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RESUMO
O presente documento representa um trabalho de investigação sob a forma de um estudo exploratório,
desenvolvido no âmbito da logística urbana que pretende procurar uma nova solução de transporte para o
problema das movimentações de mercadorias no espaço urbano.
A intervenção da problemática da mobilidade urbana exige um processo de observação e compreensão
do seu funcionamento, só assim será possível saber onde intervir ou como apresentar soluções de melhoria.
A abordagem ao tema iniciou-se com uma revisão exaustiva da literatura dos temas centrais que
envolvem este sistema complexo – logística urbana, sistema aéreos não tripulados, BM e a escolha de uma
cadeia de abastecimento exercida no meio urbano e sua explicação detalhada.
Assim determinou-se efectuar um estudo pormenorizado sobre a distribuição e transporte de
medicamentos às farmácias comunitárias na cidade de Lisboa.
No decorrer da investigação, foi constatado que recentes alterações legislativas neste sector colocaram a
actividade de dispensa do medicamento numa situação de extrema fragilidade económica e financeira.
Os seus agentes (farmácias e distribuidores) estão confrontados com uma necessidade urgente em
encontrar soluções que invertam esta tendência – elevada redução das suas margens de comercialização, e
colocam o tema do custo do transporte nas suas agendas.
É neste contexto que surge a ideia de procurar uma nova solução que poderá passar por sugerir um novo
sistema inovador e disruptivo de transporte – sistema aéreos não tripulados (U.A.S.).
O intuído do caso de estudo foi deixar uma base para futuras investigações que envolvam este tipo de
soluções, expondo quais os principais temas a abordar para implementar uma nova solução de transporte de
mercadorias em meio urbano.
As conclusões obtidas permitem inferir que esta solução pode ser utilizada para manter ou mesmo
melhorar o serviço prestado ao utente e permitindo uma vantagem competitiva em termos de custos
operacionais.

Palavras-Chave: Logística Urbana, Cadeia de Abastecimento das Farmácias, Sistemas Aéreos Não
Tripulados, Modelos de Negócio BM
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ABSTRACT
The present document represents an investigation in the form of exploratory study, developed in the
context of the urban logistics that intends to look forward for a new solution of transport for the problem of
commodity movements in the urban areas.
The intervention in urban mobility demands a process of observation and comprehension of its
functioning and that is a premise to know where and how to intervene as well as to present solutions for
improvement.
The approach of the subject began with an exhaustive revision of the literature for the main features that
wrap this complex system – urban logistics, unmanned aircraft systems, business models and choose the
pharmaceutical supply chain to detail.
So it was determined to effectuate a detailed study on the distribution and transport of medicines to the
communitarian pharmacies in the city of Lisbon.
In the course of the investigation, it was noticed that recent legislative changes in this sector put the
activity in an extreme financial and fragile situation.
His agents (pharmacies and distributors) are confronted with an urgent necessity for finding solutions to
modify this tendency – excessive reduction of profit margins, so transport costs are on their agenda.
By this context, it comes the idea to submit an innovation and disruptive way of transport – unmanned
aircraft system that could solve part of the problem.
Case study present a future investigations base that must be used for this type of solutions, by exposing
the main subjects to be boarded if a new solution of freight transport is to be implemented on an urban
environment.
The conclusions obtained allows us to infer that this solution can be used to maintain or even to improve
the quality of service suitable for the user, allowing a competitive advantage regarding operational costs.

Keywords: Urban Logistics, Pharmaceutical Supply Chain, Unmanned Aircraft Systems, Business Models
BM
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1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO
O tema dos transportes e da mobilidade engloba factores fundamentais para a sociedade e para a
economia, quando bem endereçados possibilitam uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.
Em termos económicos, o transporte é um motor de crescimento e de criação de emprego, todavia
convém promover a sua sustentabilidade face aos novos desafios que constantemente são colocados às
sociedades.
Metade dos habitantes do planeta vive nas cidades e estimasse que em 2030, 60% ou um valor superior
da população mundial irá habitar nas cidades – nas cidades europeias reside actualmente 70% da população
(Comissão Europeia COM 913 final, 2013). A forma como as cidades se desenvolvem e se adaptam a esta rápida
urbanização é duma importância vital para os seus cidadãos.
1.1

A LOGÍSTICA URBANA

As cidades são a fonte principal do crescimento económico e produtividade global (as cidades europeias
geram mais de 80% do PIB da União) (Comissão Europeia COM 913 final, 2013) e como tal, responsáveis pelo
maior consumo de recursos e de emissões de gases de efeito de estufa. O desenvolvimento urbano na sua
vertente económica, social, cultural é portanto, importante para o bem-estar de todos os habitantes do mundo
e para a sustentabilidade do planeta. (OCED, 2003) , (UN-Habitat, 2012 - 2013)
A qualidade de vida nos centros urbanos é influenciada por diversas causas e por actividades que lhe são
indissociáveis - habitar, trabalhar, circular e lazer (Carta de Atenas, 1933 in (Antunes Ferreira, J., 2013). Assim as
trocas de produtos e serviços e a sua adequada organização são indispensáveis para que essas funções possam
decorrer em harmonia.
As intervenções de planeamento urbano, os seus de estudos e investigações foram sempre no sentido de
alcançar um patamar de bem-estar social para os seus habitantes. Todavia sempre existiu pouca atenção aos
problemas originados pelo crescente aumento do transporte de mercadorias em zonas urbanas – em particular
nas áreas centrais das cidades (OECD, 2006), (Anderson, S., Allen, J., Browne, M., 2005), (LOGURB, 2007), (Allen,
J., Thorne, G., Browne, M., 2007), (Macário, R. et al., 2006).
O presente e o futuro sucesso das cidades – especialmente das suas zonas mais centrais dependem da
eficiência da organização e da resolução dos problemas chave de transporte de mercadorias. Assim, existe
actualmente uma procura incessante na produção de sistemas logísticos urbanos que satisfaçam os requisitos
das actividades comerciais e dos consumidores no geral, de uma forma adequada, rentável e sustentável.
Mantendo uma qualidade do ambiente urbano por forma a atrair clientes, turistas, actividades (económicas,
sociais e culturais), de modo a persuadir a população a habitar essas áreas urbanas centrais. (European
Commission SWD (2013) 524 final, 2013) , (UN-Habitat, 2012 - 2013)
É notório que existe uma opinião generalizada que os veículos de transporte de mercadorias são
prejudiciais à qualidade do meio ambiente e que contribuem claramente para problemas como as externalidades
negativas (o congestionamento, a poluição, a segurança e o ruído). (Taylor, 2005), (LOGURB, 2007), (Allen, J.,
Thorne, G., Browne, M., 2007), (Rodrigue, J-P., Dablanc, L., 2013), (Dablanc, L., Giuliano, G., Holliday, K., O'Brien,
T., 2013), (UN-Habitat, 2013)

1

Assim, estes dilemas exigem uma reflecção sobre medidas e soluções adequadas à sua resolução, cujo
objectivo é garantir que os centros urbanos sejam atraentes e que as suas actividades se desenrolem sem
conflituarem. Ou pelo menos esses impactes negativos sejam minimizados.
A abordagem ao conceito de logística urbana com as suas complexas interacções que se enquadram a 3
níveis de decisão: estratégico, táctico e operacional. Estes níveis envolvem diversos agentes com incumbências
distintas. Quando se pretende actuar ao nível de medidas operacionais, tem que existir uma consciencialização
de que só uma política global e integrada de natureza estratégia tem força para alcançar eficazmente os
objectivos económicos, ambientais e sociais que se pretendem alcançar. Assim como situar os meios e
instrumentos que conduzam a bom termo essas medidas.
Para além dos agentes de diferentes níveis há ainda que considerar nessa complexidade os produtos, os
elementos físicos e os fluxos que lhe estão subjacentes, bem como os problemas decorrentes da partilha (das
infra-estruturas) com outros autores (transportes de passageiros – individuais ou colectivos e outros utilizadores)
do espaço urbano.
1.2

A ACTIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS FARMÁCIAS

Actividade de distribuição de medicamentos às farmácias tem forte ligações ao tecido urbano e é
fundamental para a contribuição da qualidade de vida da população que vive nas cidades, em simultâneo
também muito afectada por factores tão diversos que vão desde os elevados padrões de requisitos técnicos às
questões de optimização dos meios de transporte e as necessidades dos seus utentes.
A sua organização está assente no modelo tradicional de uma cadeia de abastecimento com os seus
actores com papéis bem definidos e até mesmo regulados por legislação própria, que impede que determinadas
funções sejam efectuadas por quem não seja autorizado para o efeito, evitando com isso algumas
promiscuidades menos salutares ao sistema de dispensa do produto – medicamento.
O seu padrão de avaliação é medido com indicadores muito próprios e com rigor internacional, uma vez
que as deslocações dos produtos se fazem entre vários locais de produção e consumo a nível mundial. Em termos
nacionais as regulamentações são efectuadas por uma entidade nacional (INFARMED) que depende
directamente da tutela do Ministério da Saúde (MS), seguindo orientações e directivas comunitárias e mesmo
internacionais da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para entender melhor o foco do problema, apresenta-se de forma detalhada as questões do problema da
distribuição de medicamentos no ambiente urbano, que passam por dificuldades em conseguir um nível elevado
de serviço de fornecimento, devido às condicionantes físicas (espaço de armazenagem das farmácias) e a
limitação de recursos financeiros das empresas do sector; a complexidade na organização e planeamento dos
meios afectos à distribuição, devido às exigências de entrega (fornecer um bem escasso e muito necessitado pela
população); as exigências físicas (espaço temporal de entrega, encomendas de baixas quantidades e várias
entregas diárias).
Recentemente este sector sofreu fortes alterações legislativas com a abertura ou liberalização do sector,
que tem provocado elevadas tensões internas, as quais são expressivamente sentidas quer pelos agentes do
mercado (farmácias e distribuidores), bem como pelos utentes.
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1.3

SISTEMAS INOVADORES DE TRANSPORTES

A actividade de transporte é um forte propulsor da qualquer actividade económica e por si só um sistema
dinâmico em constante evolução. Os avanços tecnológicos nos meios de transporte têm marcado diferentes
etapas do progresso da humanidade e são geralmente precedidas de situações de saturação das tecnologias
vigentes.
A actual investigação no contexto dos transportes procura a aplicação eficiente das novas formas de
utilização dos conhecimentos técnicos e científicos para melhorar os meios existentes e vai para além disso,
criando sistemas complexos e sofisticados que sejam comandados e orientados por meios computorizados, na
procura de eliminar ou reduzir as falhas e os riscos humanos.
Os sistemas aéreos não tripulados UAS, são um óbvio exemplo disso, e estão em linha com os objectivos
traçados pelas sociedades modernas como é o caso da União Europeia (EU) que sugere ser necessário alcançar
uma estratégia inteligente, inclusiva e sustentável nos sistemas de transporte (Comissão Europeia COM 913 final,
2013)
Aproveitando as preocupações e necessidades de inverter as emissões de CO2, os transportes urbanos
enquanto responsáveis por uma grande fatia dessas emissões têm que seguir um novo rumo, alterando o tipo
de combustíveis utilizados para a sua operação, e por outro caminho que seja o de aliviar o espaço urbano para
outras actividades em prol do bem-estar social.
É notório que o seu elevado potencial seja perseguido por uma forte componente de risco associado e
como tal alguns obstáculos estão a ser levantados que impedem o seu pleno desenvolvimento. Ultrapassados
que sejam essas barreiras o sistema tem uma diversidade de aplicações que prometem ser o novo futuro na era
dos transportes.
1.4

