheong, 2004).  

Na última década, a principal mudança na cadeia de abastecimento centra-se na informação, a qual 

permite que os planeadores do transporte reduzam os custos da cadeia no ambiente altamente 

competitivo de hoje (Wiley, 2001). Assim, na década de 50, surgem os primeiros prestadores de 

serviços logísticos, muito orientados para a área dos transportes e armazenagem (Carvalho, et al., 

2010). 

A agressiva concorrência mundial, as elevadas expectativas dos clientes e o constante desenvolvimento 

das cadeias de abastecimento levaram as empresas a subcontratar atividades logísticas a operadores 

logísticos, o que é comprovado pelo facto de 51% das despesas em transporte dos transportadores e 

36% das suas despesas em operações de armazém estarem relacionadas com a subcontratação 

(Langley & Infosys, 2019). 

Desta forma, estes sistemas integrados de transporte de mercadorias que facilitam a movimentação de 

mercadorias, informações e fundos monetários podem atingir todas as áreas da cadeia de 

abastecimento, como é possível observar na Figura 4 (Wiley, 2001).  

 

Figura 4 - Objetivos do mercado do Transporte na Cadeia de Abastecimento (Fonte: Wiley,2001) 
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Em conformidade com o descrito anteriormente, os operadores logísticos surgiram como a solução 

para a melhoria do desempenho logístico nas cadeias de abastecimento.  

Os operadores logísticos podem ser descritos como os agentes a que as empresas recorrem para 

efetuar as operações logísticas. Consiste na utilização de empresas externas especializadas, podendo 

estas realizar toda a logística da empresa ou só parte dela. É neste contexto que surgem as designadas 

Party Logistics, termo que identifica o grau de terciarização das entidades traduzindo o aumento 

gradual de nível de serviço e integração na cadeia logística (Domingos, 2015). 

Desta forma, alguns autores subdividem o conceito em:  

• First Party Logistics (1PL)- Integra os produtores que assumem internamente as várias 

funções. Normalmente estas empresas possuem um grau de complexidade da cadeia logística 

baixo, o que as permite ter controlo sobre todos os processos. Administram, desta forma, os 

seus armazéns e a frota de transportes. Contudo isto pode ser um entrave em expansões 

comerciais abruptas. 

• Second Party Logistics (2PL)- Caso as empresas recorram a serviços subcontratados como por 

exemplo uma empresa de transportes ou um operador de armazéns. As atividades que eram 

executadas dentro da empresa passam a ser terceirizadas. 

• Third Party Logistics (3PL)- Nesta situação, a relação com o provedor de serviços é mais forte. 

Por norma existem contratos de longo prazo, o que não acontece na categoria anterior. Esta 

parceria é fundamental para melhorar o desempenho da empresa contratante (Sinkovics & 

Roath, 2004). 

• Fourth Party Logistics (4PL)- Esta categoria pode ser definida como a 3PL mas mais 

abrangente. Nesta variante o provedor possui mais responsabilidades dentro da cadeia. O 

provedor 4PL é um membro da cadeia logística altamente baseado em informação e 

coordenação de forma a obter vantagens para os envolvidos na cadeia. A entidade 4PL 

providencia todas as funções de transporte de um 3PL, mas apresenta um serviço mais 

completo ao disponibilizar um sistema com capacidade para gerir o processo de transporte na 

íntegra (denominado TMS -Transport Management System) (Reuted & V. Stockrahml, 1998). 

A Figura 5 ilustra as diferentes classificações dos operadores logísticos e relaciona as definições 

anteriormente apresentadas com as designações usadas.  
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Segundo (Carvalho, et al., 2010) são definidos inúmeros fatores para a adoção destas soluções 

externas tais como:  

• Acesso a redes de distribuição internacional e melhorias no nível de serviço; 

• Focalização nas atividades críticas do negócio da empresa e a possibilidade de entregar 

atividades não críticas a empresas especializadas;  

• Menores encargos financeiros, nomeadamente custos operacionais e aumento da 

disponibilidade de capital para investimento; 

• Aumento da flexibilidade em resposta a variações na rede logística, nomeadamente nos picos 

sazonais de procura.  

As empresas podem usufruir diversos benefícios da subcontratação logística, tais como, a redução de 

custos, melhoria do atendimento ao cliente e melhoria das competências essenciais, obtendo acesso a 

recursos complementares dos 3PL e 4PL (Yeung, Zhou, Yeung, & Cheng, 2012).  

Figura 5 - Ilustração dos Party Logistics (Fonte: Adaptado de Domingos, 2015) 
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a) Principais atividades logísticas  

Gradualmente, a subcontratação logística tornou-se um elemento-chave da estratégia corporativa, com 

foco em atividades básicas de logística, como o transporte, armazenagem e logística avançada, por 

exemplo, compras, melhoria de informações logísticas e serviços financeiros (Sahay, 2006). 

As principais operações logísticas integradas com os operadores logísticos consistem na gestão, 

análise e desenho de atividades relacionadas com o transporte, distribuição, armazenagem, gestão de 

stocks, embalamento e logística inversa, como é resumido na Tabela 1 (Bottani & Rizzi, 2006).  

Tabela 1 - Resumo das atividades principais de um operador logístico 

PROCESSOS LOGÍSTICOS ATIVIDADES 

TRANSPORTE 
Rodoviário, marítimo, aéreo, gestão intermodal, expedição, transportadora 
expresso, despacho aduaneiro, (des)consolidação, gestão de mercadorias 
perecíveis ou perigosas e pagamento/auditoria de fretes. 

OUTBOUND 
(DISTRIBUIÇÃO) 

Processamento de pedidos, separação, expedição, configuração após produção 
e instalação de produtos na localização do cliente. 

ARMAZENAGEM 
Armazenamento, receção, cross-docking, (des)consolidação e bens perecíveis ou 
perigosos. 

GESTÃO DE STOCKS Previsão, design do layout, análise da localização e gestão do armazenamento. 

EMBALAMENTO Design, rotulagem, montagem, embalagem e constituição de paletes. 

LOGÍSTICA INVERSA 
Gestão de fluxos de paletes, reciclagem, reutilização, reparação e gestão da 
expedição de devolução. 

 

No que concerne à atividade de transporte, uma das decisões mais relevantes para os operadores 

logísticos consiste em escolher uma expedição em transporte completo, Full Truck Load (FTL), ou em 

transporte agregado, Less Than Truck Load (LTL). O transporte em método FTL, carateriza-se por um 

meio de transporte que segue diretamente da origem para o destino sem visitar quaisquer outras 

instalações. O transporte em método LTL, ao resultar da agregação de vários envios, requer o uso de 

armazéns, centros de distribuição, planeamento horário e delineação de rotas (Chopra, 2007).  
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Relativamente à gestão de armazenagem, o estudo anteriormente mencionado conclui que o total de 

tempo despendido pelos 3PL em operações de armazém perfaz um total de 34%, o que revela um 

grande peso na gestão global da cadeia de abastecimento (Langley & Infosys, 2019). A melhoria 

contínua no design e na operação das redes de produção e distribuição, obrigam a um desempenho 

logístico exigente por parte dos armazéns. A adoção de filosofias de gestão como Just in Time (JIT) ou 

Produção Lean trazem desafios aos sistemas de armazém, nomeadamente no controlo de stocks, no 

tempo de resposta curta e na grande diversidade de produtos existente (Gu, Goetschalckx, & McGinnis, 

2007). 

2.2  Gestão da armazenagem  

Numa cadeia de abastecimento, as matérias-primas são transformadas em produtos finais após serem 

processadas sequencialmente em múltiplos locais. A função do armazém é uma parte crucial e muito 

importante na gestão da cadeia de abastecimento. Com o passar das décadas, esta função tem sido 

subcontratada a operadores logísticos ou 3PL com o intuito de reduzir os custos, essencialmente fixos 

e operacionais, de simplificar as operações e permitir às empresas o foco total no seu core business 

(Wutthisirisart, Sir, & Noble, 2015). 

A função da armazenagem contribui para que todo o sistema logístico possa cumprir com a proposta 

de valor ao cliente. Assim sendo, esta atividade representa uma componente-chave nas cadeias de 

abastecimento modernas, desempenhando um papel fundamental no sucesso, ou insucesso, dos 

negócios dos dias de hoje. Nesta perspetiva cada vez mais integrada de cadeia de abastecimento, os 

armazéns têm vindo a desempenhar outros papéis mais abrangentes, tais como:  

Consolidação – quando economicamente se justifica recolher/entregar todos os abastecimentos de 

várias origens num armazém, consolidar e agregar as várias entregas e fazer entregas num único 

carregamento;  

Transbordo – sistema usado para desagregar e fracionar grandes quantidades em cargas menores 

para entregas a clientes, nomeadamente entregas em cidades, áreas ou ruas de acesso limitado;  

Cross-docking – quando o armazém funciona como mera plataforma de passagem de mercadoria, já 

preparada para o destino definitivo, permitindo otimizar os custos de transporte a montante e a 

jusante;  

Atividades de valor acrescentado – quando o armazém é o local onde se processam atividades de 

personalização, manipulação, sequenciamento, preparação, pequenas montagens e desmontagens, 

retornos e devoluções, entre outros (Carvalho, et al., 2010).  
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Neste contexto crescente de otimização das cadeias de abastecimento e subcontratação de serviços 

logísticos, os armazéns são reconhecidos como áreas onde é possível alcançar melhorias de 

desempenho significativas que se refletem automaticamente em toda a rede da cadeia (Won & 

Olafsson, 2005). Algumas das principais razões que levam à implementação de armazéns e sistemas 

de distribuição ao longo das cadeias de abastecimento são descritas de seguida:  

• Otimizar o desempenho logístico – assegurando a prontidão de resposta às necessidades dos 

clientes e da produção; 

• Assegurar a produtividade – garantindo o abastecimento de materiais aos processos 

produtivos; 

• Oferecer serviços adicionais – devido aos requisitos dos consumidores que não só pretendem 

uma entrega rápida como procuram uma variada gama de produtos; 

• Reduzir os custos de transporte – otimizando a capacidade utilizada (cargas completas); 

• Equilibrar as quantidades requeridas e expedidas – procurando ter em conta a procura que 

deve ser satisfeita, e que orienta a produção (sistema pull), e o tamanho dos lotes produzidos; 

• Fazer uso da posição de mercado – considerando o armazenamento induzido pelos descontos 

de quantidade que levam a um problema clássico de custos; 

• Utilizar o armazenamento como uma etapa do processo – fazendo parte do processo 

produtivo através do acréscimo de valor que representa para o produto ou processo.  

Nesta visão do armazém com um papel integrador na cadeia de abastecimento, é de extrema 

importância que as suas operações sejam efetuadas de forma otimizada. Para isso é necessário alocar 

recursos ao longo das várias operações de armazém, tais como espaço, mão-de-obra e equipamento. 

Cada operação tem de ser implementada, operada e coordenada, respeitando os requisitos do sistema 

em termos de capacidade, fluxo e serviço ao mínimo custo de recursos (Gu et al., 2007).  

Para a análise de problemas ligados a armazéns, o mesmo autor propõe uma estrutura baseada em 

três categorias distintas: projeto de armazém, operações de armazém e avaliação do desempenho 

(Figura 6). 
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As decisões de projeto do armazém assentam maioritariamente no nível estratégico e tático (decisões 

pouco frequentes e com influência de longa duração temporal), ao passo que as decisões relativas às 

operações de armazém assentam no nível operacional (decisões muito frequentes e com uma 

influência de curta duração temporal) (Gu et al., 2007). Já a avaliação de desempenho analisa a 

qualidade do projeto e/ou da política operacional, sugerindo formas de a melhorar (Gu, Goetschalckx, 

& McGinnis, 2010). Referir ainda que, apesar de não estarem presentes nesta estrutura, as decisões 

relativas à força de trabalho requerida devem também ser tidas em conta, sendo que a redução de 

custos ao nível tático é muitas vezes alcançada através da redução da força de trabalho (Reuted & V. 

Stockrahml, 1998).  

Os diversos desafios ao nível do projeto e da operação de um armazém devem ser continuamente 

revistos de forma a garantir a eficiência do mesmo (Gu et al., 2010).  

2.2.1 Projeto de armazém  

Os custos logísticos associados a um armazém são determinados durante a fase de projeto (“design”) 

que pressupõe de determinadas etapas: estrutura geral do armazém, dimensionamento do armazém, 

layout das secções, seleção das estratégias operacionais e seleção de equipamento. Em cada uma 

Figura 6 - Estrutura de resolução de problemas no armazém (Fonte: Gu et al., 2007) 
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destas fases os critérios de desempenho (custos, throughput, capacidade de armazenamento e tempo 

de resposta) têm que ser garantidos (Gu et al., 2010).  

a) Estrutura geral do armazém e dimensionamento 

A estrutura geral (ou “design”) de um armazém determina os departamentos funcionais e as suas 

especificações, o padrão do fluxo do material no interior de um armazém e a relação do fluxo entre as 

secções pré-definidas. No que diz respeito à especificação das secções, procura-se perceber qual o 

número de secções de armazenagem necessárias, que tecnologias utilizar e a forma como as 

encomendas serão efetuadas, com o intuito de minimizar os custos totais e avaliar o desempenho das 

diferentes alternativas. O dimensionamento do armazém tem implicações importantes nos custos, 

nomeadamente na construção, na manutenção e no reabastecimento e manuseamento de materiais 

(Gu et al., 2010). 

Existem alguns métodos para realizar o dimensionamento do armazém, como o dimensionamento com 

nível de atividade estável ao longo do ano (a previsão de vendas apresenta um comportamento 

uniforme ao longo do ano, tornando o dimensionamento do armazém menos complexo) e o 

dimensionamento com nível de atividade instável ao longo do ano (nível de atividade sofre oscilações 

durante o ano, tornando mais complexa a decisão acerca do dimensionamento do armazém) 

(Carvalho, et al., 2010).  

b) Layout das secções  

O layout (configuração da instalação) de um armazém consiste na organização física das áreas de 

armazenagem verificando a coordenação entre os recursos humanos, equipamentos e espaço, visando 

a minimização da distância total percorrida, uma maior eficiência dos recursos humanos, uma redução 

do custo associado e a obtenção de respostas mais rápidas (tempo) e sem erros (qualidade). Os 

problemas relacionados com o layout detalhado de cada secção do armazém podem ser divididos 

segundo três classes: 1) padrão de empilhamento de paletes; 2) layout da secção de armazenagem e 

3) configuração do sistema de reaquisição e armazenamento automatizado (AS/RS, do acrónimo inglês 

Automated Storage and Retrieval System). Estes problemas afetam o desempenho do armazém no que 

diz respeito aos custos de construção e manutenção, aos custos de manuseamento de material, à 

capacidade de armazenamento, à utilização de espaço e à utilização de equipamento (Gu et al., 2010). 

O objetivo na definição do layout será, como referido anteriormente, a minimização da distância total 

percorrida. Para alcançar este objetivo, é necessário definir qual o critério para a localização dos 

produtos dentro do armazém. Os critérios mais utilizados são: número de movimentos de entrada e 
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saída, rotação, volume, peso e conjugação destes e de outros critérios. O critério a utilizar varia de 

sector de atividade para setor de atividade, dependendo das características dos produtos a manusear. 

A análise ABC pode também ser utilizada para classificar os vários artigos a serem armazenados e o 

objetivo passa por colocar os artigos mais utilizados (com maior rotatividade, normalmente 

representam uma minoria do total dos artigos) mais perto do local de expedição e os outros em locais 

menos próximos, por ordem de importância (Carvalho, et al., 2010). As disposições de armazém 

podem ser planeadas de acordo com os seus fluxos principais, podendo ser classificado o tipo de 

layout de acordo com dois tipos de fluxo, o fluxo direcionado (straight-through) e o fluxo quebrado (U 

shape), representados na Figura 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o autor, os produtos dentro do armazém seguem um fluxo direcionado quando a zona de 

expedição se situa no extremo oposto à zona de receção e a zona de armazenagem se localiza entre 

ambas. Se a receção e expedição se situarem na mesma zona, os produtos dentro do armazém 

seguem um fluxo quebrado. Ambos podem apresentar vantagens: o fluxo direcionado tem possibilidade 

de diminuir congestionamentos nos fluxos de operação de armazém e nas operações de 

carga/descarga de cais, enquanto o fluxo quebrado permite reduzir a distância média da viagem, 

permite rentabilizar o espaço de receção/expedição e melhorar a organização do espaço de 

armazenamento por volume movimentado. 

 

Figura 7 - Exemplos de layout de armazém a) Fluxo direcionado b) Fluxo quebrado (Fonte: Carvalho, 2010) 
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c) Seleção das estratégias operacionais  

As estratégias operacionais adotadas num armazém têm efeitos importantes em todo o sistema, não 

sendo comum sofrerem alterações frequentes, encontrando-se divididas em estratégias de 

armazenamento e estratégias de picking de encomendas (Gu et al., 2010).  

Existem quatro estratégias de armazenamento básicas: aleatório, dedicado, baseado em classes e 

baseado no tempo de permanência (Gu et al., 2007). A escolha entre uma destas estratégias procura 

essencialmente a redução do tempo das movimentações no interior do armazém e/ou do custo dessas 

movimentações. 