MODELOS DE NEGÓCIO BM

Este tema é um dos vocábulos mais utilizados na actualidade da globalização tecnológica. Contudo muitas
são as interpretações e definições que têm sido empregues em redor deste conceito.
É através de BM bem alicerçados que as empresas comercializam novas ideias e tecnologias e a sua
importância tem tal significado que uma mesma ideia apresentada de diferentes maneiras pode gerar resultados
económicos bem distantes.
As confusões geradas na terminologia obrigam a um exame profundo sobre o assunto e verifica-se que
na realidade diferentes definições são usadas para tentar explicar o mesmo conceito por isso considerou-se
relevante a introdução deste capítulo na circunstância deste trabalho.
Procurou-se estabelecer um modelo que seja perceptível ao entendimento geral e isso é claramente
atingido por um conjunto de autores que são actualmente uma referência de toda a teoria de BM. Pela
simplicidade e clarividência com que apresentam o tema utilizando para o efeito um grafismo onde
esquematizam todas as componentes e que ficou conhecido como o “business model canvas” (Osterwalder, A.
Pigneur, Y., 2010). Posteriormente elaboraram um quadro mais detalhado para demonstrar a importância do
esforço que deve ser feito para definir claramente as propostas de valor a apresentar aos clientes indo
exactamente ao encontro do seu perfil - necessidades, vontades e desejos. (Osterwalder et al., 2014)
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Neste trabalho pretendeu-se aproveitar esta apresentação e propor um quadro do modelo de negócio
BM duma empresa de aluguer de DroneFreight, realçando os diversos encadeamentos desta actividade de
transporte de mercadorias e como deve ser a sua organização no caso de se pretender apresentar este modelo
como exemplo de um sistema de transportes.
1.5

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Este formidável desafio cuja tarefa é gerir a organização dos transportes acompanhando o crescimento
das cidades de forma a suportar e conduzir o desenvolvimento económico e simultaneamente reduzir a poluição
e a salvaguarda dos recursos foi o cerne da motivação desta dissertação.
Analisar um modelo de distribuição e verificar se existem determinadas tarefas que podem ser executadas
por veículos não convencionais, utilizando um modo alternativo ao transporte terrestre de maneira a optimizar
o espaço existente. Cumprindo com alguns pressupostos que melhorem significativamente a qualidade de
serviço, satisfazendo os muito apertados prazos de entrega e se possível baixar os custos de entrega (transporte)
associados. Contribuindo duma forma geral para um melhor serviço a prestar ao consumidor e em simultâneo
concorrer com uma solução amiga do ambiente.
O caso proposto é investigar a actividade de transporte de medicamentos às farmácias, sabendo da
impossibilidade que estas têm em deter nos seus stocks todas as referências existentes no mercado, devido a
restrições físicas, financeiras e externas - como é o caso dos pedidos espontâneos e cuja requisição não faz parte
das encomendas programadas. Estas razões comprometem sempre o nível de serviço a prestar ao utente se a
solução de transporte continuar a ser exclusivamente o recurso aos meios tradicionais do sistema convencional
de transporte.
De facto, para minimizar esta situação pode e deve o sistema (farmácia e distribuidores) recorrer a
sistemas tecnológicos avançados, por forma a melhorar o desempenho dos transportes obtendo o ganho com a
venda realizada, não causar insatisfação e mesmo manter a fidelização do utente.
Aos distribuidores é exigido um planeamento dos meios disponíveis que encontre combinações óptimas
entre os requisitos do tipo de entregas (janelas temporárias apertadas, encomendas de pequeno volume e com
várias entregas diárias) e os problemas da movimentação em espaço urbano, de modo a não comprometer a
eficiência do sistema. Acontece que em muitos casos o resultado é adiar a entrega ao cliente (farmácia) e por
conseguinte “prejudicando” o utente, obrigando o mesmo a efectuar deslocações a outro(s) ponto(s) de venda
de modo a satisfazer as suas necessidades.
Com o recurso à utilização de UAS poderá, com as devidas condicionantes, ser uma alternativa e um
complemento no processo de distribuição, nomeadamente na entrega de encomendas espontâneas (pequenos
volumes) uma vez que pode garantir maior fiabilidade devido à sua elevada flexibilidade e autonomia e talvez
possibilitar uma redução em termos de custos operacionais.
Contudo para que este tipo de veículos possa operar em actividade comerciais são necessárias diversas
adaptações, quer físicas e tecnológicas e mesmo ao nível da sua regulamentação com a criação de normas muito
próprias e específicas.
Esta tecnologia há muito que vem sendo estudada, desenvolvida e aplicada no campo militar.
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Recentemente o seu elevado potencial tem sido utilizado em aplicações com fins civis – auxilio nas buscas e
salvamento marítimos, vigilância terrestre entre outras já integradas num enquadramento técnico, legal e
regulamentar para o efeito.
Assim, questiona-se:

E porque não a sua aplicação em actividades comerciais

como meio de transporte de mercadorias?
1.6

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Propõe-se dissecar todas as envolventes que estão relacionadas com o transporte de mercadorias,
nomeadamente a distribuição de medicamentos em meio urbano e estabelecer um quadro que promova a
investigações futuras sobre o tema
Este estudo assenta em quatro linhas gerais distribuído por 4 subcapítulos:


Contextualização da problemática da logística urbana como componente fundamental no
desempenho de vários sectores de actividade e factor de referência no bem-estar económico, social
e de sustentabilidade do desenvolvimento harmonioso duma cidade – subcapítulo 2.1;



Estudo e caracterização de uma actividade comercial urbana com incidência no sector dos
transportes – a distribuição do medicamento às farmácias, sua cadeia de abastecimento e
processos de distribuição – subcapítulo 2.2;



Introdução dum sistema inovador no processo de distribuição urbana, com a utilização de UAS
reorganizando a distribuição de volumes de pequena dimensão, procurando colmatar as restrições
do espaço físico nos centros urbanos, reduzindo os impactes no ambiente e qualidade de vida das
áreas urbanas – subcapítulo 2.3;



Descrição do conceito de modelo de negócio (BM) e construção de um quadro indicativo que
promova futuras investigações sobre o tema – subcapítulo 2.4.

Apresentação do caso de estudo do processo da distribuição do medicamento no capítulo 3, como um
trabalho simplificado do estudo exploratório das componentes de um BM associado à utilização de um sistema
inovador e disruptor de transporte aéreo não tripulado UAS.
Finalizando com as conclusões e considerações futuras sobre o tema no capítulo 4, sumarizando toda a
investigação desenvolvida e a apresentação do potencial de transferibilidade de aplicação a outros sectores da
actividade de transportes urbanos de mercadorias.
1.7

OBJECTIVO

O presente trabalho a desenvolver pretende efectuar uma pesquisa sobre um sistema inovador que seja
alternativo na distribuição urbana de mercadorias com a introdução de uma inovação tecnológica e aplicação de
um sistema que possa operar autonomamente no espaço aéreo.
É neste contexto que surge a ideia de investigar um modelo totalmente inovador que, procure não utilizar
o mesmo tipo de infra-estruturas – rodoviárias, contribuindo para um alívio no congestionamento, ineficiência e
desperdício de recursos. Seja capaz de minimizar impactes ambientais, utilizando de energias menos poluentes.
Diminua consideravelmente os impactos sociais, não expondo o factor humano aos perigos dos acidentes
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rodoviários.
Como objectivo pretendesse instituir linhas genéricas de um modelo de distribuição com recurso a UAS
em meio urbano, de modo a conseguir servir de complemento ao sistema convencional actualmente existente
na distribuição de medicamentos às farmácias. Procura-se que o mesmo seja diferenciador na qualidade do
serviço prestado e indo ao encontro das necessidades dos utentes e se possível apresente custos menores de
operação, quando as quantidades de mercadorias a transportar sejam pequenas e exista uma necessidade de
prestar um serviço em tempo reduzido.
Promovendo uma combinação entre as necessidades de transporte e soluções inovadoras. Contribuindo
para uma maior eficiência, adaptabilidade, diversidade e sustentabilidade da mobilidade urbana.
Por outro lado se o objectivo for conseguido, permite retirar do sistema os veículos de motorização
convencional, aliviando o uso das infra-estruturas rodoviárias, empregando novos modos de propulsão que
recorram as energias alternativas e dar um contributo importante para uma diminuição da dependência do
petróleo, do volume de emissões de gases com efeito de estufa (reduzindo substancialmente a pegada carbónica
do transporte urbano) e minorar a poluição sonora. Dando um elevado contributo ao bem-estar social das
populações urbanas.
A persecução deste objectivo não é a elaboração de um estudo detalhado em termos práticos, mas sim
alicerçar futuras investigações no contexto da logística urbana, cujos dados servirão de inputs a utilizar em
ferramentas de modelação de transportes que explorarem e optimizarem o potencial desta tecnologia.
Consciente das previsíveis dificuldades de uma abordagem a uma solução inovadora.
1.8