Relativamente às estratégias de picking de encomendas existem três que são geralmente utilizadas: 

picking por onda, picking por lote e picking por zona (sequencial ou paralelo). A escolha entre uma 

destas estratégias assenta nas encomendas recebidas diariamente e que podem apresentar 

semelhanças entre elas, quer seja pelos produtos que as constituem, quer seja pelo transportador ou 

pela data e hora de expedição, devendo estas semelhanças ser tidas em conta no sentido de aumentar 

a eficiência do processo (Gu et al., 2010).  

d) Seleção do equipamento  

O processo de seleção do equipamento a utilizar num armazém pretende determinar o nível de 

automação e o tipo de armazenagem e de sistemas de manuseamento de material que devem ser 

implementados. Determinar o melhor nível de automação apresenta-se como uma tarefa pouco óbvia e 

que é muitas vezes realizada tendo como base a experiência pessoal dos projetistas e dos gestores (Gu 

et al., 2010).  

2.2.2 Processos no armazém 

O processo de armazenagem engloba várias atividades desde a entrada dos produtos no armazém até 

à sua saída, conforme representada na estrutura da Figura 4. Os principais processos no armazém são 

a receção dos produtos, o armazenamento, o picking e a expedição dos materiais. Estas funções 

agregam os processos de tomada de decisão ao nível operacional e dependem diretamente das 

restrições impostas pelos níveis superiores (estratégico e tático).  

a) Receção  

A receção de materiais no armazém tem como principais objetivos planear as entregas das 

encomendas feitas aos fornecedores, verificar se a quantidade de materiais pedida está correta, avaliar 



 

 

 21 

a qualidade dos produtos, dar entrada do produto no inventário e, por fim, transferi-lo para a zona de 

armazenagem selecionada.   

O início desta atividade coincide com a chegada de produtos ao armazém através do fornecedor (ou 

transportador) ao armazém e finaliza com a sua saída. A escolha da transportadora logística tem 

grande influência no planeamento da receção, o que pode levar, inclusive, a considerar as 

transportadoras como parte integrante do armazém.   

A atividade de receção e posterior conferência da mercadoria, englobam 7 passos:  

1. Programação das chegadas; 

2. Chegada do veículo e alocação do mesmo a um cais de descarga; 

3. Descarga física da mercadoria; 

4. Conferência da mercadoria; 

5. Eventual paletização/repaletização da mercadoria; 

6. Definição da localização da mercadoria na zona de armazenagem; 

7. Atualização do stock informático.  

A programação da chegada dever ser tomada em conta de forma a evitar congestionamento nos cais 

de descarga e na zona de receção, facilitando não só a gestão dos cais de descarga, assim como o 

trabalho dos operadores, devendo para isso ser previamente marcadas.  

Após descarga, é realizada a conferência da mercadoria com a encomenda realizada. Após esta, e 

caso não sejam encontrados quaisquer não conformidades, a mercadoria dá entrada no sistema de 

informação e é definida a localização da mesma na zona de armazenagem.  

Para este processo decorrer da melhor forma é recomendável que exista um espaço no armazém onde 

se pode receber e confirmar a mercadoria, de maneira a minimizar a movimentação de materiais e, 

também, que haja um fluxo de materiais linear desde a sua saída do veículo até à sua colocação no 

espaço de armazenagem.   

b) Armazenamento  

O armazenamento caracteriza-se como uma função fundamental num armazém, sendo responsável 

pela organização dos produtos com vista a uma boa utilização do espaço disponível e a um 

manuseamento eficiente dos produtos (Gu et al., 2007). Esta área está dividida em duas partes: a área 

de reserva e a área de encaminhamento. A primeira consiste no armazenamento do material em lote e 

a segunda apresenta os artigos preparados para o order picking.  
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As decisões fundamentais que modelam a função de armazenamento são: a definição da quantidade 

de inventário a manter para cada SKU, a decisão da frequência e do momento a realizar a reposição 

de inventário de um SKU e a escolha dos locais onde cada SKU deve ser armazenado, distribuído e 

movimentado nas várias áreas de armazenagem (Gu et al., 2007).  

Segundo o mesmo autor, existem quatro estratégias de armazenamento básicas: aleatório, dedicado, 

baseado em classes e baseado no tempo de permanência. As três primeiras estratégias de 

armazenamento têm por base a divisão dos produtos por classes, ou seja, em grupos de produtos com 

características semelhantes, sendo os três critérios mais comuns de atribuição de locais de 

armazenamento: a popularidade (número de armazenamentos/expedições num dado período de 

tempo), o inventário máximo (espaço de armazenamento máximo alocado a uma classe de produtos) e 

o índice Cube-Per-Order (COI) definido como o rácio de máximo espaço de armazenamento alocado 

pelo número de armazenamentos/expedições por unidade de tempo.  

Os produtos armazenados, aquando encomendados pelos clientes, podem seguir diretamente para a 

expedição ou para a zona de picking. 

c) Picking de encomendas  

O picking de encomendas apresenta-se como uma função essencial num armazém que pretende obter 

um elevado nível de serviço enquanto minimiza os custos de inventário e de armazém (Strack & 

Pochet, 2010). Esta operação consiste na recolha (manual ou automática) dos artigos pedidos pelo 

cliente e, posteriormente, os artigos podem ir ou para a separação ou para a consolidação 

(agrupamento dos artigos destinados ao mesmo cliente). 

Tipicamente é possível realizar o picking de duas formas: picking by line ou batch picking (primeiro é 

efetuado o picking de grandes quantidades do mesmo artigo nas prateleiras de arrumação que depois 

é separado por cada encomenda) e o picking by store (neste tipo de picking, efetua-se o picking de 

diferentes referências em diferentes localizações, desde que estas pertençam todas à mesma 

encomenda para o mesmo destino).  

d) Expedição  

A preparação e expedição são as últimas atividades realizadas dentro do armazém. A atividade de 

preparação consiste na colocação dos produtos da encomenda na palete, procedendo posteriormente 

à sua filmagem de acordo com o critério LIFO (last in, first out), ou seja, a primeira palete a entrar no 

veículo corresponderá ao último cliente a ser visitado na rota de distribuição. 
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A operação de expedição requer informação relativa à procura dos consumidores, como as 

encomendas existentes e o tempo esperado de expedição. Considerando toda esta informação, esta 

atividade é responsável pelas seguintes decisões: a atribuição dos transportadores aos cais 

determinando assim os fluxos de materiais internos, o escalonamento do serviço dos transportadores 

em cada cais e a alocação e o envio dos recursos de manuseamento de material (mão-de-obra e 

equipamentos de manuseamento de material) (Gu et al., 2007).  

e) Cross-docking 

Nos processos envolvidos no armazém é importante ressalvar a ideia de centros de distribuição sem 

stock ou o designado cross-docking que permitem uma reposição mais frequente e eficiente do 

produto, desde a sua produção até as lojas finais ou cliente. O cross-docking, geralmente gerido por 

um operador logístico, é um conceito simples, mas poderoso. Para este processo, os dados do ponto 

de venda das lojas individuais ou dos clientes são transmitidos a outros elementos da cadeia de 

abastecimento, como armazéns ou centros de distribuição, para permitir que estes determinem os 

requisitos de reabastecimento. Essas informações são transmitidas diretamente aos fornecedores, que 

por sua vez realizam os pedidos para as lojas específicas. Consequentemente, esses pedidos de loja 

são recolhidos pelo operador logístico respetivo e transportados para um centro de transbordo, a 

instalação de cross-dock, onde são classificados para entrega na loja junto com os pedidos de outros 

fornecedores. Neste processo é alcançada uma entrega pontual, permitindo a diminuição do transporte 

de stock entre os diversos elementos da cadeia de abastecimento. Paralelamente, os custos de 

transporte são minimizados através dos princípios de consolidação (Christopher, 2011).  

2.2.3 Avaliação do desempenho  

Tradicionalmente, a medição do desempenho de um armazém centrava-se na avaliação de medidas 

com caráter apenas financeiro. No entanto, estes parâmetros não permitem a melhoria do 

desempenho do processo de armazém. Desta forma, existem determinados fatores como a precisão do 

stock, o índice de satisfação do pedido, o índice de utilização do espaço, a satisfação do cliente, a 

qualidade, a flexibilidade e a produtividade que permitem a implementação de objetivos de melhoria 

contínua e uma constante análise da visão atual da empresa no que concerne à gestão global do 

armazém (Hamdan & Jamie Rogers, 2008).  

Neste sentido, a avaliação de desempenho é importante tanto no projeto como na operação de um 

armazém, sendo necessários critérios de desempenho claramente definidos. De entre os métodos de 
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avaliação existentes destacam-se os modelos de simulação, os modelos analíticos e o benchmarking 

(Gu et al., 2010).  

2.3  Gestão do Cross-docking 

A estratégia de cross-docking é utilizada por inúmeras empresas de diversas áreas (ex: operadores 

logísticos, empresas de retalho, entre outras).  

Uma definição de cross-docking consiste em: "receber produtos de um fornecedor ou fabricante para 

vários destinos finais e consolidá-los com outros produtos de fornecedores para destinos comuns de 

entrega final". Nesta definição, o foco está presente na consolidação de expedições de carga com o 

intuito de adquirir grandes poupanças nos custos de transporte (Kinnear, 1997).  

Por outro lado, a associação representante da indústria de manuseamento de materiais na América 

(MHIA) define a mesma estratégia como sendo "o processo de mover mercadorias do cais de receção 

para o cais de expedição sem colocá-las primeiro em locais de armazenamento". Neste caso, a ênfase 

da definição consiste em não manter stock e, para tal, é necessário existir uma sincronização perfeita 

entre as chegadas dos camiões de receção e expedição, algo que é naturalmente bastante complicado 

de atingir (MHIA, 2011). Desta forma, este processo é definido de uma forma mais ampla como é 

descrito seguidamente: “o cross-docking consiste numa estratégia logística na qual a carga é 

descarregada dos veículos de entrada e carregada para os veículos de saída de forma quase direta, 

com o mínimo ou sem armazenamento entre as atividades” (Van Belle, Valckenaers, & Cattrysse, 

2012). 

Nesta estratégia, os produtos são armazenados durante um tempo limitado que é defendido por 

consideráveis autores como 24 horas (Bartholdi & Gue, 2004; Li, Lim, & Rodrigues, 2004). Assim, 

caso a mercadoria fique armazenada durante dias ou semanas, não se considera a prática da 

estratégia de Cross-docking mas sim de um armazenamento tradicional. No entanto, para inúmeras 

empresas embora as cargas fiquem armazenadas durante bastante tempo, estas consideram a 

implementação da estratégia quando as mercadorias se movem do fornecedor para o armazenamento 

do respetivo cliente sem ter sido tocado uma outra vez até as mesmas serem carregadas para o 

camião de expedição (Corporation, 2008). Assim, bastantes organizações misturam o tradicional 

armazenamento com o cross-docking para retirar os melhores proveitos de ambas as estratégias (Apte 

& Viswanathan, 2000).  
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2.3.1 Características do cross-docking 

Para uma eficaz implementação da estratégia logística do cross-docking é necessário caracterizar o 

respetivo processo. Segundo Van Belle et al. (2012) são enumeradas diversas características que 

permitem distinguir vários tipos de cross-docking, tais como:  

a) Número de toques ou estágios:  

Existem três tipos diferentes de cross-docking no que diz respeito a esta característica: 

1. Cross-docking de “one-touch”: os produtos são apenas “tocados” uma vez, sendo 

movimentados diretamente do cais de receção para o de expedição. Este tipo de cross-docking 

é intitulado como o “puro” (Apte & Viswanathan, 2000). 

2. Cross-docking de “two-touch” ou “single-stage”: os produtos são recebidos e colocados no 

cais até serem carregados para o camião correspondente de expedição. Normalmente os 

produtos são colocados nas zonas correspondentes ao cais de receção ou expedição (Figura 

8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cross-docking de “multiple-touch” ou “two-stage”: os produtos são recebidos e colocados no 

cais de receção. De seguida, a carga é organizada para o envio e é carregada para os camiões 

de expedição. Tipicamente, a carga permanece na zona à frente do cais de receção, sendo de 

seguida preparada diretamente para a zona à frente do cais de expedição, como pode ser 

observado na Figura 9 (Van Belle et al., 2012). 

 

 

 

 

Figura 8 - Ilustração de um fluxo de um Cross-dock de “two-touch” 
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b) Atribuição dos clientes aos produtos 

Relativamente a esta característica, o cross-docking subdivide-se nos seguintes:  

1. Cross-docking de “pre-distribution”: o cliente é atribuído antes do envio da carga sair do 

fornecedor. Desta forma, este é responsável pela preparação (ex: etiquetagem, pricing) e 

classificação (sorting). Isto permite uma rápida intervenção no momento do cross-docking.  

2. Cross-docking de “post-distribution”: a alocação dos clientes aos produtos é realizada na 

instalação de cross-docking. 

Paralelamente a estes dois tipos, o cross-docking ainda pode ser distinguido entre “source-

oriented” e “target-oriented” com base na localização dos terminais de cross-docking relativos 

aos fornecedores e clientes (Kumar, 2008).  

c) Físicas 

No que diz respeito às características físicas são mencionadas três distintas:  

1. Forma: o cross-docking é descrito pela letra correspondente à forma da sua instalação: (I, L, 

T, X, U, H, E …).  

2. Número dos cais: nesta característica, os cais transversais variam entre 6/8 portas até 200, 

no entanto, existem instalações com o total de 500 cais.  

3. Transporte interno: o cross-docking pode ser executado de forma manual (ex: trabalhadores 

com empilhadores), pode ser processado através de um sistema automatizado ou pode ser 

uma combinação de ambos os modos de transporte. A infraestrutura disponível dependerá 

essencialmente do tipo de carga que é processada na instalação de cross-docking (ex: as 

transportadoras LTL lidam principalmente com cargas paletizadas e, portanto, utilizam 

Figura 9 - Ilustração de um Cross-dock de “multiple-touch” 
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empilhadores; os sistemas automáticos de transporte são mais utilizados pelos 

transportadores de encomendas que lidam com pequenos pacotes) (Van Belle et al., 2012).  

d) Operacionais  

Ao nível das características operacionais, é relevante mencionar as seguintes:  

1. Modo de serviço: de acordo com Boysen e Fliedner (2010), o modo de serviço de uma 

instalação de cross-docking determina os graus de liberdade na atribuição de camiões de 

entrada e saída para os cais disponíveis. Desta forma, podem ser distinguidos os 

subsequentes:  

• Modo exclusivo de serviço: cada cais é exclusivamente dedicado a camiões de entrada 

ou saída. Se este modo de serviço for escolhido, na maioria dos casos, a um dos lados 

do terminal da instalação serão atribuídos os camiões de entrada e ao outro lado os 

camiões de saída. 

• Modo misto: os camiões de entrada e saída podem ser processados em todos os cais.  

• Estes dois modos também podem ser combinados. Neste modo de combinação, um 

subconjunto de cais é operado em modo exclusivo, enquanto o resto dos cais é 

operado em modo misto. 

2. Antecipação: se esta característica for permitida, o processo de carregamento ou descarga 

de um camião pode ser interrompido, sendo este removido do cais para outro ocupar o seu 

lugar. O camião inacabado deve ser acondicionado no cais mais tarde para concluir a atividade 

iniciada (Van Belle et al., 2012).  

e) Fluxo  

Por último, as principais características de fluxo são referidas e descritas: 

1. Padrão de chegada: esta característica consiste na determinação dos tempos de chegada 

das mercadorias que coincidem com os tempos de chegada dos camiões de entrada. Este 

padrão influencia o congestionamento na instalação de cross-docking e o 

agendamento/planeamento de trabalhadores e recursos. O padrão de chegada pode ser 

concentrado num ou mais períodos de tempo se os camiões chegarem no mesmo horário ou 

poderá ser disperso, no caso de os camiões de entrada chegarem em horários diferentes 

durante o dia.  
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2. Hora de partida: os horários de partida dos camiões podem ser restritos ou não. Em muitos 

casos, não há restrições e os camiões deixam a instalação após toda a carga ser carregada ou 

descarregada. No entanto, também é possível que os camiões tenham que partir antes de uma 

certa hora por exemplo, para chegar a tempo a uma próxima tarefa de transporte. Neste caso, 

pode haver restrições impostas apenas nos horários de partida dos camiões de entrada, para 

que estes sejam descarregados a tempo. De maneira semelhante, é possível que apenas os 

camiões de saída tenham que deixar a instalação de cross-docking antes de um determinado 

momento.  

3. Mudança de produto: a carga movimentada no processo de cross-docking não é, em geral, 

intercambiável. Nesse caso, todos os produtos são dedicados a um destino específico ou a um 

camião de saída específico (pré-distribuição). Informações sobre o destino ou o camião 

dedicado são normalmente conhecidas antes dos produtos chegarem à referida instalação. No 

entanto, também é possível que a permutabilidade de produtos seja permitida (pós-

distribuição). Nessa situação, apenas o tipo de produtos a ser carregado nos camiões de saída 

e a quantidade correspondente são conhecidos (a atribuição dos produtos é uma decisão 

operacional). Quando os produtos são intercambiáveis, geralmente algumas atividades de valor 

agregado (ex: rotulagem) precisam de ser realizadas. 