METODOLOGIA DA DISSERTAÇÃO

Na persecução deste estudo procurou-se com elevado detalhe obter informações sobre os pontos-chave,
aplicando uma metodologia que recorreu inicialmente a uma recolha exaustiva da bibliografia sobre os temas
em estudo.
De seguida optou-se por uma abordagem exploratória aos actores do processo de distribuição e venda de
medicamentos, com entrevistas efectuadas em farmácias da cidade de Lisboa, num distribuidor que opera no
mercado nacional no abastecimento de farmácias. Permitindo uma observação no terreno que permitisse uma
caracterização dos relacionamentos entre os diversos agentes envolvidos (laboratórios e distribuidores do lado
da oferta e clientes ou pacientes do lado da procura). Entendendo deste modo as relações e tensões existentes
verificando o que é mais relevante.
Por fim consultou-se duas (2) organizações que desenvolvem, pesquisam e aplicam os sistemas UAS para
obter informações e dados operacionais sobre estes sistemas, que permitiu a Escolha e definição do tipo de
equipamento (veículo e sistema) a parametrizar para a sua utilização no modelo de cálculo dos custos de
transporte.
Nessa escolha, alguns aspectos foram tidos em consideração e que condicionam a sua aplicação como: o
tipo de operação de voo (descolagem e aterragem vertical) e determinação de zonas de operação em terra para
estas manobras; características geográficas do meio (relevo e acidentes do terreno); decisão de zonas interditas
de voo (instalações militares, hospitais, escolas, locais públicos de relevância estratégica, politica e
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administrativa, etc.) e restrições operacionais relacionadas com as condições meteorológicas (vento, chuva e
humidade) uma vez que todas elas podem condicionar a actividade de transporte.
No entanto estes pontos têm sempre um campo estritamente conceptual, uma vez que esta situação
(utilização destes sistemas) nunca foi operada no mundo real.
Através destas acções de compreensão e interpretação, obteve-se alguns dados para estabelecer um
processo de diagnóstico com a construção de cenários e uma simulação dum plano financeiro que demonstrasse
uma perspectiva exploratória e genérica dum BM a utilizar para a introdução deste sistema. Por fim inferir
hipóteses previsionais ou de tendências futuras.
Análise e inferências das variáveis e indicadores que promovam a possibilidade de futuras investigações
sobre a eventual modelação de simuladores de optimização que sirvam de apoio à tomada de decisão nos
processos logísticos desta actividade económica
Reconhecendo que irão surgir diversas dificuldades, nomeadamente nas quantificações e recolhas de
dados relativos à operação destes veículos, por se tratar dum método inovador e sem base real para verificações
detalhadas. Optando-se sempre para tornear estas dificuldades com estimativas dos dados ou utilização de
valores em que o sistema convencional possa servir de base sem grandes desvios.
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2 ESTADO DA ARTE
2.1

LOGÍSTICA URBANA CONCEITO E A SUA COMPLEXIDADE

A distribuição de mercadorias num centro urbano é um tema muito actual nas sociedades modernas. O
seu interesse e preocupação crescente ocorrem como resultado das alterações societais e tecnológicas que
provocam mudanças significativas nos padrões e intensidade dos movimentos de mercadorias nas áreas
urbanas e dos serviços que lhe são inerentes (Taylor, 2005), assim como colidem com os restantes utilizadores
da cidade ao provocarem uma maior utilização do espaço urbano. (Dablanc, L., 2007)
A génese da distribuição de mercadorias remonta ao termo logística que é imputado a diversas origens,
existe quem defende que deriva da expressão grega λόγος (logos – discurso, razão, rácio, racionalidade, etc.)
ou logistiki (contabilidade, organização financeira). Mas também poderá ter os seus princípios no séc. XIX em
França com o termo francês logistique (a arte de acomodar uma tropa) ou do Francês medieval logis
(alojamento). Inicialmente utilizado para descrever a ciência da movimentação, suprimento e manutenção
relacionada com as artes militares, onde é referido como a disciplina (entidade ou pessoa) responsável pela
organização e fornecimento de armas (e suas munições), rações e demais mantimentos nos aquartelamentos
ou na sua movimentação (transporte e distribuição) para posições avançadas. (Dewan, Md Z.I. et al., 2013)
Actualmente a logística é uma parte essencial nas empresas. Está presente em qualquer tipo de
organização, como um departamento próprio ou parte integrante de outro e cuja responsabilidade é a gestão
dos recursos. Administra recursos financeiros e materiais, executa acções relacionadas com a produção, com
o armazenamento, com a distribuição e o transporte.
De acordo com a Council Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2013) a logística é definida
como o processo de planeamento, implementação e controlo de procedimentos para o eficiente e eficaz
transporte e armazenamento de mercadorias ou serviços.
Podendo ainda incluir os serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem (extracção ou
produção) até ao ponto de destino (local de venda ou consumo) com o propósito de corresponder aos
requisitos dos clientes. Contendo também na definição os movimentos de entrada e saída, internos e externos.
(CSCMP, 2013)
As actividades de gestão logística compreendem assim tipicamente a gestão do transporte de entradas
e saídas, às quais se agrupam preocupações do desenho da rede de logística, de gestão da frota, bem como o
manuseamento de materiais, o preenchimento de ordens e a gestão de inventários.
Por vezes também existe um cuidado acrescido com o planeamento de fornecimentos de serviços
logísticos por parte de terceiros.
Em diferentes graus, a função logística também inclui serviços de pesquisa e aquisição, planeamento e
calendarização da produção, agrupamento e montagem, e ainda apoio ao cliente.
Em (Rodrigue, J-P et al., 2013) também o termo logístico é reconhecido como o processo de desenho e
a gestão da cadeia de abastecimento no sentido mais amplo. Em que a cadeia pode estender-se desde o
fornecimento de suprimentos para o fabrico, através da gestão dos materiais na fábrica, a entrega aos
armazéns e centros de distribuição, contando com acções para a sua classificação, manuseamento ou
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movimentação, embalagem e distribuição final ao ponto de consumo.
Está intrinsecamente envolvida em todos os níveis de planeamento e de execução – quer a nível
estratégico, táctico ou operacional. É também uma função integrada que coordena e optimiza todas as
actividades de organização e gestão de meios e materiais, assim como as integra com outras funções,
nomeadamente, o marketing, as vendas, a produção, a área financeira e as tecnologias de informação. (CSCMP,
2013)
Inclui portanto, a gestão de bens e serviços através dum conjunto de acções sucessivas que devem ser
desencadeadas por forma garantir que os fluxos de produção possam estar disponíveis nos mercados (ou
consumidor final). No caso dos resíduos ou excedentes, que os mesmos sejam entregues nos locais onde a sua
reciclagem possa ser efectuada ou se proceda a sua destruição total. Em suma estamos perante uma
diversidade de fluxos de materiais, de informação e serviços envolvendo diferentes agentes privados e públicos
e interagindo com toda a sociedade.
Assim, se todo este processo logístico for efectuado ou envolver uma área urbana, então estamos
perante uma actividade denominada de logística urbana.
Não sendo um campo propriamente recente na área dos transportes, da logística ou da gestão das
cadeias de abastecimento, não existe contudo uma definição normalizada e por vezes assume diversas
expressões cujo significado é em certa medida idêntico. (Alho, 2011)
Apesar de não ser este o propósito da investigação – explorar a definição da logística urbana na sua
essência, todavia é importante deixar bem claro os pontos determinantes do conceito, pois só deste modo é
possível fazer uma devida reflexão sobre o tema.
Num projecto sobre Optimização de Sistemas Logísticos de Distribuição de Mercadorias em Meio
Urbano (LOGURB, 2007) existiu essa mesma necessidade, partindo de uma definição generalista e simplista
apresentada pelo Grupo de Estudo em Logística Urbana da OCDE (OCED, 2003).
Na verdade, esta definição retracta apenas a questão dos transportes ou fluxos de mercadorias em
ambiente urbano, o que já na opinião dos autores do projecto (LOGURB, 2007) é insuficiente para caracterizar
o conceito de logística urbana. Apesar de mesmo ainda assim acrescentar um outro aspecto importante ao
mencionar os fluxos inversos, referindo-se à recolha de lixos, desperdícios ou devoluções.
A referida definição considera apenas os movimentos limitados ao perímetro urbano, o que é muito
restritiva, porque obviamente se irá excluir os fluxos que são gerados no seu exterior e que têm como propósito
abastecer actividades numa área urbana, bem como os que se processam de modo inverso. Como tal as
actividades logísticas urbanas podem ter uma abrangência mais vasta do que o limite urbano.
Para além disso, e devido à complexidade e diversidade das actividades existentes no centro urbano,
resumir o conceito à questão dos transportes de mercadorias é demasiado lacónico. Os fluxos de bens são
apenas uma parte das actividades logísticas, como se viu anteriormente em (CSCMP, 2013) ou em (Rodrigue,
J-P et al., 2013), há que juntar também os fluxos de informação e os fluxos contratuais (LOGURB, 2007).
Outra questão relevante no conceito e estudo da logística urbana é a sua moldura económica, legal,
institucional e operacional enquanto sector de actividade incluído numa zona (área ou região) urbana, uma vez
que necessita de respeitar estas condicionantes e é também influenciada por elas. (LOGURB, 2007)
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É também relevante que no conceito sejam salientados os modos de transportes e o tipo de infraestruturas utilizadas e existentes em meio urbano, tendo em conta que esse espaço é repartido com outros
autores - veículos de transporte de passageiros (privados ou colectivos) e os peões. Esta partilha é uma das
fortes preocupações na logística urbana. (Taylor, 2005)
Já em (Rodrigue, J-P et al., 2013) são apresentadas as relações nucleares entre o transporte
(distribuição) de mercadorias e as áreas urbanas, criando de algum modo uma distinção entre duas noções:
urban logistics e city logistics. Em que na primeira é estabelecida uma conexão entre o uso do solo, o transporte
de mercadorias e a cidade, realçando a ideia da cidade como unidade de produção, consumo e distribuição. Na
segunda, a actividade urbana é suportada pelo transporte de carga, nas suas estratégias e preocupações
ambientais como garante da satisfação das necessidades do produtor e consumidor urbano. Parece contudo
que estas noções são indissociáveis e que podem ser fundidas num mesmo conceito.
Para completar mais o quadro do conceito os autores do Projecto (LOGURB, 2007) referem ainda que a
logística urbana é composta por um conjunto de componentes (agentes, produtos e elementos físicos) que
interagem entre eles duma forma contínua, conforme se pode visualizar na Figura 1.

Figura 1 O Sector Logístico Urbano. Fonte: Adaptada de (LOGURB, 2007)

Assim, como é uma actividade que tem uma importância vital no desenvolvimento económico e social
duma sociedade, pois garante as comutações comerciais entre os diversos agentes envolvidos (produtores,
distribuidores, revendedores, empresas de transporte e consumidores) e que se encontram enquadrados
numa comunidade administrada por entidades públicas que asseguram as politicas e regulamentam o sector,
bem como a gestão do espaço público e as redes e infra-estruturas de transporte. Estes aspectos também
devem ser considerados.
2.1.1

O transporte urbano de mercadorias

Organizar a logística urbana envolve uma imensa complexidade de medidas e acções que visam a
satisfação dos consumidores, e uma busca constante da eficiência do sistema de distribuição, pois é causa
determinante do sucesso económico de uma região (ou área urbana em particular). (UN-Habitat, 2013)
Essa busca traduz-se ao nível operacional numa diminuição dos custos de transporte, e que implicará
necessariamente uma redução do valor final a ser despendido nos produtos, revertendo por último em ganhos
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competitivos para os agentes envolvidos.
É expectável que o sector seja sujeito a elevadas pressões e gerador de conflitos com outras actividades
que se desenrolam no ambiente urbano. Com o crescimento populacional nos centros urbanos estes factores
tendem a agravar-se e essa é uma tendência que se vai acentuar cada vez mais nos anos e décadas vindouras.
(OECD, 2006)
O transporte urbano de mercadorias sofre na sua essência de um dilema (Taylor, 2005) entre a
necessidade da sua eficiência para colaborar no progressivo desenvolvimento futuro das cidades – tornandoas em locais atractivos para viver, proporcionar todo o tipo de actividades de ordem económica (trabalho,
compras, lazer) social e cultural, concorrendo com outras áreas localizadas nas periferias, e o seu contributo
negativo para a qualidade ambiental dos espaços urbanos, a nível do congestionamento, poluição, segurança
e ruido. (Allen, J., Thorne, G., Browne, M., 2007), (Dablanc, L., Giuliano, G., Holliday, K., O'Brien, T., 2013)
Como referido, uma cidade é uma entidade onde as coexistem actividades de produção, distribuição e
consumo, utilizando intensamente um bem escasso – o espaço urbano. Estes elementos são factores de
geração e atracção de movimentos de produtos e serviços, logo os serviços de transporte têm um papel nuclear
em todo o processo. O seu desempenho é claramente vital no funcionamento das cidades (Dablanc, L.,
Giuliano, G., Holliday, K., O'Brien, T., 2013), já que a distribuição de bens em vários e numerosos locais é
fundamental para a vida urbana. (Allen, J., Thorne, G., Browne, M., 2007)
A elevada heterogeneidade e complexidade do transporte de mercadorias em ambiente urbano, resulta
numa multiplicidade de preocupações para os diferentes agentes envolvidos, consoante se pode observar em
(Caiado, G., 2004) com os seguintes exemplos:


Os utilizadores de transporte privado consideram-se prejudicados quando confrontados com a
ocupação da faixa de rodagem por um veículo de distribuição de mercadorias – no entanto são
estes os meios que colocam os artigos que necessita nas lojas que frequenta;



O retalhista necessita de ser abastecido, mas lamenta que o espaço que dispõe na via em frente
(ou perto) da sua loja seja ocupado com a distribuição (cargas e descargas), quando deveria estar
disponível para os seus clientes;



As empresas de distribuição confrontam-se com o congestionamento causado pelos veículos
privados e outros e entendem isso como problemas – a nível dos custos operacionais e no aumento
dos tempos de deslocação ou incumprimento dos prazos de entrega;



O gestor dum espaço comercial – forçado a providenciar uma zona de cargas e descargas, entende
isso como um espaço não rentável;



Os peões e demais utilizadores do espaço público observam os veículos de distribuição como uma
ameaça ao seu espaço livre e como elementos causadores de externalidade negativas
(congestionamento, poluição e ruído), no entanto necessitam que as lojas sejam abastecidas de
produtos.

Este assunto tem constituído uma fonte elevada de preocupações e interesses no seu estudo (Taylor,
2005), com o objectivo de definir estratégias de melhoria da sua eficiência global e da mitigação das
externalidades ambientais por si provocadas. (Rodrigue, J-P., Dablanc, L., 2013)
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De facto de este tipo acção está muito presente no meio urbano, partilhando o mesmo espaço físico e
competindo activamente pela disputa da infra-estrutura rodoviária com o transporte de passageiros, todavia é
comumente observado em (OCED, 2003), (CSCMP, 2013), (Rodrigue, J-P., Dablanc, L., 2013) que o transporte
de carga no meio urbano não tem sido alvo de tanta atenção se comparado com o transporte de passageiros
nas cidades.
As economias urbanas têm evoluído muito rapidamente para um consumo intensivo de bens e
produtos, resultado dum incremento da população nas áreas urbanas e duma exigência por mais produtos,
novos e personalizados (LOGURB, 2007). Em simultâneo observa-se uma tendência para um nível de
armazenamento muito reduzido, para fazer face a limitações financeiras (gestão de encomendas numa base
do just-in-time, evitando elevados encargos monetários com a criação de stocks) e os locais de venda cada vez
mais reduzidos (dimensão), devido ao elevado preço dos espaços nas zonas de comerciais mais atractivas. A
juntar a estes factores também a necessidade de rotatividade dos inventários consoante a época do ano.
(Rodrigue, J-P., Dablanc, L., 2013)
Para além destes aspectos pode-se ainda juntar as significantes mudanças ocorridas nos padrões sociais
e de consumo resultantes do crescimento na utilização das novas tecnologias e do comércio electrónico (Taylor,
2005), provocando um abastecimento continuo para satisfação da procura imediata. (LOGURB, 2007)
Tudo isto concorre para uma enorme dependência do sistema de transportes, com maiores frequências
e entregas personificadas. Contribuindo com uma grande intensidade e frequência da distribuição de
mercadorias no contexto urbano e a sua necessária melhoria na forma, organização e gestão. (Rodrigue, J-P.,
Dablanc, L., 2013), (Dablanc, L., Giuliano, G., Holliday, K., O'Brien, T., 2013)
É reconhecido que os movimentos de mercadorias em ambiente urbano se processam maioritariamente
pelo modo rodoviário (Huschebeck, M., 2002), (European Commission SWD (2013) 524 final, 2013) e (Dablanc,
L., Giuliano, G., Holliday, K., O'Brien, T., 2013), utilizando para o efeito as infra-estruturas viárias, e esse facto
compreendesse por razões de conectividade e distância (percursos curtos), possibilitando maior flexibilidade
aos seus operadores (Allen, J., Thorne, G., Browne, M., 2007). Todavia pode ainda em algumas circunstâncias
ser utilizado o modo ferroviário. (Robinson, M., Mortimer, P., 2004)
Relativamente aos movimentos dentro do espaço urbano estes dependem duma ampla gama de
factores, que vão desde o tipo de indústrias e sua localização (Allen, J., Browne, M., Cherrett, T., 2012),
estruturas das cadeias de abastecimento do tecido empresarial, da presença de outras infra-estruturas de
transporte (como aeroportos, portos ou terminais ferroviários), existência de e localização de plataformas
logísticas e ainda a dimensão e capacidade de carga dos veículos com acesso permitido, bem como a
regulamentação própria do território (pais, município ou área urbana) no concerne a acessos e operações de
carga e descarga. (Allen, J., Thorne, G., Browne, M., 2007), (Rodrigue, J-P et al., 2013)
Estas diversas dinâmicas implicam, uma exponencial procura do transporte de carga em meio urbano
concorrendo como vimos, para uma elevada saturação das infra-estruturas rodoviárias, devido à sua limitação
física e a necessidade de partilha com outros competidores. (Macário, R. et al., 2006)
O facto de utilizarem essencialmente essas infra-estruturas, e estas não estarem devidamente
adaptadas a este tipo de tráfego (falta de locais próprios para a circulação, para as cargas e descargas, etc.)
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(LOGURB, 2007) provoca no sistema urbano um congestionamento acentuado. Esse problema também se faz
sentir em toda a cadeia de abastecimento – provocando também custos e atrasos significativos (Mckinnon, A.,
Palmer, A., Edwards, J. Piecyk, M., 2008). É portanto fundamental procurar soluções que minimizem este e
outros impactos.
2.1.2

Soluções adoptadas para resolução dos problemas

“(…) Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs (…)"
(Brundtland, G. H., 1987)

Para que as cidades ou centros urbanos se mantenham locais atractivos para viver e trabalhar é
necessário que as tarefas de trocas de produtos, serviços e informação sejam optimizados, pois qualquer tipo
de actividade depende e requer a existência de serviços de entrega bem planeados e que preferencialmente
não provoquem impactes sobre o meio ambiente. (European Commission SWD (2013) 524 final, 2013), (UNHabitat, 2012 - 2013)
Os custos de serviços de transporte de carga e de logística têm impactos muito directos no custo dos
bens e serviços consumidos numa região ou zona urbana. Mais ainda se considerarmos que em média qualquer
trabalho (emprego) gera uma entrega (ou recolha) por semana (Dablanc, L., 2007). O que provoca uma
crescente pressão criada junto do sector para apresentar níveis de elevados de eficiência a baixos custos,
promovendo assim uma oferta elevada de meios (veículos) no terreno. Mas esta solução é causadora de
problemas de congestionamento que afectam o desenvolvimento das restantes actividades urbanas. (Macário,
R. et al., 2006)
Esta é uma das soluções que tem sido muito utlizada para resolver a questão dos custos operacionais o recurso a veículos de reduzidas dimensões, no entanto estes geram ainda mais tráfego e são energeticamente
menos eficientes, comparativamente com veículos de maiores tamanhos (OCED, 2003). Para além disso é ainda
normal estenderem bastante o seu ciclo de vida, sendo portanto muito mais poluentes. (Dablanc, L., 2007)
É proeminente portanto que transporte urbano de mercadorias funcione de modo a suster estes
elevados impactos negativos na sociedade, quer a nível económico, ambiental e social (Anderson, S., Allen, J.,
Browne, M., 2005), criando oportunidade de recorrer a sistemas alternativos e inovadores. (Patier, D., Browne,
M., 2010)
O desenvolvimento de modelos que estudam as actividades de logística urbana, nomeadamente as
referidas aos fluxos de mercadorias nos centros urbanos está em franco crescimento, no entanto ainda muito
insípidas quando comparadas com o transporte de passageiros em espaço urbano. (LOGURB, 2007)
Para se poder simular através do desenvolvimento de modelos e ferramentas é necessário ter um bom
entendimento da realidade, mas esta está fortemente ligada aos processos de tomada de decisão dos agentes
envolvidos (que são de difícil entendimento e muitas vezes não identificados), bem como a inexistência de
dados estatísticos (fiáveis e completos) e ainda ausência de uma teoria base de suporte. (Macário, R. et al.,
2006)
A necessidade de um estudo rigoroso e a devida caracterização sobre determinada actividade, bem
como a sua contextualização numa dada zona é importante, uma vez que não existem soluções na logística
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urbana do tipo “one-size-fits all”. (Stathopoulos, A., Valeri, E., Marcucci, E., 2012)
É natural que as estratégias para resolver os impactos sejam diferentes de cidade para cidade (ou
mesmo de bairro para bairro), assim nuns casos as soluções podem adaptar uma forma pontual que resolva
problemas específicos e noutros, soluções combinadas que procuram resolver as questões de forma
concertada. (Macário, R., 2007)
É neste contexto que surge um conceito que é importante referir - o conceito de Perfil Logístico, este
assenta na definição para algumas áreas (dentro da cidade) de grupos relativamente homogéneos de requisitos
logísticos, ancorados em três pilares: as características urbanas da área, as necessidades dos agentes logísticos
nela existente e as características dos produtos transaccionados (e tipo de entrega associado - urgente ou
normal). Cuja representação se pode verificar no esboço gráfico da Figura 2 (LOGURB, 2007).