4. Armazenamento temporário: num processo de cross-docking puro, a carga que chega é 

diretamente transportada para os camiões de saída, portanto, não é necessário 

armazenamento. Na prática, no entanto, raramente é esse o caso. Em geral, as mercadorias 

são armazenadas temporariamente no piso do terminal de cross-docking (por exemplo, na 

frente dos cais) ou mesmo num (pequeno) depósito. No entanto, é possível que as 

mercadorias não possam ser armazenadas (ex: os produtos refrigerados).  

2.3.2 Problemas e decisões 

De seguida, são enumerados diversos problemas e decisões que os gestores de planeamento têm que 

ter em conta de forma a criar uma estratégia de cross-docking. Inicialmente, as decisões estratégicas 

são discutidas: localização dos cais e design do layout. O problema tático das redes de cross-docking é 

descrito a seguir. Posteriormente as decisões operacionais são mencionadas: rota de veículos, 

atribuição dos cais, agendamento dos camiões e armazenamento temporário. 
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a) Decisões estratégicas:  

1. Localização das instalações de cross-docking: consiste na definição da localização da 

instalação e no design da distribuição da rede de uma cadeia de abastecimento. Na literatura 

foram desenvolvidos inúmeros estudos para a resolução desta temática. Sung e Song (2017) 

desenvolvem o seu trabalho com o objetivo de saber que tipo de instalação de cross-docking 

(cross-docks) utilizar e quantos veículos devem considerar para minimizar o custo total (custos 

fixos e transporte), tendo em conta a decisão da localização. Gümüs e Bookbinder (2004) 

estudam um problema similar, mas acrescentam algumas variantes, tais como os envios 

diretos e a multiplicidade de tipos de produtos. Bachlaus, Pandey, Mahajan, Shankar e Tiwari 

(2008) expandem o seu estudo e consideram a totalidade de uma rede de cadeia de 

abastecimento, incluindo fornecedores, centros de distribuição, cross-docks e clientes. 

2. Design do layout: esta decisão centra-se na determinação da forma, das dimensões e da 

disposição da instalação de cross-docking, ao nível das áreas internas e externas. Para 

compreender a importância desta decisão, Bartholdi e Gue (2004) estudaram a forma como a 

mesma influencia o desempenho do cross-dock. Paralelamente, foram elaborados estudos 

tendo em conta os custos da mão-de-obra estimada pela distância total da viagem interna 

entre receção e expedição, comprovando que a forma I é a mais eficiente para pequenos 

cross-docks (menos de 150 cais), a forma T é a melhor para intermédios (200 portas) e a 

forma em X é a melhor para maiores (+ 200 portas) devido a uma maior centralidade.  

b) Decisões táticas:  

1. Rede do cross-docking: esta decisão abrange a rede global do cross-docking que geralmente 

contém mais do que um só cross-dock. O objetivo é determinar o fluxo dos produtos através de 

uma rede que reduz os custos enquanto corresponde com a procura do cliente. Existem 

inúmeros autores que estudaram esta temática, tais como Nguyen, Borzemski, Grzech, e Ali 

(2008), Chen, Guo, Lim e Rodrigues (2004), Musa, Arnaout e Jung (2010). Os autores Ma, 

Miao, Lim e Rodrigues (2011) estudaram o problema de forma mais completa onde tiveram 

em conta o armazenamento temporário e outras variáveis. 

c) Decisões operacionais: 

1. Gestão das rotas dos veículos: ao nível desta decisão é estudado o processo de pickup e 

entrega da carga de forma a encontrar rotas otimizadas que minimizam a soma dos custos 
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fixos dos veículos e do transporte. Os autores Lee, Jung & Lee (2006) tinham como objetivo do 

seu estudo encontrar uma rota otimizada para o pickup e a entrega, minimizando a soma dos 

custos de transporte e os custos fixos dos veículos. Outros autores centralizaram o seu 

trabalho nesta temática, como Liao, Lin & Shih (2010) e Wen, Larsen, Clausen, Cordeau & 

Laporte (2017), no entanto consideraram inúmeras variáveis e testaram o seu estudo com 

dados de 200 fornecedores/clientes criando, portanto, um acréscimo à literatura existente 

desta problemática.  

2. Atribuição do cais: esta decisão pode aumentar a produtividade do cross-dock e diminuir os 

custos de manuseamento. O objetivo é encontrar a atribuição otimizada dos cais aos veículos 

de entrada e saída.  

Para aprofundar os conhecimentos ao nível deste problema operacional, Peck (1983) estudou 

o manuseamento operacional do material num terminal de LTL (less truckload) de forma a 

minimizar o tempo de viagem dos envios. O trabalho do autor Peck fornece três contribuições 

principais para as operações do hub LTL: 

1. A primeira contribuição centra-se no conceito de um cais flutuante. Aquando a 

pesquisa do autor, o layout de um terminal LTL foi redefinido, sendo dividido em seções por 

área geográfica. No seguimento desta abordagem, os camiões de entrada foram atribuídos a 

qualquer cais aberto, a mercadoria descarregada e transportada para a seção geográfica 

correta, enquanto que os camiões de saída eram atribuídos aos cais próximos da seção que 

continha a maior parte da sua carga. O trabalho de Peck propõe um cais flutuante, na qual o 

layout muda constantemente. Este conceito associa-se agora ao que é chamado por cross-

docking, descarregando diretamente de um camião e recarregando-o no camião de destino.  

2. A contribuição do trabalho de Peck consiste numa heurística para atribuir camiões 

às portas do cais. Peck analisa seis diferentes modelos de programação inteira com o objetivo 

de minimizar custos. Cada um dos modelos é formulado usando diferentes premissas. Peck 

apresenta o Greedy Balance Algorithm (GBA) para resolver o problema de atribuição. O GBA é 

um algoritmo de duas fases. A primeira fase encontra uma solução viável, enquanto a segunda 

fase realiza trocas entre pares, até não serem possíveis mais melhorias.  

3. A terceira contribuição, e o foco principal da sua tese de doutoramento, centra-se 

numa simulação detalhada de atividades num centro de LTL. O modelo de Peck abrangeu 

quatro áreas do terminal: a localização física das portas dos cais, as características do sistema 
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de manuseamento do material do terminal, a descrição da mercadoria e as atividades dos 

trabalhadores (Brown, 2003).  

Outro estudo desta problemática é realizado por Tsui e Chang (1990). Neste artigo, é 

considerado um cross-dock no qual nenhum armazenamento é realizado, sendo toda a 

mercadoria transportada diretamente dos camiões de entrada para os de saída. O problema é 

resolvido num horizonte de médio prazo, portanto, as origens e os destinos devem ser 

atribuídos às portas dos cais e não aos camiões. A designação de portas como strip ou stack é 

fixa. O problema de atribuição é formulado como um problema de programação bilinear que 

tenta minimizar a distância percorrida pelos empilhadores e para resolvê-lo, os autores 

propõem um método heurístico simples para encontrar o local ótimo de atribuição. Os autores 

não fornecem resultados dos testes, mas concluem que a solução encontrada pode servir 

como um bom ponto de partida para o gestor de um cross-dock. Existem algoritmos exatos 

para resolver problemas de otimização bilinear, mas estes não são muito adequados para este 

tipo de problema, como os mesmos autores mencionam numa publicação posterior. Neste 

artigo, um algoritmo de branch-and-bound é proposto para resolver o problema de atribuição 

de portas aos cais, no entanto os testes numéricos mostram que esse algoritmo é caro em 

termos computacionais (Van Belle et al., 2012).  

Os autores Bermudez & Cole (2001) lidam com um problema semelhante com o mencionado 

anteriormente, mas no seu estudo não existe a designação fixa para as portas dos cais. Todas 

as portas podem ter a atribuição de uma origem ou de um destino e a função objetivo 

minimiza a distância total ponderada da viagem em vez da distância real da viagem. Um 

algoritmo genético (AG) é proposto para resolver este problema e com base nos dados de uma 

transportadora LTL, os autores estudam o impacto dos diferentes parâmetros de GA na 

solução, comparam os resultados do algoritmo genético com os resultados obtidos com a 

técnica de troca entre pares. O algoritmo genético parece dar resultados comparáveis ou 

ligeiramente melhores. Os autores Cohen & Keren (2009) também estenderam a abordagem 

de Tsui e Chang, desenvolvendo um modelo matemático adaptado para permitir que a carga 

de um determinado destino possa ser dividida e entregue em várias portas atribuídas a esse 

destino, sendo a capacidade dos camiões de saída levada em consideração. A formulação 

proposta é um modelo MIP não linear que é impraticável para problemas de tamanho real. 

Assim, os autores propõem um algoritmo heurístico para resolvê-lo e devido à sua 
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simplicidade, a heurística pode ser facilmente recalculada para se adaptar a pequenas 

mudanças no padrão do fluxo de mercadorias (Van Belle et al., 2012). 

Gue (1999) realizou uma pesquisa abrangente sobre o problema de atribuição do camião à 

porta de cais. A enorme pesquisa deste autor aborda os seguintes tópicos: 

1. Fornece três modelos diferentes de fluxo de carga, com o intuito de testar a 

qualidade de uma solução usando diferentes níveis de detalhe; 

2. Cria um modelo de uma operação de cais num terminal LTL para estimar o número 

de horas de trabalho necessárias para mover a carga de um conjunto de camiões de entrada 

para o camião de saída correto; 

3. Fornece um algoritmo para atribuir camiões às portas de cais, com o objetivo de 

reduzir os custos de mão-de-obra; 

4. Cria três layouts para cada um dos três modelos de fluxo de mercadorias com base 

em dados reais; 

5. Testa cada layout para avaliar o desempenho do algoritmo e as vantagens de cada 

modelo de fluxo de mercadorias (Brown, 2003).  

Assim, Gue (1999) determina o layout (que muda apenas periodicamente) e assume que os 

camiões de entrada serão agendados usando uma política em tempo real. Outra possibilidade 

é determinar o layout juntamente com a atribuição de curto prazo dos camiões de entrada, ou 

seja, a atribuição dos próprios camiões de entrada e não a origem das portas de cais. Isto é o 

que Brown (2003) chama de layout semipermanente. Aquando a sua tese de mestrado, Brown 

(2003) estuda o problema de atribuir camiões às portas de cais (problema de atribuição de 

camião à porta ou problema de layout de hub) e como descarregar os camiões de entrada 

(problema de sequenciamento de carga). Para o problema de atribuição do camião à porta, o 

objetivo é minimizar a distância total do percurso. Para Brown (2003), um layout 

semipermanente é construído em duas fases: a primeira fase atribuiu as portas dos cais como 

strip ou stack doors e também atribui destinos às stack doors, e a partir de uma atribuição 

inicial, é realizada uma pesquisa local com trocas de camiões aos pares para gerar uma 

solução final; na segunda fase, os camiões de entrada são designados para as strip doors, 

onde usadas trocas em pares de camiões de entrada para melhorar a atribuição inicial e é 

também considerado um layout dinâmico no qual os camiões de entrada e saída são 

atribuídos num horizonte de curto prazo. Os resultados experimentais (com base nos dados 
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reais da remessa) indicam que o layout dinâmico reduz significativamente a distância total da 

viagem em comparação com o layout semipermanente (Van Belle et al., 2012).  

Os autores Bartholdi & Gue (2004) desenvolveram o seu trabalho com o intuito de reduzir os 

custos numa empresa LTL em Stockton, Califórnia. Desta forma, eles usam um algoritmo de 

two-block e usam o modelo de custo, conforme é apresentado na tese de Gue (1999). Os 

autores descobrem que layouts eficientes tendem a concentrar a atividade no centro do cross-

dock, mas também se espalham o suficiente para evitar congestionamentos. Os grupos de cais 

com maior fluxo de cada lado são deslocados um do outro, permitindo que os stack doors com 

alto fluxo estejam diretamente em frente aos trip doors. Os autores também observam que os 

cantos das portas de cais de um cross-dock devem ser atribuídos à receção de camiões com 

baixo volume, uma vez que o congestionamento é um fator significativo nesta problemática. No 

seu estudo, Barthodli e Gue implementaram o seu modelo no terminal Viking Freight System 

em Stockton, Califórnia, sendo que os resultados do modelo foram ligeiramente alterados, por 

meio de um modelo de simulação, para permitir que os utilizadores contabilizassem os 

camiões de entrada e de hub, ambos presentes na empresa LTL em questão. Com base nos 

dados reais obtidos antes e depois da implementação, a produtividade do trabalho aumentou 

11,7%. Os autores também observam que a mercadoria é processada de forma mais rápida e 

eficiente, resultando num melhor serviço (Brown, 2003). Bozer e Carlo (2008) consideram um 

layout semipermanente e dinâmico e, para este caso, a atribuição de camiões de saída, é 

baseada em soluções possíveis desenvolvidas por Gue (1999) e Brown (2003) mas é utilizada 

uma simulação em detrimento de pesquisa local. Por último, Yu, Sharma, e Murty (2008) 

também consideram um layout semipermanente e o objetivo é minimizar o tempo total de 

viagem. Para determinar a atribuição a curto prazo de camiões de entrada, é proposta uma 

política online que atribui camiões de entrada que chegam em tempo real.  

3. Horário do camião: relativamente a esta decisão operacional as restrições temporais são 

levadas em consideração e o problema de agendamento de camiões considera as portas dos 

cais como recursos que têm que ser agendados com o tempo. O problema decide sobre a 

sucessão de camiões de entrada e saída nas portas de um cross-dock, relativamente a onde e 

quando os camiões devem ser processados. Conforme mencionado na problemática anterior, 

a atribuição dos camiões às portas dos cais era executada no horizonte de curto ou médio 

prazo. Para o estudo deste problema, os camiões com a mesma origem ou destino podem ser 

atribuídos a diferentes cais, no entanto, para a atribuição de médio prazo, as origens e 
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destinos dos camiões são atribuídos às portas em vez dos camiões, e o problema de 

programação do camião reduz-se ao sequenciamento de todos os camiões de igual origem ou 

destino.  

4. Armazenamento temporário: embora a ideia do cross-docking seja descarregar produtos de 

camiões de entrada e carregá-los diretamente em camiões de saída, o armazenamento 

temporário geralmente é inevitável. A mercadoria deve ser organizada por causa da 

sincronização imperfeita dos camiões de entrada e saída e uma vez que as cargas não chegam 

na sequência em que devem ser carregadas. A sequência de carregamento é, por exemplo, 

determinada pela necessidade de criar cargas compactadas ou de colocar produtos frágeis por 

cima ou pela ordem em que as mercadorias devem ser entregues se houver várias paragens. 

Geralmente, uma regra de expedição é usada para determinar onde a mercadoria deve ser 

organizada, por exemplo, em frente à porta do cais onde o camião de saída está ou será 

atribuído. Existem inúmeros estudos analisados nesta problemática e o primeiro foi realizado 

por Vis e Roodbergen (2008) com o objetivo de determinar os locais de armazenamento 

temporário para a carga de entrada, de modo a minimizar a distância total de deslocamento 

das mercadorias. Os autores mostram que esse problema pode ser modelado como um 

problema de fluxo de custo mínimo, para o qual existem vários algoritmos de tempo 

polinomial. Os resultados mostram que o algoritmo proposto pode reduzir a distância total de 

percurso em cerca de 40%. Werners & Wülfing (2010) desenvolveram o seu trabalho nesta 

decisão operacional com o intuito de otimizar os locais de armazenamento temporário num 

centro de triagem de encomendas, no qual a mercadoria de entrada é transportada para as 

áreas de carregamento através de transportadores. Nestas áreas de carregamento, a carga é 

armazenada temporariamente em ‘terminais’. Deste local, as encomendas são transportadas 

manualmente para as portas dos cais para posterior transporte. Como esse transporte manual 

é demorado e caro, o objetivo da solução proposta no artigo é minimizar as distâncias entre os 

pontos finais e as portas dos cais. Os autores formulam este problema como um modelo que 

determina onde a mercadoria deve ser armazenada temporariamente (em qual terminal) e em 

qual porta do cais os camiões de saída devem ser atribuídos. O modelo garante que os 

camiões não possam ser atribuídos no mesmo cais se o horário de partida estiver muito 

próximo um do outro e que a carga seja igualmente distribuída pelas quatro seções da 

instalação. Para obter uma solução quase ideal, os autores usam uma abordagem de 

decomposição hierárquica. Para lidar com a incerteza dos dados (flutuações nas quantidades 
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de mercadoria que chega), os autores também apresentam uma adaptação para encontrar 

soluções robustas. Os resultados experimentais mostram que as abordagens propostas podem 

melhorar o balanceamento de carga nas quatro seções em comparação com a situação atual. 

Além disso, as abordagens propostas oferecem uma redução na distância de viagem 

(ponderada) de 37 a 39% em comparação com a situação atual. 