Figura 2 Representação esquemática do conceito de perfil logístico. Fonte: Adaptada de (LOGURB, 2007)

Assim, o Perfil Logístico de um determinado espaço urbano pode ser definido em função da interacção
entre estes três pilares, funcionando como cadastro da zona ou da actividade.
O quadro da Tabela 1 resume os factores determinantes usados para enquadramento dos perfis
logísticos.
Características da área urbana

Características dos
produtos
• Fragilidade

Densidade e homogeneidade comercial
– número de lojas por quarteirão, e
percentagem de lojas diferentes (em
termos de bens vendidos)
• Acessibilidade logística – nível de
congestionamento nas ruas que servem
a área; existência de áreas para cargas e
descargas; facilidade de acesso entre
essas áreas e as lojas
• Restrições horárias/diárias a operações
de cargas e descargas

•

•

Requisitos dos agentes
•

•

Frequência das entregas

•

Quantidades entregues

Perecibilidade

•
•

Urgência das entregas

Horário das entregas
(after hour deliveries)

Necessidades de
refrigeração

Tabela 1 Variáveis usadas para determinar os perfis logísticos. Fonte: Adaptada de (LOGURB, 2007)

A combinação destas variáveis permite encontrar uma diversidade de perfis – os perfis logísticos, tendo
como objectivo optimizar os processos de entrega. (LOGURB, 2007)
Este conceito é facilmente entendido no sentido que cada actividade (comercial, de serviços, industrial
e administrativa, ou outras) que tem lugar num dado ambiente urbano é associada a um específico perfil de
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geração de tráfego, pois do ponto de vista logístico uma padaria, ou um banco, (ou mesmo uma farmácia) tem
sempre o mesmo tipo de operação. (Dablanc, L., 2007)
Perante tais elementos que determinam cada perfil é possível ajustar os serviços de logística que
optimizarão o consumo dos recursos públicos e privados envolvidos (infra-estrutura, veículos, e demais meios).
Desde meados dos anos 80 que é discutido por diversos autores as relações entre o transporte e a
configuração ou forma urbana, referindo-se esta como a estratégia e a estrutura local das cidades. Ao nível
estratégico, as características da configuração urbana incluem a localização, tamanho e forma do tecido urbano
e o tipo do uso do solo. Ao nível local, a forma urbana refere-se à intensidade do uso do solo (população e
densidade de emprego) e o plano de construção urbana (como as redes de transporte e seus terminais e os
tipos de bairros). (Allen, J., Browne, M., 2010)
Nesta circunstância percebe-se a importância vital da caracterização da área urbana, devido à complexa
relação entre a estrutura espacial e funcional da logística urbana onde a organização e a densidade dos usos
do solo interagem com várias formas de infra-estruturas de transporte e que influenciam a localização das
actividades de logística. (Rodrigue, J-P., Dablanc, L., 2013)
Segundo alguns autores (Russo, F., Comi, A., 2013) e (LOGURB, 2007) o primeiro ensaio de relevo na
investigação de modelos deve-se a Kenneth W. Ogden, na sua publicação “Urban Goods Movement: A Guide to
Policy and Planning” (Ogden, K.W., 1994), onde procurou apresentar uma primeira classificação e revisão da
existência destes em diversas partes do globo, assim como relata as características ideais dum modelo. Tais
como considerar a sensibilidade e volatilidade da procura, considerar múltiplos modos de transporte,
incorporar as alterações (feedbacks) que sucedem no meio, etc.
Um outro projecto o BESTUFS de elevada referência realizado a nível europeu e que procurou a
identificação, classificação e recolha de dados dos diversos países envolvidos, produziu relatórios para a difusão
das melhores práticas e critérios de sucesso e de soluções relativas ao transporte urbano de mercadorias.
(Patier, D., Routhier, J.L., 2008)
As principais medidas aplicadas para tentar resolver os problemas logísticos podem ser separadas
consoante o seu tipo: Legislativas e Operacionais – sistemas cooperativos, entregas nocturnas, centros de
entregas intermédios; de Condicionamento de Acessos – restrições de acesso (peso ou dimensão do meio de
transporte), restrições de horários; de Gestão Territorial – estabelecimento de zonas de carga e descarga, mini
plataformas logísticas; Tecnológicas – utilização de GPS e tracking, software de planeamento de rotas, adopção
de veículos não poluentes; de Infra-Estruturas – centros urbanos de distribuição, recurso ao transporte
ferroviário (eléctricos de carga), recursos ao transporte nas zonas subterrâneas. (Macário, R. et al., 2006)
Na realidade a utilização da ferrovia podia até ser encarado como uma solução possível (potencialmente
oferece melhores velocidades e custos mais baixos de operação), contudo restrições de capacidade da infraestrutura inviabilizam parte do problema – as entregas porta-a-porta. (Lindholm, M., Behrends, S., 2012).
Outra solução seria a utilização de centros de consolidação da carga a diferentes níveis, localizados em
zonas periféricas e centrais, que permitissem a transferência da carga com recurso a veículos mais ligeiros
(evitando o tráfego de veículos de médio porte no interior das zonas urbanas) e a utilização de veículos mais
amigos do ambiente (bicicletas ou carros eléctricos). (OCED, 2003), (Macário,R. et al., 2008), (Allen, J., Thorne,
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G., Browne, M., 2007), (Browne, M., Allen, J., Leonardi, J., 2011) e (UN-Habitat, 2013)
Outro tipo de soluções pode ainda ser utilizado nomeadamente o recurso a serviços cooperativos, onde
as necessidades de entrega se agregariam de modo a satisfazer grupos de agentes (retalhistas), utilizando para
o efeito uma partilha de meios de transporte. (LOGURB, 2007)
E ainda caixas-depósito disponibilizadas em pontos específicos (terminais de transporte ou outros) e
que funcionariam para recepcionar encomendas de reduzida dimensão (ou correspondência) servindo para
reduzir os efeitos causados no fracasso da não entrega (por ausência do destinatário final), bem como para
colmatar a redução de efeitos de entregas urgentes e esporádicas em diversos locais (implementando um
sistema centralizado neste tipo de distribuição). Todo isso com o intuito de diminuir o peso de deslocações em
veículos convencionais. (LOGURB, 2007)
É portanto necessário equacionar racionalmente os serviços de transporte de mercadorias definindo
estratégias de optimização que sejam aceites por todos os stakeholders do sistema (consumidores, operadores
privados, entidades publicas e comunidade), por forma a garantir um desenvolvimento sustentável, que se
traduza numa manutenção dos níveis de fornecimentos e em simultâneo numa redução dos impactes
ambientais. (Taylor, 2005)
Recentes desenvolvimentos têm sido levados a cabo na investigação da modelação dos transportes em
logística, mas embatem com alguns impedimentos devido à complexidade de interacções entre os
stakeholders, onde estes também se movem por diferentes objectivos e perspectivas para atingir as suas
metas. (Taniguchi, E., Thompson, R. G., Yamada, T., 2012)
A realidade urbana é um sistema altamente dinâmico e constituído por uma teia muito complexa de
interacções entre agentes, os quais se movem com diferentes propósitos e características. (Macário,R. et al.,
2008) É portanto decisivo conhecer quais os stakeholders chave, conforme se pode observar na Figura 3.

Figura 3 Stakeholders chave no transporte urbano de mercadorias. Fonte: (Taylor, 2005)

Uma vez que que cada grupo tem objectivos diferenciados e o seu comportamento tem obviamente a
tendência de considerar as suas próprias necessidades (Taylor, 2005). Estamos portanto, perante o dilema de
Browne e Allen
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(…) policies aimed at improving community outcomes from freight transport operations may often run counter
to the improved operations of freight companies and their customers (…)”
(Browne, W., Allen, J., 1999)1

Mas apesar de todas as divergências, cabe à organização do sistema de logística urbana encontrar
consensos entre os diversos agentes conforme (LOGURB, 2007) baseando-se em três pontos centrais:
 Redução (ou não agravamento) de custos directos dos agentes privados (expedidores grossistas,
retalhistas ou pequena industria) indo ao encontro das suas expectativas;
 Redução do congestionamento rodoviário, dos impactes no ambiente e riscos de segurança –
objectivo prioritário dos agentes públicos;
 Aumento da qualidade de vida nas zonas urbanas, através da diversificação de oferta de produtos
e serviços e em simultâneo, redução do tempo despendido bem como dos custos globais de
fornecimento às famílias e negócios - objectivo dos cidadãos e sociedades locais.
É reconhecida a dificuldade em desenvolver sistemas de modelação também devido a outros
problemas, os quais se podem realçar: a complexidade própria dos processos logísticos urbanos; a falta de
conhecimento sobre as tomadas de decisões dos agentes (privados); a ausência de dados estatísticos
completos. (Macário, R., 2007)
Sem dúvida um desafio necessário (modelação dos transportes em logística urbana) quando o objectivo
é implementar uma nova alternativa com recurso a tecnologias e sistemas avançados, que revolucionem o
processo logístico e a distribuição de cargas no meio urbano.
Já é reconhecida que a estratégia para a Europa 2020 aponta para um crescimento inteligente, inclusivo
e sustentável e para isso “impõe-se uma mudança radical”.
“O potencial de melhoria das operações e serviços logísticos urbanos é significativo (…) à rápida introdução de
novos tipos de veículos e de combustíveis alternativos, para reduzir a dependência em relação ao petróleo e as
emissões. (…) contribuirão para se alcançar, até 2030, o objectivo de tornar a logística urbana praticamente livre de
CO2 nos grandes centros urbanos europeus.” (Comissão Europeia COM 913 final, 2013, p. 5)

2.2

A ACTIVIDADE FARMACÊUTICA E SUAS ORIGENS – BREVE ENQUADRAMENTO

Esta actividade (farmacêutica) e o seu sector estão muito relacionados com o exercício profissional do
farmacêutico, que pode ser efectuada em diversas áreas de acção (análises clinicas, industria farmacêutica,
farmácia hospitalar, distribuição grossita ou investigação), mas o grosso (cerca de 60%) é na actividade em
farmácia comunitária. Os condicionamentos e as balizas jurídicas das instituições aliadas ao regime jurídico do
exercício profissional são factores decisivos no desenrolar da actividade farmacêutica. Tornando o seu exercício
fortemente regulamentado. (Pita, J.R., 2010)
O que sempre se verificou desde a origem. Esta remonta ao século XVI com a actividade do boticário e
já nessa época era exigida uma certa regulação e assente num documento da época - o “Regimento do FísicoMor do Reino”.
O exercício dessa profissão consistia no armazenamento de drogas, seu tratamento, manipulação,