Na sua tese de mestrado, Sandal (2005) usa simulação para comparar várias estratégias a fim 

de encontrar o carregamento ideal dos camiões de saída. O autor distingue três casos para o 

seu estudo de dissertação: nenhuma carga é organizada, ou seja, cross-docking puro, toda a 

mercadoria é organizada e o carregamento é iniciado apenas quando todas são armazenadas 

ou, por último, as cargas que violam (seriamente) a sequência de carregamento programada 

são preparadas enquanto a outra mercadoria é carregada diretamente. Quando esta carga é 

calculada, podem ser distinguidas duas estratégias: 

1. Na primeira estratégia, a área de armazenamento antes de cada porta de cais é tratada 

como uma única fila;  

2. Na segunda estratégia, essas áreas de armazenamento são divididas em três zonas iguais e 

a mercadoria é colocada em cada uma dessas zonas com base na sua classificação na 

sequência de carregamento programada. 

2.4  Análise crítica da revisão da literatura  

A revisão de literatura elaborada anteriormente permitiu a compreensão geral dos conceitos mais 

importantes associadas a este projeto de dissertação, que se centram na temática da logística e gestão 

da cadeia de abastecimento associada ao mundo empresarial dos operadores logísticos. Deste modo, 

identificou-se a importância de conceitos teóricos aplicados à prática quotidiana de um modelo de 

negócio com características distintas da maioria dos modelos de negócio para os quais os estudos 

estão centrados. Desta forma, é importante frisar que um dos desafios iniciais se centrou na obtenção 

de conteúdo específico para este modelo de negócio, ou seja, na pesquisa de conteúdo logístico 

orientado exclusivamente para os operadores logísticos. 

Para esta revisão bibliográfica foram consultados e analisados livros, artigos, publicações científicas 

entre outros meios de pesquisa literária, os quais foram imprescindíveis para a validação de todo este 

projeto de dissertação. Do ponto de vista de conceitos aprofundados, esta pesquisa foi orientada para 

dois processos distintos presentes no trabalho desenvolvido: armazenamento e cross-docking. Embora 

estejam os dois temas incutidos no vasto leque de conteúdos da logística e cadeia de abastecimento, 



 

 

 36 

as problemáticas estudadas para cada um deles são bastante distintas e como tal, era importante 

ressalvar o referido.   

No que diz respeito ao armazenamento, foi utilizado como modelo base a estrutura proposta por Gu et 

al. (2007) onde são identificadas três temáticas principais: projeto de armazém, o planeamento e 

controlo das operações e avaliação do desempenho do armazém. Importa salientar que foi feita uma 

revisão de todos estes conceitos, no entanto, para o projeto de dissertação a área de projeto de 

armazém não obteve implementações de melhoria, tendo, porém, sido criadas análises e estudos para 

o início de uma melhoria. Deste modo, compreende-se que a problemática do planeamento e controlo 

das operações, bem como a avaliação do desempenho do armazém, são os temas centrais no que diz 

respeito ao processo de armazenamento. 

Para o processo de cross-docking, foi utilizado como suporte o artigo proveniente dos autores Van Belle 

et al. (2012), o qual analisa a generalidade de conceitos associado a este procedimento logístico, 

iniciando o seu trabalho com a enumeração das suas principais características, posteriormente 

desenvolve estudos elaborados para cada um dos problemas e decisões estudados em cross-docking, 

nomeadamente ao nível estratégico, tático e operacional.  
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  

Este capítulo descreve o contexto empresarial onde foi realizado o projeto de dissertação. Inicialmente, 

é elaborada uma apresentação genérica do grupo multinacional ao qual a empresa pertence, o Grupo 

Kuehne + Nagel, onde são identificadas e caracterizadas as diversas áreas de negócios. De seguida, 

apresenta-se a empresa em Portugal e identifica-se a área de negócio onde se centralizou o projeto, 

logística rodoviária. Por fim é realizada uma breve descrição da cadeia logística em estudo e são 

mencionados os sistemas de informação utilizados como suporte.   

3.1  Grupo Kuehne + Nagel  

A Kuehne + Nagel, K+N, é uma das empresas com maior reconhecimento no setor logístico e 

representa um dos principais fornecedores de logística no mundo. A empresa foi fundada em 1890 em 

Bremen, na Alemanha, por August Kühne e Friedrich Nagel. Ao longo dos anos, a K+N cresceu, 

passando de um tradicional transitário internacional para um fornecedor líder global de soluções 

integradas na cadeia de abastecimento. A empresa é líder mundial na gestão logística marítima e 

destaca-se amplamente da concorrência nesta área de negócio. Paralelamente, é a segunda melhor no 

mundo na gestão logística aérea e na logística de contrato e, por fim, na logística rodoviária e 

ferroviária está no quinto lugar.   

Atualmente, a Kuehne + Nagel está presente em 111 países, com 1375 localizações e mais de 81.900 

funcionários, como é demonstrado na Figura 10.  

Figura 10 - Distribuição mundial do grupo Kuehne + Nagel (fonte: histórico da empresa) 
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A sede da K+N encontra-se localizada em Shindellegi, Suíça e a estrutura global da empresa está 

dividida geograficamente em 7 regiões. Portugal integra a Região Western Europe (WEU), que inclui: 

Argélia, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Israel, Itália, Líbia, 

Luxemburgo, Malta, Marrocos, Noruega, Reino Unido, Suécia e Tunísia. A sede regional da WEU situa-

se em Amesterdão, Holanda.  

3.2  Áreas de negócio 

A Kuehne + Nagel está direcionada para a organização do transporte e gestão logística, 

disponibilizando os seus serviços em cinco grandes áreas de negócio: logística aérea, logística 

marítima, logística rodoviária, logística de contrato e logística integrada, como é ilustrado na Figura 11.   

A K+N desempenha as suas funções logísticas especializadas para qualquer indústria, nomeadamente 

aeroespacial, automóvel, bens de consumo, bebidas, exposições e eventos, perecíveis, alta tecnologia, 

bens industriais, indústria farmacêutica e retalho.  

No que diz respeito à primeira área de negócio, logística aérea, a empresa disponibiliza produtos 

inovadores para envios expresso, perecíveis e de temperatura controlada, envios Charter e especiais, 

despachos aduaneiros, reservas através de uma plataforma online própria (KN FreightNet) e cargoiQ 

certificado.  

Relativamente à logística marítima, os serviços logísticos centram-se no LCL (Less-than-Container Load) 

e FCL (Full-Container-Load), na logística de projetos, no transporte de mercadorias perecíveis, do 

despacho aduaneiro, na rastreabilidade através de uma plataforma própria (KN Login) e na cooperação 

com as principais companhias de navegação, com alianças que asseguram espaço em rotas globais.  

Na logística rodoviária, as funções fornecidas são: grupagem de carga, camiões completos ou FTL (Full 

TruckLoad) e LTL (Less Than TruckLoad), conhecimento especializado incluindo competências 

aduaneiras, controlo de logística Inbound através de equipas dedicadas e soluções para indústrias de 

temperatura controlada e para bens de elevado valor de transporte terrestre.  

Figura 11 - Áreas de negócio da empresa (fonte: histórico da empresa) 
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A logística de contrato fornece serviços de armazenagem e distribuição, serviços de valor acrescentado, 

logística de produção e soluções de embalamento.  

Por último, a logística integrada é a resposta do grupo Kuehne + Nagel às exigências de 4PL do 

mercado. A empresa fornece serviços adaptados aos desafios dos clientes, com ênfase na 

simplificação da complexidade da cadeia de abastecimento, reduzindo os custos de inventário e 

logística, maximizando os níveis de serviço.  

3.3  Kuehne + Nagel Portugal  

A Kuehne + Nagel Portugal tem como missão ser um prestador de serviços logísticos de relevância, 

contanto com uma longa tradição no Grupo (com mais de 125 anos de história), empreendedorismo, 

excelentes profissionais, uma rede global e um vasto leque de serviços para a Supply Chain.  

A empresa em Portugal foi constituída em Fevereiro de 1988, em Lisboa, e tem como atividade a 

organização do transporte, dedicando-se ao transporte aéreo, marítimo e rodoviário, oferecendo ainda 

soluções logísticas a clientes.  

Atualmente, a K+N Portugal conta com mais de 125 colaboradores a nível nacional situados em 3 

localizações distintas, nos escritórios no Porto que constituem a sede nacional, nos escritórios em 

Lisboa e no aeroporto de Lisboa, como é possível observar na Figura 12.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Distribuição nacional da K + N (fonte: histórico da empresa) 
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O seu forte posicionamento no mercado tem vindo a incidir nas últimas décadas maioritariamente nos 

produtos aéreo e marítimo, aliado a uma considerável expansão no departamento rodoviário, na área 

de Contract Logistics e Supply Chain Management. 

Nos últimos anos, a Kuehne + Nagel Portugal tem vindo a desenvolver de forma estruturada o produto 

terrestre, registando um forte crescimento sustentado, quer organicamente, quer com o recurso a 

consideráveis aquisições, em linha com o seu objetivo de alcançar, igualmente neste produto, uma 

posição de liderança.  

A K+N Portugal tem vindo a focar os seus recursos e capacidades técnico-profissionais no 

desenvolvimento de soluções, produtos, métodos, processos e ferramentas tecnológicas capazes de 

responder às necessidades específicas de cada cliente, indústria ou área de negócio.  

Neste sentido, o projeto de dissertação foi elaborado no departamento de logística rodoviária ou 

Overland no alinhamento do investimento da empresa de fazer crescer o mesmo.  

3.4  Departamento de Logística Rodoviária (Overland) 

A gestão da logística rodoviária da Kuehne + Nagel é realizada através de uma enorme colaboração 

com quatro players da sua cadeia logística e de distribuição: fornecedores, transportadoras, 

armazéns/centros de distribuição e clientes. 

Este departamento é responsável por duas funções logísticas distintas: a gestão do transporte e 

distribuição e a gestão de armazenagem.  

No âmbito da gestão de transportes, o departamento subdivide-se em diversos subdepartamentos que 

se relacionam entre si: importação, exportação, disposição, distribuição (CDI), armazém, vendas e 

contabilidade. Paralelamente, ainda existem outros subdepartamentos que se diferenciam uns dos 

outros pelos produtos rodoviários que fornecem aos seus clientes. Estes distinguem-se pelo tipo de 

transporte (carga completa (FTL) / carga fracionada (LTL) / transporte nacional / transporte 

internacional), pelos riscos específicos/regulamentações legais (cargas perigosas / produtos 

farmacêuticos / cargas refrigeradas / objetos de valor) e pela necessidade de manuseamento 

específicos (feiras / eventos).  

Os produtos fornecidos pelo departamento terrestre da K+N Portugal são enunciados de seguida:  

1. Produtos gerais de acordo com as necessidades do cliente: 

1. KN EuroLink: consiste num serviço de logística integrado em toda a Europa com grupagem 

fiável e eficiente - para cargas gerais até 2.500 kg e 2 metros de carga.  
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2. KN EuroDirect: realiza o transporte porta a porta de carga fracionada (LTL) ou completa 

(FTL).  

2. Produtos específicos para determinadas indústrias: 

3. KN PharmaChain: efetua o transporte com controlo de temperatura;   

4. KN SecureChain: consiste no transporte de mercadorias de alto valor acrescentado; 

5. KN Expo & Event Logistics: realiza soluções de transporte personalizadas para feiras e 

eventos. 

Para cada um destes produtos o fluxo operacional é distinto, bem como as respetivas tarefas 

associadas. No que diz respeito à gestão de armazenagem, o departamento é responsável pela área de 

negócio de logística de contrato, realizando assim o armazenamento para 5 clientes principais.  

1.4.1 Caracterização da cadeia logística  

A Kuenhe + Nagel possui estrategicamente dois armazéns/centros de distribuição a nível nacional, um 

localizado no Porto, em São Mamede Infesta, e outro em Lisboa, Alverca. De forma a compreender os 

fluxos existentes nos armazéns deste operador logístico é necessário compreender a cadeia logística 

global que se relaciona diretamente com os departamentos da logística marítima e aérea.  

Estes dois armazéns/centros de distribuição operam de forma conjunta e em rede com as restantes 

empresas do grupo K+N, como é possível observar na Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Cadeia Logística K + N  
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Deste modo, podem ser considerados quatro fluxos diferentes de chegada ao armazém tendo em conta 

o transporte da carga e o tipo da mesma: rodoviária, marítima, aérea e armazenamento (CL). 

Paralelamente, os mesmos são distinguidos devido ao seu destino final: distribuição ou 

armazenamento. Os diferentes fluxos são explicados de forma aprofundada:  

Carga via rodoviária para distribuição: estes produtos são transportados via terrestre e têm uma rede 

de ligação com os restantes armazéns do grupo da empresa, denominados por agentes. Esta rede é 

constituída por 180 armazéns/centros de distribuição, denominados internamente por depots, e liga 

40 países diferentes na Europa, como é possível observar na Figura 14.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos fluxos existentes nas empresas do grupo em Portugal, são distinguidos três que 

podem ser considerados complementares: importação, distribuição (CDI) e exportação. O primeiro é 

responsável pela receção dos camiões provenientes dos agentes por FTL (carga completa) ou por LTL 

(carga fracionada). Posteriormente as cargas são consolidadas no armazém através do processo de 

cross-docking e distribuídas para os clientes finais através da subcontratação de diversos 

transportadores. A distribuição (CDI) no Porto é responsável pela entrega das mercadorias aos clientes 

finais que se situam desde a zona Norte até à zona de Leiria e ainda distribuem os produtos 

diretamente para o armazém de Lisboa numa base diária. Este departamento gere diariamente sete 

rotas pré-definidas: três para o Norte, duas para o Porto e duas para o Centro. Para os destinos mais 

afastados, as entregas são realizadas no dia seguinte através da subcontratação desse transporte. O 

Figura 14 - Distribuição europeia do grupo K + N (adaptado: histórico da empresa) 
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terceiro fluxo, exportação, corresponde à recolha das cargas nos clientes nacionais ou receção das 

mercadorias em armazém, consolidação pelo processo de cross-docking e posterior distribuição 

internacional, de forma direta para os clientes finais ou para os agentes, empresas do grupo K + N, 

maioritariamente de Espanha, França, Itália e Alemanha, que são responsáveis por realizar a 

distribuição posterior para o cliente final.  

Verifica-se que a carga de importação chega aos armazéns entre a manhã e o início da tarde, fica 

armazenada durante uma noite e é distribuída pelo CDI no dia seguinte de manhã. A carga de 

exportação é recolhida durante o dia pelo CDI e os camiões chegam, ao final do dia, ao armazém. 

Posteriormente esta carga de exportação é distribuída para os agentes, empresas do grupo K+N, ou 

para os clientes finais à segunda, terça e sexta-feira, sendo este o dia de pico da exportação. 

Carga via marítima para distribuição: as cargas são transportadas via marítima através de contentores. 

Neste caso existem dois fluxos distintos, importação e exportação. No que diz respeito ao primeiro é 

necessário levantar as cargas no porto designado e transportá-las diretamente ao cliente final ou até ao 

armazém. Neste segundo caso, a carga será consolidada com a restante tendo em conta o seu 

destino, nacional ou internacional.  

Carga via aérea para distribuição: estas mercadorias são transportadas via aérea e são recolhidas no 

aeroporto mais próximo. Da mesma forma como descrito anteriormente, estas cargas podem ser 

distribuídas diretamente para o cliente final ou consolidadas em armazém consoante o seu destino 

final.  

Clientes para armazenamento: para este último caso as cargas podem ser transportadas via rodoviária 

ou marítima dos seus destinos iniciais (fornecedores) para o armazém respetivo, sendo armazenada 

por tempo indeterminado. Posteriormente, são entregues aos clientes finais via terrestre e 

maioritariamente por FTL, ou seja, através de camiões completos.  

3.4.2 Caracterização dos armazéns 

Nos armazéns da empresa, um localizado em São Mamede de Infesta, Porto, e outro localizado em 

Alverca, Lisboa, existem dois fluxos distintos: armazenamento tradicional das cargas dos clientes de 

contract logistics e processo de cross-docking para consolidação e distribuição da carga nacional e 

internacional.  

O armazém do Porto tem uma área total de 8 140 !" e uma capacidade de armazenagem 

aproximada de 21 000 paletes. A área para contract logistics totaliza 6 640 !" com uma altura de 12 

! e a área destinada para o cross-docking está inserida em 1 500 !" com uma altura de 7 !. Esta 
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instalação de cross-docking tem um formato de L com 25 cais de modo de serviço misto, uma vez que 

são utilizados quer por camiões de receção quer por camiões de expedição. Relativamente ao 

armazém de Lisboa, a sua área total é de 3 000 !", sendo 2 500 !" deste espaço utilizado para o 

contract logistics e 500 !"	para o cross-docking. Possui uma capacidade de armazenagem 

aproximada de 7 500 paletes e é constituído por 4 cais com o mesmo modo de serviço do armazém 

do Porto. De forma resumida, a empresa tem uma área total para o processo de armazenamento, 

contract logistics, de 9 140 !"	e para o cross-docking de 2 000 !".  

A principal diferença entre os dois fluxos existentes prende-se com o facto de, no processo de cross-

docking, o objetivo é expedir os produtos em menos de 24 horas, sendo o seu armazenamento algo 

meramente temporário, enquanto que no processo de armazenamento o processo é o tradicional de 

receção de mercadoria, constituição de stock em armazém por tempo indeterminado e expedição. No 

layout da Figura 15, podem visualizar-se as áreas destinadas para cada um dos processos no 

armazém do Porto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 - Layout armazém Porto 

Para o processo de armazenamento, a empresa tem um total de 14 clientes distintos nos armazéns do 

Porto e Lisboa, sendo a sua designação mantida em anonimato por questões de confidencialidade. 

Para o processo de cross-docking, a empresa trabalha com aproximadamente 1038 clientes e a carga 

que é consolidada pode ser definida como paletes, pacotes, caixas, entre outros. 

A equipa do armazém do Porto é composta por 8 operadores da empresa e uma média de 3 

trabalhadores com contrato de trabalho temporário, enquanto que no armazém de Lisboa trabalham 5 

operadores, sendo também uma média de 3 a trabalho temporário. O horário de trabalho de ambos os 

armazéns é das 8:00h da manhã até às 17:30h, com pausa de almoço entre o 12:30h e as 14h. À 
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sexta-feira, no armazém do Porto, os operadores trabalham durante toda a noite até às 9h ou 10h do 

dia seguinte, devido ao pico de trabalho das cargas de exportação. Relativamente aos equipamentos, 

toda a carga no armazém do Porto é transportada através de 6 empilhadores e 5 porta paletes, 

enquanto que no armazém de Lisboa existem 2 empilhadores e 4 porta paletes, para o transporte da 

mercadoria.  

Para o processo de Contract Logistics, armazenamento, no armazém do Porto são definidos 

operacionais de armazém específicos para determinados clientes. Desta forma, os clientes têxteis são 

responsabilidade de um só operador em armazém que complementa o trabalho administrativo com 

outro operacional. Relativamente ao cliente da cartolina, o trabalho administrativo e operacional em 

armazém está ao encargo de um só operador. Por fim, o cliente do ramo automóvel é responsabilidade 

de dois operadores em armazém com a ajuda no trabalho administrativo de um outro operador.  

3.4.3 Caracterização dos Sistemas de Informação  

Os sistemas de informação utilizados (quer ao nível de armazém quer ao nível operacional) nos 

subdepartamentos de importação, exportação e distribuição tornam-se importantes para este projeto 

de dissertação devido ao impacto que têm no suporte dos processos e operações no departamento de 

Overland, Logística Rodoviária. Na Figura 16 são apresentados os diferentes sistemas de informação 

usados.  

Figura 16 - Caracterização dos sistemas de informação 
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Relativamente ao processo de cross-docking, as empresas (Porto e Lisboa) utilizam internamente um 

sistema Transportation Management System (TMS), para a organização e gestão do transporte da 

mercadoria, denominado por KN Road, e um sistema na web de pedido de recolha de carga 

denominado por KN Login. Este software tem ligação com as restantes empresas do grupo da K+N 

através da transmissão eletrónica da informação por Electronic Data Interchange (EDI). Dentro das 

empresas K+N Portugal existe a mesma ligação do departamento de importação para distribuição 

(CDI) e do departamento de exportação para a distribuição (CDI) e vice-versa. O sistema KN Login é 

uma plataforma web de fácil acesso para o cliente e traduz as diferentes etapas operacionais 

realizadas no sistema KN Road. Desta forma, o cliente tem uma visão abrangente da carga 

movimentada em termos de volume, etapas do transporte, rotas comerciais e tempos de trânsito.  

Ao nível do processo de armazenamento, no armazém no Porto, para dois dos clientes da empresa o 

operador regista todas as movimentações da carga numa plataforma própria integrada com o cliente e, 

paralelamente, é utilizado o software Excel para a monitorização da faturação. Para os restantes 

clientes o registo é realizado unicamente através do software Excel, quer para atualização das 

movimentações diárias em armazém quer para a contabilização da faturação final.  

No armazém do Porto não existe um sistema de gestão de armazém - Warehouse Management System 

(WMS) e todo o registo e controlo de dados é feito de forma manual com suporte de papel, não tendo 

recurso a aparelhos que auxiliam este trabalho. No armazém de Lisboa, os operadores recorrem a um 

WMS para um cliente em específico, onde existe um controlo diário e informação logística atualizada.  
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO ATUAL  

Este capítulo tem como objetivo uma análise crítica dos principais processos do armazém da K + N 

localizado no Porto: Armazenamento tradicional das cargas dos clientes de contract logistics (CL) e 

processo de Cross-docking (CD) para consolidação e distribuição da carga nacional e internacional. 

Para o processo de Armazenamento a análise centrou-se nos 5 clientes principais do armazém e as 

cargas destes processos referem-se a paletes ou fardos.  

De forma a ser possível implementar ações de melhoria, iniciou-se o estudo com a observação das 

operações, a análise dos fluxos existentes e a identificação dos desperdícios, através de ferramentas 

como o fluxograma, Business Process Model and Notation – BPMN e o Diagrama de Peixe.  

De salientar que todos os dados mencionados neste e próximos capítulos possuem um fator de 

correção, no sentido de manter a confidencialidade da informação da empresa.  

4.1  Descrição dos processos  

De seguida são descritas, de forma mais detalhada, as principais atividades logísticas que fazem parte 

dos processos de Armazenamento e Cross-docking, e que estão identificadas na Figura 17 (o 

mapeamento detalhado encontra-se no Apêndice II):   

4.1.1 Receção 

Esta atividade inicia com a receção das cargas de Contract Logistics (CL) ou Cross-docking (CD) por via 

rodoviária, aérea ou marítima. As tarefas fundamentais desta operação consistem na atribuição dos 

cais aos diferentes camiões e na descarga de cargas.  

Figura 17 - Mapeamento dos processos - Armazenamento e Cross-Docking 
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A atribuição dos cais aos camiões, quer no processo de CL ou CD, é feita somente no momento em 

que o veículo chega às instalações. O motorista desloca-se ao escritório do armazém para saber onde 

deve aparcar o seu camião. A afetação é responsabilidade ou do chefe de armazém ou do 

administrativo de armazém, tendo em conta a experiência dos mesmos e a informação que dispõem 

no momento. Esta atividade leva, em média 12,5 minutos por camião (valor obtido por observação e 

realização de medições). 

Para o processo de Contract Logistics, não existe uma programação das entregas e o aviso prévio da 

chegada da mercadoria é feito, em média, com uma antecedência de 3 dias. No Cross-docking, a 

informação da chegada das cargas é fornecida no dia anterior.  

Em média, o armazém recebe um total diário de 831 cargas, em que, em média, 29% são de CL e 

71% são de CD. A Figura 18 exemplifica a atividade de receção no armazém do Porto da empresa.  

Para o processo de CL, a atividade de receção no armazém, processa, diariamente, em média, um 

total de 75 paletes e 163 fardos (14 paletes para o cliente têxtil_4, 5 paletes para o cliente têxtil_3, 46 

fardos para o cliente têxtil_ 2, 117 fardos para o cliente têxtil_ 1, 16 paletes para o cliente do ramo 

automóvel e 40 paletes para o cliente da cartolina). Estes valores foram calculados com base na 

análise do histórico do ano de 2018 da empresa e podem ser observados no gráfico da Figura 19.  

 

 

 

 

Figura 18 - Atividade de receção da mercadoria 
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Ao nível do processo do Cross-docking, a operação de receção no armazém processa, em média, 

diariamente 8 camiões de importação e 12 camiões de CDI (recolhas). Tendo em conta que, em 

média, são processadas 31 paletes por camião, estima-se que são rececionadas, em média, 221 

paletes de importação e 372 paletes das recolhas dos clientes. Estes valores foram calculados com 

base no registo semanal de chegada de camiões realizado na empresa durante três semanas, no 

período entre 3 e 21 de Junho de 2019. No gráfico da Figura 20 é possível observar a variabilidade das 

chegadas de camiões processados na atividade de receção durante a semana, onde se pode concluir 

que o pico da importação ocorre à segunda e terça-feira, enquanto que o pico da recolha ocorre à terça 

e quarta-feira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A operação de descarga das cargas para a zona de conferência envolve o uso de empilhadores e tem 

uma duração média de 1h e 8 minutos, por veículo de importação.  

As cargas são descarregadas dos veículos e colocadas numa área junto aos cais de receção para 

posterior conferência, atividade logística aprofundada posteriormente.  

Figura 19 - Gráfico com o total de volumes processados na receção por dia para o processo de CL 
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Figura 20 - Gráfico com o total de camiões processados por semana para o processo de CD 
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A última etapa no processo de CL consiste na descarga das cargas para as zonas de armazenamento e 

posterior verificação, tarefas logísticas detalhadas seguidamente.  

A última tarefa na operação de receção no processo de Cross-docking consiste na separação das 

cargas para as zonas de conferência que se localizam perto dos cais.  

A análise da atividade de receção permite identificar diversos problemas: 

1. Elevada diversidade de fluxos de transporte que influenciam diretamente a organização do horário 

de chegada dos camiões, tornando bastante complexa a gestão da receção de cargas; 

2. Ausência de planeamento que origina deslocações desnecessárias, quer ao nível de 

movimentações entre armazém e escritório, deslocações de material por má alocação de cais ou 

congestionamento de operações junto da área de receção, como é possível ver na Figura 21.  

3. Informação não integrada e falta de automatismos que provocam dificuldades na monitorização e 

controlo da carga, originando também deslocações desnecessárias e tempos elevados na execução 

das tarefas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Verificação / Conferência 

No que diz respeito ao processo de Armazenamento, os operadores são responsáveis pela inspeção da 

carga, de forma visual, e no caso de existirem anomalias, pelo seu registo nas Listas de Descarga 

(documento físico que identifica as características das cargas) e pelo reporte ao cliente, via e-mail. 

Relativamente ao Cross-docking, todas as cargas para distribuição nacional ou internacional têm de ser 

Figura 21 - Desorganização da área de Cross-docking do armazém do Porto 



 

 

 51 

verificadas, uma a uma, nas zonas de conferência, como é possível observar na Figura 22. Esta 

atividade é executada para os dois processos usando as Listas de Descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta operação é necessário comparar o número e código das cargas físicas com as existentes nas 

Listas de Descarga, medir a altura, comprimento e largura das cargas e registar essas medições nas 

respetivas Listas. Para a realização das medições das cargas, cada operacional demora, em média, 

22,9 segundos por palete e, por cada camião, em média, 12 minutos.  

Posteriormente, estes documentos (Listas de Descarga) são entregues nos escritórios de Importação, 

Exportação e Distribuição, onde existem operacionais específicos para tratar a informação proveniente 

do armazém, como é possível observar no mapeamento presente no Apêndice II. Nestes 

subdepartamentos, os operacionais são responsáveis por calcular o volume de cada carga, com base 

na informação escrita na Lista de Descarga, e por colocar o valor final no sistema, como é possível 

observar na Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Atividade de conferência de carga 
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Para o cálculo da cubicagem o operacional mais experiente da Importação demora, em média, 13,5 

segundos por palete, 

enquanto o mais 

inexperiente demora 19,2 segundos.   

Para completar a atividade de conferência, os operacionais dos 3 subdepartamentos, realizam a tarefa 

de identificação do estado das cargas. Nesta atividade, em média, o operacional mais experiente da 

Importação necessita de 3,75 minutos por camião para identificar e colocar o status de cada uma das 

cargas no sistema, enquanto que para o mais inexperiente são precisos, em média, 8,35 minutos.  

O estudo da atividade de conferência/verificação permite ressalvar inúmeros problemas devido ao 

facto de se tratar de um processo demorado, manual e sem suporte tecnológico. Por outro lado, os 

operacionais do armazém apenas medem a altura de cada palete, não confirmando o valor real do 

comprimento e largura e assumindo os valores associados aos modelos pré-definidos de paletes, como 

euro paletes, entre outras. Este procedimento pode afetar diretamente o cálculo final da cubicagem, 

podendo influenciar a faturação final do transporte. Adicionalmente, consiste numa atividade 

improdutiva e com um tempo de execução variável, dependente da experiência do operacional e da 

quantidade de cargas rececionadas por camião.  

4.1.3 Separação 

Esta operação apenas é executada no processo de Cross-docking e consiste na movimentação dos 

produtos das zonas de conferência para os buffers de armazenamento temporário, consoante o seu 

destino final.  

Para esta atividade logística são utilizados 6 empilhadores, 8 operadores de armazém e é processada a 

mesma quantidade de carga da atividade de receção, ou seja, em média, 221 paletes de importação e 

372 paletes de distribuição, como é apresentado Figura 20.  

Para a execução desta função, o operador de armazém demora, em média 14 segundos por palete, ou 

seja, 1 hora e 8 minutos por camião.  

No que diz respeito à separação da carga para distribuição nacional, existem dez zonas distintas: 

Lisboa, Norte, Braga, Viana, Maia, Matosinhos, Porto, Gaia, Zona Centro e Novo Expresso. 

Relativamente à distribuição internacional, existem essencialmente seis áreas distintas: Alemanha, 

Figura 23 - Operacional da importação a calcular a cubicagem 
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Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Bélgica. Na Figura 24 são identificadas as zonas e a sua 

respetiva localização.  

 

À sexta-feira, devido à receção de grande quantidade de carga para exportação e pela mistura de fluxos 

(importação e exportação) na mesma zona de armazém, na atividade de separação, existe o transporte 

da carga para as designadas zonas livres. Nesta tarefa, os operadores de armazém realizam a 

descarga habitual da carga de importação, conferem, separam pelas áreas definidas e, posteriormente, 

arrumam para uma zona livre no armazém. Esta movimentação de cargas é feita para libertar espaço 

no armazém para o processamento das cargas de exportação. Após a expedição da carga de 

exportação, os operadores transportam a carga de importação das áreas de arrumação provisórias 

para os espaços específicos de armazenamento temporário. Em média os operadores de armazém 

demoram 80 segundos por palete movimentada das zonas livres para os buffers de armazenamento 

temporário. Como esta atividade é realizada para a carga de importação de sexta-feira e, em média, 

são processadas 31 paletes por camião e 8 camiões no total diariamente, é possível concluir que os 

operacionais demoram 41 minutos nesta atividade para um camião e 5,5 horas para a totalidade dos 

camiões por dia. 

A análise da atividade de separação permite concluir que esta atividade é uma duplicação de trabalho 

e não acrescenta valor para o processo de Cross-docking. Paralelamente, o transporte de cargas para 

as zonas livres constitui um desperdício de tempo e dinheiro para empresa. Estes problemas surgem 

Figura 24 - Layout com a identificação das áreas de Distribuição Nacional e Internacional 
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da falta de planeamento e mapeamento correto da atividade em armazém e da necessidade de suporte 

tecnológico no trabalho operacional de armazém.   

 

 

4.1.4 Armazenamento  

Para o Contract Logistics, são definidas áreas específicas no armazém para o armazenamento do 

produto de cada cliente. Para um dos clientes o armazenamento é feito em estantes ajustáveis e nos 

restantes o tipo de armazenamento é feito através do empilhamento dos produtos em bloco, como é 

apresentado na Figura 25. Em média, os produtos dos clientes de CL permanecem 75 dias em stock 

no armazém. 

 

Para o processo de CL, a mercadoria dos clientes têxteis é armazenada em espaço livre e identificada 

através de um documento físico, denominado por Gravata, como é possível visualizar na Figura 26. 

Este documento identifica o código do contentor de origem, o número do processo associado, a 

quantidade de produtos rececionados e o cliente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Tipo de armazenamento dos produtos dos clientes de CL 
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No que diz respeito ao Cross-docking, estão definidas áreas físicas no armazém, em frente aos cais, 

para o armazenamento temporário dos produtos pelos destinos nacionais e internacionais, como é 

ilustrado na Figura 27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cargas com destino nacional permanecem, no máximo, um dia no buffer temporário, uma vez que 

existem distribuições diárias da mesma. As cargas com destino internacional podem manter-se mais 

de um dia em armazém devido ao facto de não existir exportação de carga diariamente. O modo de 

identificação das áreas de CD em armazém é apresentado na Figura 27 através de um documento 

físico colocado nos racks. 

A atividade de armazenamento não possui nenhum mecanismo de otimização na alocação dos 

produtos e a gestão visual presente no armazém é escassa. Paralelamente, a organização do armazém 

é insuficiente, não possuindo uma definição correta das áreas funcionais. Este problema origina erros e 

deslocações. Por outro lado, não são utilizados os melhores equipamentos para esta atividade de 

armazenamento, como estanteria, grades, entre outros, originando uma falta de rentabilização do 

espaço em armazém.  

4.1.5 Preparação 

Figura 26 - Documento identificativo da localização dos produtos de CL designado por gravata 

Figura 27 - Modo de identificação das áreas de Distribuição 
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Esta atividade ocorre no processo de Cross-docking, após a receção das cargas para exportação e 

conferência. Para o auxílio desta atividade de preparação, os operacionais utilizam Guias de Saída, 

documentos que identificam e caracterizam os produtos de exportação para o destino internacional 

respetivo. Para esta atividade logística, os operacionais do armazém demoram, em média, 2,5 minutos 

para registar as características da carga na Guia.  

Neste documento é necessário identificar a origem da carga, o destino final, as especificidades das 

cargas, as medições (altura, comprimento e largura), a matrícula, o transportador e a data prevista de 

entrega, como é possível observar na Figura 28.  