1

Estudo efectuado sobre os impactes ambientais das operações de transporte de mercadorias em Londres.
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preparação de medicamento e respectiva comercialização. Já nesse documento se estabelecia o critério de não
dissociação entre a propriedade do estabelecimento e o exercício da profissão. ( (Pita, J.R., 2010)
Fica assim demonstrado que a indivisibilidade da propriedade e do exercício profissional (gerência
técnica, direcção técnica) não é apenas uma realidade dos últimos anos (entre os anos 60, 70 até à actualidade),
mas sim uma constatação de uma prática constante na farmácia portuguesa, com excepção de uma pequena
janela temporal entre 1924 e 1933. Recentemente o seu regime jurídico (cuja alteração retrocede a 2007 e que
se encontra presentemente em vigor) veio alterar significativamente a propriedade da farmácia. (Pita, J.R.,
2010)
Também toda a actividade comercial da farmácia tem uma legislação específica, regulada e regida por
normas de elevado caracter técnico, e que segue padrões ou guias de boas práticas internacionais.
Alguns exemplos disso podem ser verificados nos critérios exigidos para os locais de venda - farmácias:


A instalação só se processa por abertura de concurso público;



O princípio do exercício ao público só é possível após atribuição de alvará por parte da entidade
reguladora;



A sua localização está relacionada com uma capitação mínima de habitantes no município, ou
quando dista da mais próxima mais de determinada distância;



Existem também requisitos de distâncias mínimas entre farmácias;



É exigido regras técnicas de instalação, equipamento e funcionamento. (INFARMED, 2014)

As transposições das directivas comunitárias para o sector foram decisivas para uma modernização geral
do exercício da profissão – as boas práticas de exercício, normalização relacionada com a qualidade, eficácia e
segurança dos medicamentos.
2.2.1

A distribuição do medicamento

A distribuição do medicamento é também uma actividade regulamentada por lei e que compreende a
“distribuição por grosso” definida como: o abastecimento, posse, armazenamento ou fornecimento de
medicamentos destinado à transformação, revenda ou utilização em e serviços médicos, unidades de saúde e
farmácias. Todavia nessa distribuição está excluído o fornecimento directo ao público. (INFARMED, 2014)
Cujas algumas obrigações e exigências se podem enumerar:


Cumprir as boas práticas de distribuição, nomeadamente no que respeita às condições de
conservação, armazenagem, transporte e recolha de medicamentos;



Adquirir medicamentos apenas em entidades com autorização de distribuição ou que desta
estejam dispensados, como é o caso dos fabricantes, bem como certificar-se que cumprem as boas
práticas de distribuição/fabrico;



Dispor permanentemente de medicamentos em quantidade e variedade suficientes para garantir
o fornecimento adequado e contínuo do mercado geográfico relevante, de forma a garantir a
satisfação das necessidades dos doentes;



Conservar os contratos escritos celebrados com a pessoa responsável pela direcção técnica e,
quando aplicável, com o armazém e com as empresas que procedam ao transporte dos
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medicamentos objecto de distribuição por grosso;


Possuir registos, sob a forma de facturas, preferencialmente informatizadas, de todas as
transacções de medicamentos efectuadas, durante um período mínimo de cinco anos;



Distribuir exclusivamente os medicamentos a farmácias, a outros distribuidores por grosso de
medicamentos, a entidades autorizadas a adquirir directamente medicamentos ou a locais de
venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. (INFARMED, 2014)

2.2.1.1

Cadeia de abastecimento e distribuição de medicamentos às farmácias em
Portugal

A distribuição de medicamentos e a sua cadeia de abastecimento é uma actividade urbana considerada
muito relevante por ser fundamental e indispensável numa cidade. Organizada segundo critérios muito rígidos
que segue requisitos técnicos muito regulamentados (Legislação Diversos, 2007) e para fazer face às exigências
do consumidor por um de nível de serviço elevado, obriga a um número de movimentos de carga no espaço
urbano muito considerável.
A distribuição do medicamento está organizada em dois níveis principais – a actividade grossista e a
actividade de dispensa de medicamentos aos utentes. Encontramos assim três categorias de intervenção neste
sistema: os laboratórios farmacêuticos – que desenvolvem produtos (seguindo processos regulatórios) ou
obtêm licenciamento de produção para os colocar à venda, eventualmente também fornecem as farmácias; os
distribuidores grossistas (armazenistas) – que asseguram a distribuição dos medicamentos junto das farmácias;
no final do elo, as farmácias oficina ou comunitárias (um termo mais actual) – cuja função é a dispensa do
medicamento e prestação de outros serviços aos utentes, facultando-lhes o acesso ao medicamento prescrito
pelo médico ou adquiridos por vontade própria (quando se trata de medicamentos não sujeitos a receita
médica). (Pita Barros, P., Catela Nunes, L., 2011)

Figura 4 Cadeia de distribuição do medicamento. Fonte: Adaptada de (Deloitte, 2013)

Os actores envolvidos formam uma cadeia de distribuição organizada conforme Figura 4 e cada um tem
funções próprias a nível dos fluxos materiais (fluxo físico dos produtos), fluxos imateriais (assunção de riscos
comerciais, informação, etc.) e da sua organização. Essa segmentação implica desempenho em actividades
diferentes no processo, e cada uma tem competências, interesses e objectivos específicos. Assim:
O Produtor – Laboratório é o actor que transforma a matéria-prima em produto acabado que pretende
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escoar no mercado. A tendência acentuada nas últimas é pressionar ou “empurrar” os seus produto através da
cadeia de abastecimento até ao consumidor final baseando-se em sistemas previsionais de procura. É notória
a aplicação de economias de escala e de âmbito, que permite uma gestão eficiente quer nas aquisições
(matéria-prima), quer no planeamento produtivo e no transporte dos produtos. Gerando por conseguinte uma
necessidade de dimensão de armazenamento (para satisfazer as variações da procura) e que conduziu à sua
deslocação para zonas exteriores ao perímetro urbano.
Em alguns casos, dependendo do poder negocial e capacidade financeira das farmácias, estabelecem
um canal directo (direct to pharmacy) com determinadas farmácias ou rede de farmácias fornecendo os seus
produtos numa base programada. Neste caso é o inverso do afirmado anteriormente, i.e. quem “empurra”
neste caso é a farmácia que “exige” ser fornecida sem que exista um armazenamento intermédio na cadeia.
Esta tendência tem introduzido uma outra exigência ao produtor, ao implicar a necessidade de deter meios de
transporte próprios ou o recurso a terceiros para poder satisfazer os pedidos dos seus clientes.
O Grossista – Distribuidor ou Armazenista é o agente que compra os artigos directamente ao produtor
e que depois os coloca ao dispor do retalhista (farmácias), consistindo numa operação de distribuição dupla
até ao cliente final (consumidor). Esta localiza os seus depósitos em zonas estratégicas, próximos dos centros
de consumo, mas mesmo assim ainda afastados do perímetro urbano, por razões economicistas - espaços com
preço mais baixos para as dimensões que necessita, e perto de vias de comunicação de nível superior de modo
a atender um vasto número de clientes no menor espaço de tempo possível optimizando os custos com
transportes. Procurando sempre efectuar o menor número de viagens possível para satisfazer os pedidos que
lhe são endereçados.
Em resumo, os interesses associados a este agente da cadeia de distribuição são focalizados em dois (2)
aspectos fundamentais: redução dos custos de exploração (transporte e armazenamento) e no oposto procura
aumentar as suas receitas de exploração (volume de vendas e conquista de novos clientes com uma qualidade
de serviço optimizada).
Outro actor que pode estar ligado a esta cadeia é o operador logístico ou de transporte, que é quem
realiza a operação de transporte propriamente dita – é frequente o seu recurso da parte dos laboratórios, que
assim evitam a necessidade de deter frotas e sistemas próprios. No entanto esta situação também pode ser
comum ao armazenista, que pelas mesmas razões recorre ao outsourcing deste tipo de serviços para
complementar os seus meios próprios.
O Retalhista – farmácia comunitária ou rede de farmácias é o último elo da cadeia que separa o produtor
do consumidor final. Este actor tem o contacto directo com as necessidades e desejos do consumidor, podendo
em muitos casos influenciar a sua escolha. As suas decisões estão muito direccionadas para uma gestão jus-intime devido às condicionantes espaciais, mas com uma preocupação muito séria em satisfazer os pedidos dos
seus clientes, apostando numa diversidade de produtos de modo a alcançar diversos segmentos do mercado.
O consumidor no final da cadeia procura junto do retalhista os artigos que precisa para combater as
consequências das suas patologias e seus sintomas, e pode também recorrer a estes estabelecidos para que
lhe sejam efectuados outros tipos de serviços de caracter preventivo.
A sua sofisticação e exigências como consumidor têm subido nas últimas décadas, fruto da sociedade
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de informação e do aumento da concorrência. (Deloitte, 2013), (Caiado, G., 2004)
Esta cadeia nunca ficaria completa se não se fizesse menção às autoridades do sistema, mas esse
assunto está mais adiantes detalhado.
2.2.1.2

Processo de distribuição

Para explicação do abastecimento e distribuição, irá ser dado um breve resumo da organização dos
processos que se observam na Figura 5.

Figura 5 Processo simplificado do transporte, armazenamento e distribuição de medicamentos. Fonte: Adaptada de
(Alloga, 2014)