 

Esta atividade consiste num procedimento rudimentar de tratamento de informação e identificação de 

cargas. Adicionalmente, representa uma atividade improdutiva, que provoca inúmeros problemas ao 

nível de localização de carga em armazém. Estes problemas originam elevados tempos de procura de 

cargas e falta de rastreabilidade dos produtos.  

4.1.6 Expedição 

Esta operação consiste em duas tarefas principais: atribuição dos cais aos diferente camiões e 

carregamento dos veículos com as cargas preparadas para os clientes finais. Tal como na atividade de 

receção, anteriormente descrita, a atribuição dos cais é realizada no momento de chegada do camião 

e, existe um desperdício de tempo associado a esta decisão operacional de, em média, 12,5 minutos 

por camião.  

Relativamente ao Armazenamento, a atividade de expedição no armazém processa, em média, 

diariamente um total de 76 paletes e 157 fardos, como é observado na Figura 29 (15 paletes para o 

Figura 28 - Guias de saída – documento identificativo do destino da carga de exportação 
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cliente têxtil_4, 3 paletes para o cliente têxtil_3, 39 fardos para o cliente têxtil_ 2, 118 fardos para o 

cliente têxtil_ 1, 14 paletes para o cliente do ramo automóvel e 44 paletes para o cliente da cartolina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne ao Cross-docking, as cargas com destino nacional são distribuídas no dia seguinte à 

chegada ao armazém para rotas pré-definidas. Paralelamente, existe um fluxo direto e diário entre o 

armazém do Porto e o de Lisboa. No entanto, existem algumas exceções dependendo do destino e, 

neste caso, estas cargas são entregues a outros operadores que as consolidam e enviam no dia 

seguinte, ou seja, dois dias após a chegada ao armazém. As cargas com destino internacional são 

distribuídas no início da semana, nos dois primeiros dias úteis, e posteriormente à sexta-feira, sendo 

este o grande pico da exportação, como é possível observar na Figura 30. Neste gráfico são 

apresentadas as quantidades de camiões processados durante três semanas de observações na 

empresa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - Gráfico demonstrativo das chegadas diárias dos camiões de exportação do processo de CD 
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Figura 29 - Gráfico com o total de volumes processados na expedição por dia para o processo de CL 
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Neste processo (CD), a operação de expedição no armazém processa, em média, diariamente 11 

camiões de exportação. Tendo em conta que, em média, são processadas 31 paletes por camião, 

estima-se que são expedidas, em média, 322 paletes de exportação.  

 A operação de carregamento das cargas para os camiões envolve o uso de empilhadores e porta-

paletes, e tem uma duração média de 1 hora e 34 minutos por veículo de exportação. Os operacionais 

de armazém transportam as cargas das zonas ou de armazenamento ou de buffer temporário através 

de empilhadores. 

Por outro lado, no carregamento de um camião, é necessário fazer a carga por sequência determinada 

no subdepartamento de Exportação ou Distribuição. Como a organização no armazém é por destino, 

mas não tem localização específica de cada carga, é sempre complicado saber em concreto onde se 

encontra determinada mercadoria e existem desperdícios de tempo na procura das cargas.  

A análise da atividade de expedição permite identificar diversos problemas ao nível da falta de 

ferramentas de auxílio e controlo operacional, que originam erros humanos na entrega de mercadoria 

para destinos errados. Por outro lado, a inexistência de localização bem definida provoca o aumento do 

tempo da procura de mercadoria no armazém. Tal como na receção, na atividade de expedição, a falta 

de planeamento é notória e origina desperdício de tempo e tomada de decisões erradas.  

4.1.7 Resumo dos processos logísticos  

Com o objetivo de sintetizar a informação detalhada ao longo dos processos anteriormente descritos, 

foi elaborada uma tabela síntese com a totalidade dos tempos improdutivos por atividade logística 

(Tabela 2). 

Atividades Improdutivas Tempos médio (segundos) Tempos médio (minutos) Tempos médio (horas/dia)

Receção Tempo/dia (tempo anterior * nº camiões por dia)

1. Viagem do motorista ao escritório para 
saber onde colocar o camião

4,17

Verificação/Conferência Operador/palete (segundos) Operador/camião (minutos) Tempo/dia (tempo anterior * nº camiões por dia)

2. Cálculo da cubicagem 18,1 9,4 0,62

3. Identificação do estado das cargas - 6,1 0,41

Separação Operador/palete (segundos) Operador/camião (minutos) Tempo/dia (tempo anterior * nº camiões por dia)

4. Transporte das cargas de importação 
para as áreas livres

80 41,3 5,51

Preparação Operador/guia (minutos) Operador/camião (minutos) Tempo/dia (tempo anterior * nº camiões por dia)

5. Criação das guias 2,5 12,5 2,29

Expedição Tempo/dia (tempo anterior * nº camiões por dia)

6. Viagem do motorista ao escritório para 
saber onde colocar o camião

2,29

15,29

Motorista/camião (minutos)

12,5

Motorista/camião (minutos)

12,5

Total

Tabela 2 - Tabela síntese da totalidade dos tempos improdutivos por atividade 
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4.2  Análise crítica e identificação dos problemas  

Após a análise do atual funcionamento do armazém, são identificados os principais problemas e 

fatores que condicionam o desempenho e a eficiência das operações nos dois processos existentes: 

Armazenamento e Cross-docking. Para tal, foi utilizada uma ferramenta, denominada por Diagrama de 

Ishikawa ou Diagrama de Espinha de Peixe, com o intuito de sistematizar os problemas identificados. 

4.2.1 Ausência de planeamento 

Nos dois processos do armazém existem informações com alguma antecedência sobre as chegadas 

dos camiões, no entanto este conteúdo não é utilizado pela empresa para a execução de um 

planeamento da operação. Neste sentido, não é possível a alocação prévia dos recursos, quer para 

organizar, quer para definir as zonas de armazenamento e buffers temporários no armazém. 

A ausência de planeamento e de sistemas de monitorização dos processos são duas das causas para 

os diversos problemas no armazém. A falta de planeamento das chegadas dos veículos e a não 

atribuição prévia dos camiões aos cais provoca a desorganização das descargas e cargas e 

impossibilita o balanceamento das operações para uma melhor utilização dos recursos (mão de obra e 

equipamentos). Nesta perspetiva, este deve ser um problema de resolução prioritária, uma vez que esta 

problemática tem um impacto direto no desempenho de todas as operações no armazém.  

Deste modo, a falta de eficiência no armazém está relacionada com a ausência de planeamento prévio, 

verificando-se a inexistência de uma distribuição das tarefas de forma balanceada pelos recursos 

humanos existentes na empresa. Paralelamente, não existe um nivelamento da capacidade de trabalho 

de cada um dos operadores do armazém tendo em conta o fluxo de trabalho semanal, existindo 

portando picos de trabalho nomeadamente ao início e ao final da semana, como é possível observar na 

Figura 30. Desta forma, a equipa encontra-se mal dimensionada para colmatar os picos existentes e os 

horários de trabalho encontram-se desajustados com as necessidades atuais da empresa.  

No que diz respeito ao trabalho operacional no armazém, não existem métricas de avaliação do 

desempenho dos operadores nem KPI’s para medir e monitorizar o desempenho do armazém. Estas 

variáveis são importantes para a empresa no que diz respeito à melhoria do processo e no aumento de 

ganhos monetários. 



 

 

 60 

4.2.2 Falta de informação e integração de dados 

A falta de informação e integração de dados resulta da existência de sistemas de recolha de dados 

manual e na multiplicidade de softwares existentes na empresa. Ao nível do Cross-docking, a 

inexistência de um software no armazém capaz de integrar a informação proveniente dos sistemas 

internos da empresa (KN Road e KN Login) com os sistemas de informação dos departamentos de 

aéreo e de marítimo, cria diversos problemas na organização das tarefas operacionais em armazém e 

nos subdepartamentos relacionados. Deste modo, é desperdiçado tempo em diversas atividades que 

não acrescentam valor no armazém.  

Por outro lado, a dispersão dos dados dos diversos clientes impossibilita a visibilidade geral do 

armazém, tornando-se impossível a monitorização diária dos processos, tendo em conta variáveis 

logísticas, nomeadamente ao nível do controlo de stock mensal, quantidade de movimentações diárias, 

tempo de stock por referência, entre outras.  

Paralelamente, todas as atividades logísticas realizadas pelos operadores têm como suporte de apoio, 

a utilização do papel. Na Receção e Expedição, as informações sobre as mercadorias não são lidas 

eletronicamente e muitas delas, essencialmente as cargas de CL, não possuem etiquetas com códigos 

de barras. A Conferência dos produtos é realizada de forma visual e através das Listas de Descarga, 

documentos físicos elaborados manualmente, explicados anteriormente.  

Adicionalmente, os métodos de identificação e localização dos materiais são rudimentares, baseando-

se em documentos físicos. Estas tarefas levantam inúmeros problemas à empresa, uma vez que se 

torna muito fácil a perda destes documentos e, consequentemente, a perda da identificação dos 

produtos. No processo de Cross-docking a localização da carga consiste numa sinalização para ajuda 

operacional. Não existe localização da carga a nível informático o que levanta diversos problemas ao 

nível operacional, provocando desperdícios de tempos na procura de carga em armazém. 

Consequentemente, a inexistência de localização aliada à inexistência de mecanismos de confirmação 

do destino da carga resulta em envios de carga para destinos errados, o qual consiste num problema 

grave e com grande impacto negativo para a empresa (custos e imagem).  

4.2.3 Layout  e desorganização do armazém 

Este problema resulta da falta de definição de áreas funcionais, de fluxos de materiais mal definidos, 

da ausência de equipamentos adequados e da má alocação dos produtos em armazém.  
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Para o processo de Armazenamento existem zonas definidas para cada um dos clientes, no entanto 

estas nem sempre são cumpridas devido à falta de espaço e ao incorreto dimensionamento, o que leva 

a uma elevada desorganização e mistura de diferentes produtos em diferentes zonas no armazém, 

como é apresentado na Figura 31.   

Por outro lado, os tipos de produtos dos clientes de CL são de difícil armazenamento devido ao seu 

elevado peso e a empresa não utiliza os melhores sistemas de armazenagem tendo em conta a 

tipologia destas cargas (como estanteria, grades, entre outros). Assim, verifica-se um elevado 

desaproveitamento na rentabilização da altura do armazém, como é possível observar na Figura 32.  

 

As áreas em armazém não estão otimizadas nem definidas de forma estratégica, tendo por base os 

fluxos dos materiais, a avaliação ABC e a rotação dos produtos. Para além disso, não existem linhas de 

sinalização corretas no chão do armazém nem em frente de todos os cais dos camiões. A gestão visual 

Figura 31 - Mistura de diferentes produtos de clientes distintos na mesma área do armazém 

Figura 32 – Desaproveitamento da altura no armazém 



 

 

 62 

é insuficiente e não possuem One Point Lesson, OPL’s, ou gráficos de monitorização operacional no 

armazém.  

4.2.4 Problemas específicos do Cross-Docking 

Por último, existem os problemas operacionais específicos do processo de Cross-docking, 

particularmente relevantes neste projeto de dissertação.  

Ao nível da atividade de Receção é possível identificar 2 atividades improdutivas e não normalizadas:  

1. Cálculo da cubicagem: é uma atividade elaborada de forma manual, sem recurso a nenhum 

equipamento capaz de acelerar o método de trabalho. Por outro lado, os operadores de 

Importação e Exportação estão dependentes do armazém para começar este processo, o que 

atrasa as tarefas seguintes que são da sua responsabilidade. Paralelamente, ainda constitui uma 

duplicação do trabalho do operacional de armazém e dos operadores de Importação e Exportação.   

2. Identificação do estado das cargas: a forma como esta tarefa é realizada corresponde a um tempo 

improdutivo, uma vez que os operadores de Importação e Exportação têm que introduzir o estado 

físico das cargas de forma manual no sistema e visualizar cada uma das fotos individuais, 

capturadas pelos operacionais de armazém, confirmando o estado dos produtos. Adicionalmente, 

quando continuam a surgir dúvidas relativamente ao estado das cargas poderá ser necessário a 

inspeção das mesmas, no armazém, ou dos colegas de forma a obter uma confirmação do estado 

da carga, o que constitui um desperdício de tempo. 

Ao nível das atividades de Conferência e Separação é possível identificar a seguinte atividade 

improdutiva: 

1.  Transporte da carga para as zonas de conferência e zonas livres: estas movimentações de materiais 

correspondem a atividades desnecessárias e improdutivas. Para além disso, consistem em 

duplicações de trabalho operacional, tornando assim as atividades de Conferência e de Separação 

em tarefas mais demoradas e com possibilidade de maiores erros operacionais.  

Relativamente à atividade de Expedição é apresentada a seguinte atividade sem valor no processo: 

1.  Utilização de guias de saída manuais: este problema está relacionado com a utilização de 

documentos físicos para a identificação de dados. Este modo de funcionamento é rudimentar e, 

caso se perca a guia específica da carga, não há outra forma para o operacional de armazém 

identificar o respetivo destino final.  

Ainda existem problemas no processo de Cross-docking ao nível da Logística Inversa e ao nível do 

excesso de cargas provenientes dos Agentes. Na receção dos camiões de recolha dos clientes e nos de 
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importação dos agentes, estas cargas tornam-se um problema para o armazém porque os operacionais 

não têm instruções específicas para o processamento das mesmas, não existindo definição no 

processo. Deste modo, estas mercadorias ficam separadas no armazém e esquecidas, sem ter 

associada uma faturação do armazenamento.  

4.2.5 Categorização dos problemas  

Este projeto de dissertação centraliza-se nos problemas identificados nos dois processos existentes no 

armazém da empresa, Armazenamento e Cross-docking. Devido ao facto de existirem problemáticas 

transversais aos dois processos e de forma a identificar os fatores que afetam a sua eficiência e 

qualidade, procedeu-se à elaboração de um Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Espinha. Esta 

ferramenta facilita a categorização dos problemas e fornece o resumo geral das principais causas dos 

mesmos, permitindo assim a identificação detalhada da raiz do problema. Aquando da análise do 

referido diagrama (Figura 33), é possível verificar que as causas principais para os problemas se 

prendem com a ausência de planeamento, com a falta de informação integrada e com a ausência de 

sistemas de monitorização. Paralelamente, a falta de formação e a ausência de equipamentos de 

suporte são também causas significativas para os problemas em estudo. Por outro lado, da perspetiva 

da empresa, a falta de rastreabilidade dos materiais é um dos problemas mais críticos.
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Figura 33 - Diagrama de Ishikawa 
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5. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MELHORIA   

De forma a iniciar o presente capítulo, foi elaborado um esquema síntese dos problemas identificados 

nos dois processos com a respetiva correspondência das soluções propostas, o qual é apresentado na 

Figura 34. Ao longo do capítulo, são descritas as propostas de melhoria que vão de encontro à 

eliminação dos problemas apresentados.  
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Figura 34 -Síntese dos problemas dos 2 processos 
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Em concordância com o diagnóstico ilustrado anteriormente, é apresentada a Tabela 3, onde são 

detalhadas as propostas de melhoria face aos problemas identificados. De salientar que todos os 

resultados inerentes às propostas de melhoria irão ser apresentados, analisados e discutidos neste 

capítulo.  
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Tabela 3 - Ferramenta 5W2H para apresentação das propostas  

 

What? Why? How? Who? Where? When? 

Criação de um sistema centralizado 
de informação de suporte – 

Processo Armazenagem  

• Falta de informação 
• Falta de dados integrados 
• Operações demoradas  
• Falta de transmissão de informação 
• Perdas de tempo com deslocações 
• Erros de processamento 

Melhoria do fluxo de 
informação  

Chefe e 
administrativo 
do armazém 

 

Armazém 
e 

escritórios 

Já foi implementado 
durante um mês 

Criação e implementação de um 
sistema de reservas de 

chegadas/partidas de camiões – 
Processo CD 

• Má utilização de recursos 
• Ausência de controlo das chegadas dos camiões 
• Congestionamento das operações 

Planeamento das  
chegadas de camiões 

Chefe do 
departamento 
dos Sistemas 
de Informação  

Armazém 
e 

escritórios 

A definir mas foi 
discutida com os 

diretores 

Atribuição otimizada dos cais aos 
camiões – Processo CD 

• Má afetação dos recursos 
• Ausência de normalização 
• Falta de balanceamento  
• Movimentações desnecessárias 
• Distância elevada no processamento dos camiões 
• Tempo elevado de espera pela decisão de alocação  

Nova afetação dos cais 
(minimização da distância 

interna no armazém) 

Chefe dos 
sistemas 

Portaria e 
armazém 

Foi testado para um dia 
de trabalho 

Definição de turnos de trabalho e 
rotação semanal das funções – 

Processo A & CD 

• Métodos de trabalho inadequados 
• Falta de normalização do trabalho operacional 
• Falta de polivalência  
• Indefinição de tarefas 
• Erros de processamento 

Normalização das 
atividades operacionais e 

nova redefinição dos 
métodos de trabalho 

Chefe do 
departamento e 

do armazém  
Armazém  

A definir mas foi 
discutida com os 

diretores 

Dimensionamento das equipas – 
Processo A & CD 

• Indefinição de tarefas 
• Sobrecarga de trabalho  
• Operações dependentes dos operadores 

Balanceamento do 
trabalho operacional 

Chefe do 
departamento e 

do armazém 
Armazém  

A definir mas foi 
discutida com os 

diretores 

Redefinição do work-flow – 
Processo A & CD 

• Fluxos mal definidos  
• Sistema de recolha de dados manual 
• Perdas de tempo com procura  
• Ausência de sistemas de monitorização e falta de controlo  
• Métodos de trabalho inadequados 
• Tempos elevados e erros de processamento  
• Falta de normalização  
• Falta de rastreabilidade dos produtos 
• Ausência de equipamentos de suporte (terminais móveis, entre outros) 

Novo mapeamento do 
processo de armazém  

Chefe dos 
sistemas 

Armazém 
e 

escritórios 

A definir mas foi 
discutida com os 

diretores 

Antecipação da distribuição de CDI 
– Processo CD 

• Organização insuficiente 
• Excesso de material em armazém  
• Movimentações desnecessárias 

Melhoria da ocupação do 
armazém  Chefe de CDI Armazém A definir 

Definição de localizações – 
Processo A & CD 

• Erros operacionais, essencialmente ao nível de recolhas de carga 
• Elevados tempos na procura 
• Desorganização do armazém  

Melhoria do processo 
através de gestão visual 

Chefe de 
armazém 

Armazém A definir 
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5.1 Melhoria do fluxo de informação 

5.1.1 Ferramenta de gestão de armazém  

Com o intuito de eliminar os problemas ao nível da falta de informação e integração dos dados, foi 

criada e implementada uma ferramenta de gestão de armazém em Excel VBA. Esta ferramenta 

caracteriza-se por dar suporte à atividade operacional, centralizando os dados dos 5 clientes principais 

de Armazenamento (CL) da empresa.  