Assim, o armazenista recebe no seu espaço a encomendas das farmácias e para poder responder a estes
pedidos antecipa o seu armazém com encomendas aos laboratórios ou aos produtores de medicamentos. Estes
dão entrada no sistema onde armazenados, utilizando para o efeito um sistema de tratamento electrónico da
informação (ver Anexo 1 com a imagem de um equipamento deste tipo), conforme diversas classificações e
níveis (existem normas próprias definidas pelos reguladores) caso se tratem de produtos que necessitam de
maiores ou menores cuidados num sistema de prateleiras – alguns são colocados em zonas refrigeradas para
serem mantidos a uma temperatura de acondicionamento constantes, outros em zonas isoladas e seladas
devido à susceptibilidade de serem alvos de roubos ou extravios. (Legislação, 1998)
Após esta classificação e acondicionamento, os funcionários iniciam o processo de carregamento das
linhas dispensárias (ver a imagem do Anexo 2 com este tipo de equipamento) onde são colocadas as
embalagens individualmente.
Ao receber as ordens de encomenda das farmácias, o sistema de gestão do armazém, põe em
funcionamento os tapetes onde circulam as banheiras (caixas próprias utilizadas para colocar as embalagens
individuais que constem do pedido). O acondicionamento dos medicamentos nessas banheiras é efectuado
também de acordo com um sistema de optimização, de modo a fazer um elevado aproveitamento do espaço
da banheira e diminuição do número das mesmas a transportar – ver a imagem do Anexo 3 com este tipo de
equipamento e material.
Por fim, existem uma sistema de controlo aleatório ou intencional que verifica o conteudo dessas
banheiras antes da sua selagem e colocação dos documentos de transporte – factura. Por fim “viajam” até ao
final dos tapetes, e é neste último local, já no extremo do armazém, que são atribuidas as zonas para o envio
dos pedidos e onde também têm acesso as viaturas para serem carregadas com as respectivas banheiras, após
definidas as suas rotas de distribuição.
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As viaturas afectas à operação de transporte, são veículos convencionais comerciais, que podem ter
diversas dimensões consoante o destino – as de menores dimensões estão vocacionadas para os serviços que
tem como rotas zonas de proximidade em relação ao armazém central e cuja volta é efectuada por uma
duração média não superior a 2 horas. Outras de maior dimensão são alocadas para fornecer zonas mais
distantes, quer a nível regional ou mesmo nacional.
Estes veículos têm o seu interior (caixa de carga) revestido com material isolante e possuem um sistema
próprio de climatização com um controlo próprio de temperatura e humidade, apesar de não existirem normas
específicas de acondicionamento dos produtos no processo de transporte, as firmas seguem as regras de boas
práticas indicadas para o sistema de armazenagem e distribuição do sector – nas imagens do Anexo 4 é possível
visualizar as banheiras dentro duma caixa de carga duma carrinha de transporte de medicamentos (na segunda
imagem sem o referido revestimento e sistema de climatização).
No quadro do Anexo 5 é possível verificar com detalhe todo o tipo de serviços e soluções que
normalmente são efectuadas por empresas com a actividade de armazenagem e distribuição de
medicamentos.
O objectivo do armazenista foi em tempos de prestar um elevado índice de serviço às farmácias, e para
isso efectuava várias entregas durante o seu período de actividade. Não sendo portanto optimizada a operação
de distribuição, mas isso teve como propósito alcançar quota de mercado e capturar o maior número de cliente
possível.
Nessa época isto era possível, devido à boa margem de comercialização que detinham os produtos
farmacêuticos, contudo essa margem teve um decréscimo acima de 20% nos últimos anos. (Pita Barros, P.,
Martins, B., Moura, A., 2012) O que colocou o mercado numa outra situação.
Actualmente a posição dos distribuidores é procurar rentabilizar as encomendas dos seus clientes e para
tal estão gradualmente a diminuir o número de entregas diárias. Não estando ainda no entanto a conseguir
optimizar o sistema de entregas, o que faz com que as suas viaturas não sejam totalmente preenchidas
(utilizando a capacidade total disponível de carga) para cada volta.
Num quadro resumo da Figura 6 apresenta-se o modelo actual de negócio, de acordo com uma
adaptação do quadro criado por Osterwalder et al. (Osterwalder, A. Pigneur, Y., 2010) duma empresa de
transportes de medicamentos. Esta situação ocorre quando o serviço é prestado por um departamento próprio
inserido no organigrama do distribuidor ou quando se recorre a terceiros para a prestação deste tipo de
serviços exclusivos. Trata-se portanto duma situação considerada neste estudo como a convencional.
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Figura 6 Quadro resumo da oferta de serviço de transporte convencional. Fonte: adaptada de (Osterwalder, A. Pigneur,
Y., 2010)

2.2.2

Autoridades abrangidas

A actividade de distribuição de medicamentos é como já referida uma actividade com normas muito
especificas, logo é importante mencionar aqui as entidades que também estão envolvidas e as suas ligações,
de modo a tornar bem perceptível quais os incumbentes e o seu peso em todo o processo de distribuição do
medicamento em Portugal.
Assim resumidamente apresenta-se as missões e deveres das autoridades do sector:
Ministério da Saúde (MS) - Entidade governamental cuja missão é definir e conduzir a política nacional
de saúde, promovendo a garantia de aplicação e utilização sustentável dos recursos disponíveis e uma avaliação
dos seus resultados. Tem como atribuição, entre outras, exercer funções de regulamentação, inspecção e
fiscalização das actividades e prestações de saúde desenvolvidas pelo sector privado. (Ministério da Saúde,
Governo de Portugal, 2014)
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) - é um Instituto Público com
autonomia administrativa, financeira e que prossegue as atribuições do Ministério da Saúde, encontrando-se
sob tutela do respectivo Ministro. Tem por missão e atribuições, regular e supervisionar os sectores dos
medicamentos, bem como garantir o acesso dos profissionais da saúde e dos cidadãos a medicamentos,
dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corporal, segundo os mais elevados padrões de
protecção da saúde pública. Com o rigor de qualidade, de um eficaz e seguro. (INFARMED, 2014)
Existem diversas associações do sector da indústria farmacêutica, sendo a mais relevantes:
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Associação Nacional de Farmácias (ANF) – Fundada em 1975 e representa 97% das farmácias
portuguesas. Tem por missão a defesa dos interesses profissionais, morais e económicos dos seus associados.
Com uma forte intervenção politico-associativa e aposta na melhoria contínua do exercício profissional na
farmácia, que tem contribuído para a consolidação dos padrões de qualidade dos serviços prestados e na
promoção da credibilidade e confiança dos cidadãos no sector.
Tem uma estrutura a nível nacional, onde são definidas as politicas e a governação associativa, e uma
estrutura local, organizando-se em grupos de 50 farmácias – círculos – espalhados em todo o território. Para
além da delegação central em Lisboa, existem as do Porto e de Coimbra.
No âmbito da actividade de formação e investigação, esta associação participa em vários projectos
empresariais de caracter cientifico em parceria com outras organizações.
Outra grande missão desta associação é representar os seus associados junto da tutela. Proporciona um
apoio muito importante a nível financeiro, uma vez que as comparticipações sociais efectuadas pelo Estado aos
medicamentos são por estas geridas. Assim, os seus associados estabelecem uma conta corrente com esta
associação de modo que, quem reivindica os montantes em dívida por parte do Estado é a ANF, de acordo com
os valores facturados nas respectivas farmácias. (ANF, 2014)
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) – Fundada em 1975, sucedeu ao Grémio
Nacional dos Industriais de Especialidade Farmacêuticas cujo início remontava a 1939. Representa actualmente
120 empresas que são responsáveis pela produção e importação de medicamentos para uso humano e
veterinário, vacinas e diagnósticos “in vitro”.
A sua missão é fomentar a inovação e o desenvolvimento de terapêuticas que respondam às
necessidades de tratamento e prevenção de novas patologias, bem como disponibilizar medicamentos que
constituam uma melhoria para a saúde e qualidade de vida das populações.
Para prosseguir esta incumbência é obrigada a defender elevados padrões éticos e de qualidade, a que
se aliam a responsabilidade social e o dever de solidariedade. (APIFARMA, 2014)
Muitas outras associações do sector poderiam ainda ser mencionadas, uma vez que ao nível da
distribuição e da actividade grossista existem diversas, que se agrupam para obterem vantagens competitivas
e económico-financeira junto de mercado que operam. Mas esse não é o âmbito deste estudo.
2.2.3

Implicações e alterações recentes no sector

Diversas medidas aplicadas neste sector e suas exigências têm afectado a economia da farmácia e o
acesso ao medicamento, que se repercutem também na distribuição do mesmo. Entre as quais se deverá
salientar:


Venda de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNRSM) liberalizada – e entrada de novos
players no mercado;



Liberalização da propriedade – com a possibilidade de operar em rede;



Redução nos preços e imposição dum tecto máximo no preço de venda – que implica
necessariamente diminuição nas margens de lucro (o cálculo é feito sobre o PVP);



Alargamento de horário – com directa obrigatoriedade de admissão de mais pessoal para o quadro
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técnico (24 horas em alguns casos);


Maior utilização dos genéricos – cujo PVP é muito reduzido, logo redução nas margens;



Poupanças em custos de distribuição.

Um estudo elaborado para a ANF comprova que as farmácias encontram-se perante uma situação cuja
actividade normal tem dificuldade em fazer face aos custos fixos. (Pita Barros, P., Martins, B., Moura, A., 2012)
Neste estudo é igualmente referido a dificuldade em encontrar medicamentos na farmácia, sendo de
realçar que esta “queixa” não é só apresentada pelos utentes, mas revela também que os farmacêuticos
sentem dificuldades na obtenção dos medicamentos juntos do grossista.
Num outro estudo encomendado pela APIFARMA confirma o anterior, pois relata e caracteriza as falhas
de abastecimento no mercado farmacêutico nacional, as suas causas e consequências. (Deloitte, 2013)
Juntando aos factores anteriormente referidos, o sector também é afectado com o envelhecimento da
população e o aumento dos custos associados à prestação de serviços de saúde.
Para além de tudo isto esta actividade sofreu na última década alterações muito significativas,
nomeadamente o alargamento dos pontos de venda e imposições legislativas relativas ao preço de venda (Pita
Barros, P., Martins, B., Moura, A., 2012). Como referido fortes transformações foram ocorrendo na organização
das farmácias, como a redução de volume de stocks, por escassez de espaço disponível para armazenamento,
por dificuldades económicas e financeiras na gestão do stock e o rateamento de produtos a fornecer pelos
armazenistas ou laboratórios. Obrigando a uma gestão just-in-time cada vez mais exigente, bem como uma
procura constante da maior eficiência dos recursos.
As farmácias destacam-se de outras actividades comerciais pelas suas necessidades muito específicas,
alguns medicamentos têm que ser transportados em veículos climatizados, a necessidade dum elevado número
de fornecimentos diários e rápidos. Por outro lado a exigência por parte dos consumidores num atendimento
atempado e mesmo urgente dos produtos (medicamentos) que esta comercializa, impondo a todo o sistema
um nível elevado de prestação de serviço.
Como referido com margens progressivamente mais pequenas, o problema da distribuição dos
medicamentos às farmácias implicam maiores dificuldades aos distribuidores no planeamento das suas rotas
e do tipo de veículos a alocar ao serviço.
Assim, estas alterações também provocaram modificações na cadeia de distribuição, as farmácias
exigem tempos de entrega cada vez mais curtos e preferencialmente várias vezes por dia com entregas em
pequenas quantidades. O que dificulta o planeamento dos distribuidores na organização da sua actividade
(Magalhães, J.M., 2004), apesar da elevada adaptação dos processos de tratamento logístico com a
constituição de armazéns robotizados. Estas exigências com a entrega ocupam um peso considerável na
estrutura de custos.
A própria localização dos armazéns dos distribuidores tem sofrido recentes alterações, pois a sua
procura tem incidido por locais onde os preços dos terrenos são baixos (que permite depósitos com maiores
dimensões) e em zonas com melhores acessibilidades, o que realmente só é possível fora do perímetro urbano.
Este facto também concorre para um elevado índice de utilização de transportes.
A operação de distribuição às farmácias é totalmente efectuada por via rodoviária, abastecendo
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múltiplos locais na cidade, com várias entregas ao dia, é portanto obvio que este é um dos sectores que tem
forte impacto nas externalidades provocadas no meio urbano.
2.2.4

Falhas no abastecimento no mercado farmacêutico

Como referido anteriormente o estudo encomendado pela APIFARMA, e efectuado pela consultora
Deloitte (realizado nos anos de 2012 e 2013) sobre o mercado nacional, procura caracterizar e quantificar as
falhas de abastecimento de medicamentos no mercado nacional e os respectivos impactos - como estas são
entendidas e que acções são tomadas pelos diferentes stakeholders (utentes de farmácias, farmacêuticos e
médicos). (Deloitte, 2013)
Neste estudo também foi analisado a duração média das falhas e os tempos de reposição dos produtos
em falta nas farmácias. Para tal recolheram diversa informação relativa a estas situações, e a mesma foi obtida
através de questionários e inquéritos aos referidos stakeholders.
Em resumo, as quantificações das falhas de abastecimento de medicamentos em 2013 mantêm o
mesmo nível se comparado com o ano anterior (2012). No entanto mais de 90% dos inquiridos tem a percepção
de que as falhas de abastecimento se mantiveram ou aumentaram em relação ao ano anterior. Estas quebras
afectam 46% dos utentes inquiridos e 100% as farmácias do universo estudado, concluindo que:


Mais de metades das falhas de abastecimento à farmácia têm duração superior a 48 horas



A taxa de reposição agravou-se de 2012 para 2013.