Esta solução tem como objetivo promover a organização da informação entre o armazém e os 

operacionais administrativos responsáveis pela gestão deste processo. A Figura 35 ilustra de forma 

esquemática a ligação entre a atividade operacional no armazém e nos escritórios.  

 

 

 

As funcionalidades do sistema centram-se no controlo das atividades de receção, armazenagem e 

expedição para os clientes de CL, através da organização da informação e tratamento dos dados. Para 

iniciar o sistema, o operacional administrativo deve selecionar uma das funcionalidades desenvolvidas: 

registo das entradas/saídas dos clientes, consultar os produtos que estão em stock no armazém e a 

sua respetiva localização ou monitorizar indicadores de desempenho logístico. Desta forma, o sistema 

permite a monitorização do processo através de um dashboard com a ilustração de algumas medidas 

Figura 35 - Esquema de fluxo de informação 
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de desempenho, disponíveis para todos os intervenientes deste processo, como é possível visualizar na 

Figura 36.  

 

Para além da integração de informação, através da ferramenta é possível controlar o stock da 

mercadoria em armazém e conhecer a sua localização precisa, eliminando tempos de procura no 

armazém. Paralelamente, esta ferramenta tem a capacidade de faturação automática do 

armazenamento para cada um dos clientes da empresa. De seguida são explicados os menus 

principais da ferramenta (detalhe no apêndice V):  

Figura 36 - Gráficos da dashboard da ferramenta VBA 
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1) Menu Principal  

No menu inicial, o operador, o administrativo ou o chefe de armazém podem escolher entre fazer o 

registo das cargas de entrada ou saída, consultar os produtos em stock e a sua respetiva localização 

ou controlar o processo a nível logístico.  

2) Menu Localização 

Este menu tem como objetivo a consulta operacional, permitindo a visualização de algumas 

características dos produtos existentes no armazém: a referência do produto, a quantidade e a 

localização. Paralelamente, é apresentado o valor do stock total dos produtos em armazém para os 

clientes principais de CL.  

3) Menu Registo Entradas e Saídas  

Para o processo de registar as entradas das cargas dos clientes de CL, é necessário inicialmente 

escolher um dos cinco clientes, selecionar o tipo de fluxo (entradas ou saídas) e posteriormente 

preencher os campos necessários.  

No que diz respeito ao menu das entradas é obrigatório completar todos os espaços requeridos 

consoante o cliente: data, código contentor, processo, tipo de produto, tipo de volumes, quantidade, 

peso, referências e localização.  

Na ótica do menu das saídas, o operador inicialmente escolhe o código de contentor e 

automaticamente a ferramenta associa o código de processo associado. Posteriormente só terá que 

confirmar a data, mencionar o tipo de processo e a quantidade associada às saídas daquele cliente.  

4) Menu Reporting  

Este menu é visualizado diretamente de uma das abas do Excel e apresenta um dashboard com alguns 

gráficos com informações relevantes para o controlo logístico do referido processo, específicas a cada 

um dos clientes, como é visível na Figura 36.  

5.1.2 Sistema para gestão da chegada de camiões  

Para colmatar a problemática de atribuição dos veículos aos cais, era necessário organizar as 

chegadas e fazer a sua alocação através de janelas horárias. Deste modo, foi criado um sistema Web 

para a gestão da chegada de camiões.  

Para a elaboração desta proposta de melhoria, foi necessário compreender o processo atual da 

empresa e definir requisitos, ao nível de conteúdo de dados, conteúdo organizacional e definição de 
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fluxo operacional. Com a implementação deste sistema, é possível obter, num dia, a informação de 

todos os camiões que vão chegar no dia seguinte aos armazéns do Porto e Lisboa.  

Este sistema possui duas interfaces distintas, uma com o objetivo dos operacionais registarem a 

chegada dos camiões e outra com o intuito de os mesmos consultarem os registos feitos (detalhe no 

apêndice VI): 

a) Interface para registo dos camiões 

Nesta parte do sistema é necessário que todos os operacionais responsáveis pela gestão do transporte, 

quer seja terrestre, aéreo ou marítimo, façam a reserva dos camiões que chegam aos armazéns da 

empresa no dia seguinte. Inicialmente devem selecionar o armazém a que pertencem (Porto ou Lisboa) 

e identificar o seu departamento: Overland Exportação, Overland Importação, distribuição pickup, 

distribuição deliveries, marítimo exportação, marítimo importação, aéreo ou armazém.  

Para concluir a primeira parte deste booking, o operacional introduz 2 informações fundamentais para 

a identificação de cada um dos camiões: i) tour, ou seja, o código associado à rota daquele camião 

fornecido pelo sistema interno de cada subdepartamento da empresa e ii) o truck plate, ou seja, a 

matrícula do camião correspondente.  

Seguidamente, o operacional é redirecionado para outro menu onde deve selecionar a data de chegada 

do camião e escolher a janela horária disponível para a descarga/carga do mesmo. Existem 10 opções 

de janelas horárias com um tempo de descarga/carga de 1:30h e com a disponibilidade de processar 

2 camiões em cada um destes intervalos, como é possível observar na Figura 37. Este tempo foi 

definido tendo em conta a experiência dos operacionais, o chefe de armazém e o chefe do 

departamento.   

Janelas Horárias 

Início Fim 
06:00h 08:00h 

08:00h 09:30h 
09:30h 11:00h 
11:00h 12:30h 

12:30h 14:00h 
14:00h 15:30h 
15:30h 17:00h 

17:00h 18:30h 
18:30h 20:00h 
20:00h 21:30h 

 
 

Figura 37 - Janelas horárias definidas no armazém 
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b) Interface para consulta dos registos dos camiões 

O objetivo desta interface é permitir aos operacionais de todos os departamentos a consulta das 

reservas de camiões de forma visual, intuitiva e integrada. Deste modo, inicialmente devem identificar 

o armazém ao qual pertencem (Porto ou Lisboa). Posteriormente, o sistema apresenta todas as 

reservas para o armazém escolhido, tendo em conta as janelas horárias para descarga/carga dos 

camiões e identificando o departamento responsável pela criação da reserva, a matrícula do camião e 

o operacional que a realizou.  

De ressalvar que o sistema foi construído com a atribuição sequencial dos cais aos camiões. No 

entanto, o objetivo é o sistema ser capaz de organizar a totalidade dos camiões por horário fixo de 

chegada e atribuir o cais ótimo a cada um deles, através de uma heurística, a qual vai ser aprofundada 

seguidamente.  

5.2  Medidas para melhoria do planeamento  

5.2.1 Atribuição otimizada dos camiões aos cais  

No sentido de melhorar a alocação dos veículos aos diversos cais da empresa, foi criada uma 

heurística para automatizar esta decisão anteriormente operacional. Esta melhoria está relacionada 

com o sistema de reservas anteriormente explicado devido ao facto de parte dos inputs serem 

fornecidos pelos operacionais aquando do preenchimento do sistema.  

O objetivo da proposta é, no momento de atribuir cais aos camiões, ter em conta a minimização da 

distância interna em armazém (distância entre o ponto médio do cais de descarga/carga e as áreas de 

armazenamento temporário em armazém, distinguidas por áreas nacionais ou internacionais). Para tal, 

é necessário compreender que o importante para a empresa é a minimização do tempo de 

descarga/carga de cada um dos camiões e a minimização do tempo de utilização de cada um dos 

cais.  
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A Figura 38 esquematiza o fluxo de informação entre os subdepartamentos, o armazém e a portaria, 

com a aplicação do sistema de reservas, integrado com a heurística e com os sistemas internos da 

empresa. 

Para a resolução desta problemática, foi desenvolvida uma heurística greedy, baseada no algoritmo 

usado por Peck (1983) (citado por  Van Belle et al., 2012), ilustrada no fluxograma da Figura 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Esquema informático da ligação entre o sistema de booking e a heurística criada 

Figura 39 - Fluxograma da heurística 
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O fluxograma descreve o método utilizado na heurística, onde, para um conjunto de camiões a 

processar num dia de trabalho, é analisado o conjunto de cais livres e, dentro destes, é selecionado 

aquele que minimiza a distância total interna no armazém percorrida pelos operadores.   

O modelo descrito foi implementado em linguagem R. Este ambiente computacional foi o escolhido 

devido à sua flexibilidade e facilidade na visualização gráfica de dados.  

Para a elaboração desta heurística foi necessário definir os dados relevantes a recolher da empresa, os 

quais serão mencionados de seguida:  

1. Dados: o número de cargas a consolidar em armazém para o período de tempo de um dia 

de trabalho, a distância entre o ponto médio de cada cais e o ponto médio das áreas definidas em 

armazém para distribuição nacional, a distância entre o ponto médio de cada cais e o ponto médio das 

áreas definidas em armazém para distribuição internacional, o número de cais no armazém e o 

número de camiões.  

Para o efeito e para a recolha da informação e tratamento dos dados foram definidas duas matrizes: 

1. Matriz de distâncias: corresponde à matriz com a informação da distância entre cada um 

dos cais e as zonas definidas em armazém para cada um dos destinos de distribuição, nacional e 

internacional. A elaboração desta matriz teve em conta uma viagem entre o ponto médio do cais e o 

ponto médio da zona definida em armazém.   

2. Matriz com as cargas dos camiões: consiste na matriz que define o destino e a quantidade 

das cargas por camião.  

A heurística consiste num mecanismo capaz de tomar decisões, em tempo real, com base em 

informação relevante e com capacidade de se adaptar ao trabalho da empresa. No capítulo posterior, 

são realizados testes à respetiva heurística. 

5.2.2 Definição de um novo horário de trabalho operacional  

Um dos problemas do armazém centrava-se na desorganização e ausência de planeamento, que 

resultava em desequilíbrios entre o horário de trabalho dos operadores e as necessidades da empresa. 

Para a resolução deste problema foi proposto a criação de turnos de trabalho, de forma a diminuir a 

carga laboral de cada operador, aumentar a sua especialização e a simplificação das tarefas. A 

especialização é conseguida através da repetição das funções e da rotação dos operadores por turnos 

distintos. Deste modo, um operacional permanece nas mesmas funções durante uma semana e na 

seguinte troca de turno com outro. Isto permite que o operacional se foque nas mesmas tarefas 



 

 

 76 

durante um período de tempo de forma a consolidá-las, mas também se pressupõe que adquirem uma 

flexibilidade laboral com a rotação dos turnos.  

De acordo com a proposta feita, o novo horário de trabalho do armazém passa a ser das 6h às 22h de 

2ª a 5ª feira, com uma duração total de 16 horas de trabalho diário e à 6ª feira o horário estender-se-ia 

até ao início da manhã do dia seguinte. O objetivo desta nova estratégia consiste em condicionar os 

diferentes fluxos existentes a horários fixos, como é possível observar na Figura 40. 

Desta forma, o primeiro fluxo de chegadas a ocorrer é o de CDI, ao nível da distribuição nacional, entre 

as 6h e as 9h. Posteriormente, o armazém está disponível para a receção dos camiões de importação 

das 9h às 14h, sendo que a partir das 14h e até às 18h, o armazém centrar-se-ia nos camiões de 

exportação e nos de CDI, ao nível de recolhas dos clientes nacionais. Por fim, a partir das 18h até às 

22h o armazém passa a estar disponível para a receção de CDI recolhas mais tardias e os operadores 

focam-se na preparação dos camiões de CDI distribuição do dia seguinte.  

5.2.3 Dimensionamento da equipa operacional  

Em conformidade com a melhoria mencionada anteriormente, foi necessário fazer um estudo 

aprofundado ao nível do dimensionamento da equipa de operadores do armazém para a mesma se 

enquadrar com o novo horário de trabalho implementado na empresa.  

Desta forma, tendo por base as atividades principais executadas no armazém, os tempos requeridos 

para cada uma das funções presentes nos dois processos e a informação da quantidade diária dos 

camiões por janelas horárias, visível na Tabela 4, foi possível dimensionar a equipa atual de forma a 

colmatar os picos existentes. Os valores sobre a quantidade diária dos camiões por janelas horárias 

foram obtidos através de valores médios de observações na empresa realizadas durante 3 semanas.  

Figura 40 - Distribuição diária dos horários dos diferentes fluxos logísticos 
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Tabela 4 - Quantidade de camiões por horários definidos 

 

Assim, com esta informação processada foi possível concluir que o dimensionamento da equipa sofre 

mudanças durante a semana devido à variabilidade de cargas processadas por dia. Deste modo, é 

possível concluir que o pico de horário é entre as 17:00h e as 20:00h.  

De forma a colmatar o pico de segunda-feira, neste horário, será necessário possuir uma equipa de 9 

operacionais, enquanto que para terça são necessários 7 e para quarta e quinta 4 operacionais. Por 

outro lado, para sexta-feira é necessário investir numa equipa composta por 16 operacionais para o 

mesmo horário referido, como é possível visualizar na Figura 41.  
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Figura 41 - Número de operadores/semana 
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Com este novo dimensionamento, também é possível analisar que os horários da manhã e da noite 

teriam menos operadores uma vez que durante a manhã será necessário apenas garantir a supervisão 

do carregamento da carga para distribuição nacional e, durante a noite, é necessário preparar a carga 

de distribuição pelas rotas para o dia seguinte.  

5.2.4 Redefinição do mapeamento do Cross-docking 

De forma a eliminar os problemas específicos no processo de Cross-docking foi proposta uma 

reformulação do work-flow atual (detalhe do mapeamento dos problemas no Apêndice III). 

A elaboração deste novo mapeamento tem como objetivo servir como base para a criação de uma 

aplicação informática de ajuda ao trabalho operacional. De salientar que a introdução desta aplicação 

neste processo logístico centra--se com a verificação do trabalho humano.  

Devido ao facto do Cross-docking se tratar de um processo logístico veloz, é difícil não existirem erros 

provocados pelos operacionais. Desta forma e com este novo mapeamento depreende-se que todos 

esses erros são eliminados. 

Este novo work-flow foi dividido pelos 4 processos fundamentais existentes no Cross-docking:  

1) Processo de Receção (Inbound process) 

No processo de Receção as atividades mais importantes para o controlo do processo consistem na 

etiquetagem das cargas e posterior leitura das mesmas, introdução correta das medidas das cargas, 

identificação do estado das cargas e correta alocação das cargas nas zonas sugeridas pela aplicação.  

2) Processo de Expedição (Outbound process)  

No que diz respeito ao processo de Expedição é importante controlar a correta sequência do 

carregamento das cargas e o destino de cada uma delas. Deste modo, a aplicação informa o 

operacional da zona física em armazém de cada uma das cargas, com a sequência definida pelo 

subdepartamento respetivo.  

3) Processo de Inventário (Inventory process)  

Relativamente a este processo logístico, o mesmo foi introduzido com o intuito de dar visibilidade a 

todas as cargas em armazém e criar um inventário sempre atualizado. Assim, os operacionais 

possuem a possibilidade de verificar se as cargas existem na base de dados do inventário e de as 

acrescentar ao mesmo.  
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4) Processo de Otimização (Optimization process) 

Este processo caracteriza-se como uma expedição antecipada. Desta forma, caso os operacionais 

possuam as Listas de Carregamento e tenham espaço disponível no armazém, podem antecipar esse 

trabalho e organizar todas as cargas nas zonas pré-definidas.  

No Apêndice IV são apresentados todos os mapas BPML para os work-flows definidos, encontrando-se 

os mesmos em inglês devido à abrangência para a empresa do grupo em Espanha.  

5.3 Melhoria da organização do armazém  

5.3.1 Definição de localizações 

No sentido de melhorar a definição de áreas funcionais no armazém, era indispensável a criação de 

localizações para as zonas de armazenagem de acordo com os dois processos existentes em 

armazém, com os clientes e com os destinos. Deste modo, foi necessário compreender de que forma a 

criação desta localização facilita o trabalho operacional em armazém para permitir a eliminação 

definitiva da procura de carga dentro de armazém, quer pelos trabalhadores do armazém, quer pelos 

operacionais de importação, exportação e distribuição.  

Foi concluído que a introdução da localização teria que ser feita em matriz e era fundamental separar a 

área de Cross-docking no armazém por grelhas de modo a ser possível localizar os produtos não só por 

colunas, mas por lugar específico, como é possível visualizar na Figura 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, caso houvesse localização da carga, a expedição seria um processo bastante mais 

facilitado uma vez que direcionava o operacional a cada uma das zonas de recolha. Este tipo de 

Figura 42 - Layout do armazém com localizações 
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localização permite a obtenção do sítio específico alocado a cada mercadoria o que facilita e aumenta 

a eficácia da atividade operacional de carregar os diversos camiões, uma vez que esta localização 

estaria mencionada nas listas de carregamento por produto. 

5.3.2 Antecipação da distribuição de CDI  

Esta proposta de melhoria surge aquando da redefinição do horário de trabalho da empresa com a 

nova distribuição dos fluxos em armazém. Como ilustrado anteriormente na Figura 40, a distribuição 

da mercadoria (CDI), a nível nacional, passará a ocorrer entre as 6h e as 9h. Visto que 6/7 das rotas 

estão pré-definidas e finalizam com a entrega da carga recolhida no armazém da empresa, seria 

interessante considerar o processo de preparação das cargas de distribuição do dia seguinte a ocorrer 

diretamente nas carrinhas dos transportadores parceiros. Desta forma, otimiza-se o processo no final 

de cada dia, elimina-se a tarefa dos motoristas de carregarem a carga para as suas carrinhas e existe 

um enorme aproveitamento de espaço ao nível das áreas de distribuição nacional definidas em 

armazém.  
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O presente capítulo visa apresentar os resultados das propostas de melhoria descritas anteriormente, 

sendo feita a avaliação das mesmas. Ao longo da discussão é feita a análise financeira das medidas 

possíveis de quantificar, onde se determina o investimento necessário a realizar e o retorno monetário 

associado à sua implementação.  

6.1  Impactos no fluxo de informação  

As duas propostas efetuadas na ótica de melhoria do fluxo de informação na empresa permitiram a 

capacidade de rastreabilidade e controlo do processo, trazendo várias vantagens a nível do 

funcionamento e organização. Assim, a análise para este caso é efetuada em termos qualitativos da 

melhoria dos processos.  

6.1.1 Rastreabilidade das cargas 

Através da integração e da disponibilidade de informação atualizada nos sistemas/aplicações criados 

como propostas de melhoria, todas as cargas em armazém estão visíveis informaticamente e 

acessíveis a todos os operacionais, quer do armazém quer dos escritórios.  

Esta capacidade de controlo da mercadoria é essencial para a gestão de uma operação logística global 

como é realizada no departamento de Overland. Numa vertente operacional, esta rastreabilidade 

contribui para a redução das movimentações desnecessárias em armazém, para a diminuição dos 

tempos de procura das cargas em armazém e para a melhoria da organização dos produtos em 

armazém.  

6.1.2 Controlo das chegadas de camiões  

Com o registo de todas as chegadas dos camiões no dia anterior, é possível elaborar um planeamento 

prévio e organizar o trabalho operacional do dia seguinte.   

Com esta alteração, os operacionais passam a conseguir controlar o horário de chegada de todos os 

camiões que chegam diariamente à empresa, eliminando a possibilidade de descarregar ou carregar 

camiões à última da hora.  

Esta melhoria não traduz ganhos monetários para a empresa, mas permite-lhe a monitorização das 

chegadas e saídas dos camiões, facilitando todo o fluxo de trabalho operacional em armazém.  



 

 

 82 

6.2 Impactos no planeamento e fluxos operacionais  

6.2.1 Análise dos testes da heurística 

Como abordado anteriormente, a implementação da heurística pressupõe a automatização do cálculo 

da afetação de veículos a cais. Deste modo, para avaliar o impacto da medida foi comparada a 

distância interna no armazém entre a atribuição dos cais realizada pela heurística e a atribuição feita 

pelo operacional. Para tal, foram testados 7 camiões de Importação e obtidos os seguintes resultados:  

 

O impacto desta medida é positivo para todos os camiões e obtém-se uma poupança total da distância 

por dia de 2215 m, o que corresponde a um ganho de cerca de 29%.  

De forma a conseguir quantificar este impacto, foi considerada a velocidade média de um empilhador 

da empresa de 12,5 km/hora. Desta forma, a poupança na distância através da heurística 

corresponde a 0,17 hora do trabalho operacional diário da empresa, totalizando uma poupança anual 

de 570€.  

6.2.2 Redução do tempo de espera do início de descarga/carga do camião  

Após a implementação da atribuição otimizada dos cais aos diferentes camiões e pelo facto de à 

chegada dos camiões estes serem logo direcionados para o cais respetivo, deixa de existir o 

desperdício de tempo associado à deslocação do motorista à receção do armazém para conhecimento 

do cais disponível. Desta forma, a modificação deste fluxo permite a redução do tempo de espera do 

início das descargas e dos carregamentos dos camiões, o que corresponde, em média, a 12,5 

minutos, desde o momento em que o motorista estaciona o camião num local provisório, desloca-se ao 

armazém, espera pela decisão de atribuição de cais e volta ao camião para colocá-lo no cais respetivo. 

De ressalvar que este desperdício de tempo ocorre para todas as chegadas de camiões, 

independentemente do seu fluxo. Assim, como, em média, a empresa descarrega 8 camiões por dia e 

Camiões
Cais atribuído 
pelo operador 

Distância (m)
Cais atribuído 
pela heurística

Distância (m)
Poupança 

Distância (m)
Ganho (%)

Camião Alemanha 1 9 1507,5 12 1187,5 320 21%
Camião Alemanha 2 11 1070 13 755 315 29%

Camião França 1 12 1145,5 7 992,5 153 13%
Camião Itália 11 663 12 533 130 20%

Camião França 2 12 342 9 332 10 3%
Camião França 3 22 1460,5 7 368,5 1092 75%

Camião Alemanha 3 9 1383 11 1188 195 14%

Tabela 5 - Gráfico com testes da heurística para um dia de trabalho 
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carrega 11 camiões, este tempo corresponde a cerca de 4 horas por dia. De forma a quantificar o valor 

monetário associado a este desperdício, foi traduzido tendo por base o desaproveitamento operacional 

de armazém. Deste modo, este tempo traduz-se numa poupança de 48,28€ por dia e 12 745€ por 

ano. Além disso, esta melhoria também permite o aumento da velocidade da descarga e carga de 

camiões e a redução do tempo de utilização dos cais. 

6.2.3 Eliminação de movimentações desnecessárias em armazém  

Uma das poupanças inerentes às melhorias da alteração do fluxo do processo consistem na eliminação 

de movimentações desnecessárias em armazém, tais como, o transporte para as áreas de conferência 

e o transporte para as áreas livres. Estas modificações traduzem-se em ganhos monetários diretos para 

a empresa e na melhoria da organização do espaço em armazém.  

Assim, tendo em conta que, em média, um operador demora 80 segundos para movimentar uma 

carga de importação para uma área livre e supondo que por dia, são processados 4 camiões de 31 

paletes, para um dia de trabalho são gastas quase 3 horas nesta operação. A totalidade deste tempo 

traduz-se numa poupança monetária de 33,61€ por operador, o que representa um ganho anual de 

8 872€.  

Relativamente ao transporte das cargas para conferência, um operador demora, em média, 55,7 

segundos por palete e processa a totalidade dos camiões rececionados por dia, o que traduz num 

tempo diário de mais de 3 horas. A eliminação desta tarefa traduz-se num ganho monetário para a 

empresa de 40,75€ por operador, representando uma poupança de 10 758€ anuais por operador.  

Em suma, a eliminação destas duas movimentações totaliza uma poupança anual para a empresa de 

19 631€. 

6.2.4 Eliminação de atividades improdutivas 

Uma das melhorias inerentes às propostas implementadas na empresa consistem na eliminação de 3 

tarefas repetitivas e improdutivas para a empresa, 2 delas ao nível dos operacionais de escritório e 

outra relacionada com o armazém.   

O cálculo da cubicagem era uma atividade improdutiva realizada por todos os operacionais de 

escritório responsáveis pela Importação e Exportação. Esta tarefa demora a ser executada por um 

operador, em média, 0,62 horas por dia e como as equipas são compostas por 5 operacionais, este 

tempo corresponde a uma poupança de 9 056€ relativamente à Importação e 9 654€ respeitante à 

Exportação, fazendo um total anual de 18 710€.  
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No que diz respeito à identificação do estado das cargas, esta tarefa representa 0,41 horas do tempo 

diário de trabalho de um operacional de escritório, de Importação e Exportação e totaliza uma 

poupança anual de 12 373€.  

A criação das guias de forma manual corresponde a uma função da responsabilidade do operacional 

de armazém e totaliza 2,29 horas de um dia de trabalho. A eliminação desta atividade improdutiva 

resulta numa poupança de 7 373€.  

6.3 Balanço final  

De modo a sintetizar este capítulo, é necessário considerar os custos inerentes à implementação de 

algumas propostas de melhoria. Assim sendo, realizou-se uma análise financeira considerando o 

cálculo do investimento, bem como uma projeção das poupanças monetárias. Todos os custos 

mencionados foram calculados para uma base anual e o único custo constante e fixo corresponde ao 

custo associado às equipas dos turnos.  

Na Tabela 6 apresenta-se o valor do investimento necessário, discriminando-se as várias parcelas de 

investimento, para o qual as melhorias têm um investimento associado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realçar a diferença entre o investimento dependendo das equipas de turnos, relativamente ao 

número total de operadores a contratar. A equipa da versão 1 é composta por 2 operadores e 1 

administrativo de armazém, enquanto que a da versão 2 é constituída por 3 operadores e 2 

administrativos de armazém.  

Tabela 6 - Tabela com os custos associados às propostas 

Custos Preço (unidade) Preço total

Custo por etiqueta 0,01 €                   -
Etiquetas paletes 40,00 €                 40,00 €                    

Etiquetas localizações WH 1,00 €                   1,00 €                      
Etiquetas cais 0,25 €                   0,25 €                      

Etiquetas zonas preparação 0,20 €                   0,20 €                      
Custo por aparelho android 200,00 €               1 600,00 €               

Custo impressora 666,67 €               4 000,00 €               
Custo deslocação equipas 100,00 €               500,00 €                  

Custo do servidor 1 000,00 €            1 000,00 €               
Custo equipas turnos (versão 1) 48 143,36 €             
Custo equipas turnos (versão 2) 80 355,60 €             

Total (versão 1)             55 284,81 € 
Total (versão 2)             87 497,05 € 
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Relativamente aos valores estimados de poupanças, a Tabela 7 apresenta a totalidade do retorno 

monetário associado a todas as propostas de melhoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, é possível analisar que a empresa ao formar uma equipa operacional referente à versão 

2, teria um investimento anual de cerca de 16 000€. No entanto, para a constituição de uma equipa 

correspondente à versão 1, a empresa teria uma poupança financeira anual acima de 16 000€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Poupanças associadas a todas as propostas de melhoria 

Atividades Poupança total (anual)

Transporte para áreas livres 8 872,00 €               
Transporte para áreas de conferência 10 758,00 €             

Redução do tempo de espera 12 745,00 €             
Heurística 570,00 €                  

Cálculo da cubicagem 18 710,00 €             
Identificação do estado das cargas 12 373,00 €             
Criação das guias manualmente 7 373,00 €               

Total              71 401,00 € 
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7. CONCLUSÃO 

Atualmente o mercado empresarial caracteriza-se pela mudança e pela capacidade de adaptação a 

novos negócios. Neste contexto, é fundamental as empresas gerirem os seus negócios numa visão de 

melhoria contínua, na ótica de se destacarem dentro do seu segmento de mercado. Numa perspetiva 

dos operadores logísticos, esta gestão torna-se complexa, exigente e requer alta capacidade de 

flexibilidade. 

Sendo a atividade de armazenagem e transporte fundamental para uma gestão de sucesso num 

operador logístico, o objetivo principal deste estudo visa a melhoria, de forma eficiente, dos processos 

logísticos da empresa: Armazenamento e Cross-docking. Este projeto envolveu a totalidade dos 

processos existentes ao nível do armazém e embora nem todas as propostas de melhoria tenham sido 

implementadas, foi feito um estudo e uma análise para todas elas, numa ótica de compreender o 

impacto das mesmas.  

Nesta ótica, iniciou-se esta investigação com uma análise pormenorizada dos problemas atuais na 

empresa, onde se tentou quantificar o valor de cada um deles. Após uma análise detalhada às atuais 

operações executadas em armazém para os dois processos identificam-se as principais causas que 

justificam o desperdício de eficiência: ausência de planeamento, falta de informação e de dados 

integrados e layout e desorganização do armazém.  

Deste modo, as propostas de melhoria foram organizadas por problemáticas e totalizam-se 8 propostas 

de melhoria que vão de encontro à resolução dos problemas identificados na empresa. Com o intuito 

de melhorar o fluxo de informação, foi construída uma ferramenta de gestão de armazém e um 

sistema para gestão da chegada dos camiões. Relativamente ao planeamento, foi criada uma 

heurística para a atribuição otimizada dos camiões aos cais, foi definido um novo horário de trabalho 

operacional, estudado um novo dimensionamento da equipa e houve uma redefinição do mapeamento 

do processo. No que diz respeito à melhoria da organização do armazém foram definidas localizações 

e foi estudada a possibilidade de antecipação de um fluxo operacional – CDI. 

Para as melhorias associadas ao fluxo de informação, não foi possível quantificar ganhos monetários 

para a empresa, no entanto todas as medidas têm um impacto a nível processual e permitem a 

melhoria das operações entre armazém e escritórios. Paralelamente, as sugestões com impacto no 

planeamento tiveram poupanças monetárias associadas. A estratégia associada à heurística reflete-se 

num ganho de 29%, o que corresponde a 570€ anuais por operador. A redução do tempo de espera do 

início de descarga/carga do camião permite um ganho de 12 745€ por ano e a eliminação de 
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movimentações desnecessárias em armazém reflete-se numa poupança de 19 631€ anuais. Por fim, a 

eliminação de atividades improdutivas consistem num ganho monetário de 38 456€. 

Em suma, de acordo com o melhor cenário, a implementação da totalidade destas propostas beneficia 

a empresa de uma poupança anual acima dos 16 000€. Adicionalmente, todas as propostas 

permitiram uma melhoria significativa ao nível da capacidade de eficiência da empresa. Deste modo, 

importa salientar que a maior contribuição neste trabalho de dissertação consistiu na melhoria e 

automatização dos processos, bem como na implementação de estratégias ao nível do planeamento na 

empresa.  

Assim, foi possível apresentar respostas à pergunta de investigação definida no início do projeto: 

“Quais os principais desafios na gestão de operações logísticas de um 3PL?”. O primeiro consistiu na 

dificuldade de aplicar conceitos teóricos de logística e cadeia de abastecimento numa realidade 

empresarial de operador logístico. O segundo centrou-se na dificuldade de integrar a totalidade da 

informação e na necessidade de resposta rápida para os clientes. 

Paralelamente, este projeto ficou limitado a uma análise breve de testes e resultados para algumas das 

propostas de melhoria. Esta limitação foi provocada devido à falta de tempo para aplicação das 

propostas estudadas.  

No sentido de trabalho futuro, são sugeridas algumas das propostas que poderiam ser alvo deste ou 

num próximo estudo de dissertação: otimização das rotas de distribuição diária da empresa, criação e 

implementação de um sistema de gestão de transportes (TMS) e redefinição do layout através de 

métricas logísticas.   
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APÊNDICE I – MAPEAMENTO DOS CLIENTES PRINCIPAIS DE CL    
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APÊNDICE II – MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SUBDEPARTAMENTOS DE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
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APÊNDICE III - MAPEAMENTO DO CROSS-DOCKING COM IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS  
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APÊNDICE IV – BPML DO WORK-FLOW DEFINIDO PARA O PROCESSO DE CROSS-DOCKING  

1) Inbound Process: 

 

 

 

2) Outbound Process: 
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3) Inventory Process:  

 

 

4) Optimization Process: 
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APÊNDICE V – MENUS DA FERRAMENTA DE GESTÃO DE ARMAZÉM  

1) Menu Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Menu Localização 

 

3) Menu Registo Entradas/Saídas 
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4) Aba Reporting 1  

 

5) Aba Reporting 

 

 

 



 

 

 99 

APÊNDICE VI – MENUS DO SISTEMA PARA GESTÃO DA CHEGADA DE CAMIÕES  

a) Interface para registo dos camiões 
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a) Interface para consulta dos registos 