A falta de medicamentos no armazenista é indicada como a razão principal – de acordo com 80% das
farmácias inquiridas, outros motivos podem ser constatados na Figura 7. As farmácias quando expostas a este
tipo de situação recorrem preferencialmente ao laboratório (74%) para tentar colmatar a sua necessidade –
confirmado pelo aumento do pedido directo por parte das farmácias aos laboratórios.

Figura 7 Motivos da farmácia para as falhas de medicamentos. Fonte: Adaptada de (Deloitte, 2013)

Este estudo também quantificou os comportamentos dos utentes perante o problema de falta de
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medicamentos e indica que 43% dos inquiridos tiveram que se deslocar à farmácia com uma frequência elevada
por não terem conseguido comprar a totalidade dos medicamentos. Esta situação é preocupante do ponto de
vista do farmacêutico, conforme se pode verificar na Figura 8.

Figura 8 Frequência de deslocação à farmácia com falhas. Fonte: Adaptada de (Deloitte, 2013)

Pois as acções tomadas pelos utentes quando um medicamento não está disponível demonstram que
estes têm uma predisposição de 30 % (em oposição aos 70 % que voltam à mesma farmácia) para realizarem
um comportamento diverso quando confrontados com as faltas do medicamento, incluído neste valor cerca
de 16 % destes, deslocam-se a outras farmácias para colmatar a sua necessidade, conforme Figura 9 que se
apresenta.

Figura 9 Recomendações / Acções tomadas quando um medicamento não está disponível. Fonte: Adaptada de (Deloitte,
2013)

Por outro lado, quase metade dos médicos perante esta situação (falta de medicamento disponível)
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recomenda que os utentes se desloquem a outras farmácias de modo a não ficarem privados das suas terapias.
As farmácias por seu turno, quando confrontadas com as faltas de produto para servirem os seus
clientes procuram por diversos meios a resolução do seu problema, conforme se verifica na Figura 10 que de
seguida se apresenta. No entanto quando inquiridas sobre terem ajustado os seus stocks para fazer face ao
problema de falhas, 51 % das farmácias ainda indica que necessitou de efectuar uma política de redução de
stocks para resolver outras situações (nomeadamente financeiras)

Figura 10 Acções de mitigação da farmácia face as falhas de abastecimento. Fonte: Adaptada de (Deloitte, 2013)

Por fim, apresenta-se a quantificação da duração das falhas de abastecimento do circuito, onde se pode
concluir que para a maioria das farmácias apresenta uma duração de 72 horas e esse indicador tem
aumentado comparativamente a 2012. E cerca de 55 % dos utentes que voltam à farmácia têm de aguardar
mais de 14 horas para obterem os medicamentos em falta. Conforme se pode verificar em detalhe na Figura
11 seguinte.

Figura 11 Duração das falhas de abastecimento no circuito do medicamento. Fonte: Adaptada de (Deloitte, 2013)

Perante este quadro é notório que futuras mudanças irão ter que necessariamente ocorrer em toda a
cadeia de abastecimento, para que sejam mantidos os elevados padrões exigidos a este sector.
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Assim se verifica que é uma actividade muito abonada de exigências e que o seu estudo permitirá
enriquecer a investigação do sistema num contexto da logística urbana e como tal o mesmo irá ser abordado
no caso de estudo, onde os dados anteriormente citados irão ser aproveitados.
2.3

SISTEMAS INOVADORES DE TRANSPORTE

Como já referido, em termos económicos, o transporte é um motor de crescimento e criação de
emprego, por isso convém promover a sua sustentabilidade face aos novos desafios que constantemente são
colocados às sociedades.
O “Livro Branco dos Transportes”, elaborado pela Comissão Europeia em 2011, e que aborda a temática
dos transportes e da mobilidade e as preocupações inerentes à mesma. Referia que as emissões de CO2 terão
que ser reduzidas drasticamente num futuro próximo até 2050, colocando-as num nível 60% abaixo do que se
registava em 1990. Ainda segundo aquele documento, “os transportes urbanos são responsáveis por cerca de
um quarto das emissões de CO2 do sector dos transportes e (…) a retirada gradual dos veículos de «motorização
convencional» do meio urbano representa um importante contributo para diminuir significativamente a
dependência do petróleo, o volume de emissões de gases com efeito de estufa e a poluição sonora e atmosférica
local”. As energias alternativas como novo modo de propulsão poderão igualmente contribuir de forma
substancial na «redução da pegada carbónica do transporte urbano» (…)”. (Comissão Europeia COM 144 Final,
2011, p. 3)
Simultaneamente surgem grandes desafios, para os quais será necessário dar resposta. Assim, se por
um lado é necessário promover uma política de transportes que sustente o progresso económico, por outro
existem factores que não podem ser negligenciados, particularmente o efeito do elevado congestionamento
na rede rodoviária.
As principais propriedades dum sistema urbano de mobilidade (Macário, 2005 in (Macário, R., 2007))
devem ser asseguradas por alguns aspectos fundamentais:


Robustez, no sentido de estabilidade a longo termo e sustentabilidade;



Adaptabilidade, em termos de capacidade em adaptar serviços de acordo com a evolução da
procura ou de novas oportunidades tecnológicas, muitas vezes em resultado de mudanças
exógenas, cujos requisitos tipicamente se iniciam e/ou são gerados dentro de subsistemas de
mobilidade urbana, e, como tal, não controlados pelo sistema de mobilidade;



Eficiência significando elevada produtividade na capacidade de transformar recursos básicos em
resultados do serviço prestado e estes em unidades de consumo, fornecendo o melhor resultado
ao menor custo possível;



Diversidade, como sendo a capacidade de dar resposta às diferentes procuras em diferentes
segmentos do mercado numa relação dinâmica entre oferta e procura de mobilidade urbana.

Estes conceitos que foram desenhados no contexto do transporte urbano de passageiros no entanto
fazem todo o sentido serem também aplicados em logística urbana.
A evolução da actividade de transporte de mercadorias necessitará, então, de ser reinventada,
(Comissão Europeia COM 913 final, 2013) e a carga terá de ser transportada em diferentes modos ou a sua
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combinação mais eficiente. A oportunidade para tal pode ter surgido com a actual conjuntura associada ao
aumento acentuado do preço dos combustíveis, que criou condições para a inovação e o recurso a novas
tecnologias.
A direcção a tomar para o transporte de mercadorias terá de passar pela implantação de novos modos
alternativos, que tenderá a usar veículos ecológicos e a serem utilizados principalmente na etapa final do
percurso. Será também necessário para tal dotar os centros urbanos de condições especiais que facilitem esta
mobilidade.
O recurso às novas tecnologias e sistemas inovadores permitirá prestar um melhor serviço, com maior
segurança e eficiência e eficácia.
Introdução de soluções inovadoras no mercado é quase um requisito para quem investiga uma área tão
transversal e que impõe impactos aos restantes membros da sociedade.
As soluções inovadoras podem dar um contributo importante à eficiência e sustentabilidade da
mobilidade urbana. No entanto, é fundamental que as tecnologias promissoras se transformem em produtos
maduros que possam ter êxito no mercado. No caso Europeu, a Comissão e os Estados-Membros deverão
facilitar a criação do mercado único das soluções inovadoras de transporte urbano, nomeadamente através da
elaboração de normas e especificações técnicas comuns ou da facilitação de aquisições conjuntas e ecológicas.
(Comissão Europeia COM 913 final, 2013)
Urge assim, repensar também a qualidade (veículos adaptados), acessibilidade (ao nível das infraestruturas) e fiabilidade (integração entre as diversas redes, para as deslocações multimodais) dos serviços de
transporte de carga, oferecendo alternativas viáveis aos agentes destes sectores de actividade.
Certezas existem apenas de que algo tem de ser feito, tanto a curto como a médio e longo prazo, em
diversos campos da mobilidade. (Comissão Europeia COM 913 final, 2013) , (UN-Habitat, 2013)
2.3.1

Definição de Unmanned Aircraft Systems UAS – sistemas aéreos não

tripulados
Como ponto de partida, é necessário definir bem o seu conceito, assim UA (Unmanned Aircraft) designa
um aparelho aéreo cuja operação dispensa a utilização dum piloto a bordo. Por outras palavras, tem a
capacidade de efectuar percursos no espaço aéreo sem necessitar de um piloto no comando e a bordo. Pode
ser totalmente comandado remotamente a partir doutro local (em terra, a bordo de um avião ou de um navio)
ou também ser programado e funcionar de um modo totalmente autónomo.
Existem diversos termos na investigação ou na literatura para a sua designação: drone - zagão, RPV
(remotely piloted vehicle – veiculo pilotado remotamente), UAV (unmanned aerial vehicle ou unmanned air
vehicle – veiculo aéreo não tripulado), UAV Systems. Mas actualmente o termo Unmanned Aircraft Systems
(UAS) é o mais comumente aceite pelo sector, uma vez que se referem ao conjunto do aparelho aéreo e a
todos os seus componentes, necessários para a realização dos objectivo em missão. Conforme se pode
visualizar nas Figura 12 e Figura 13.
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Figura 12 Elementos que compõe os sistemas aéreos não tripulados UAS. Fonte: (U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration, 2013)

Para melhor compreensão da definição convém perceber quais os elementos principais que compõe
estes sistemas, assim um típico UAS consiste em:
i.) Unmanned aircraft - veículo aéreo não tripulado;
ii.) Control System - Sistema de controlo, como por exemplo uma estação de controlo terrestre;
iii.) Control link - um datalink especial que permite o controlo do aparelho;
iv.) Outros equipamentos de apoio relacionados.

Figura 13 Ligações e comunicações dos sistemas aéreos não tripulados. Fonte: (VOLPE - National Transportation Systems
Center, 2013)

Por outro lado, são diversas as operações para as quais estes tipos de sistemas podem executar,
portanto é importante também mencionar as suas categorias funcionais.
a)

Alvo ou chamariz – que permite ser utilizado como um alvo para simular um avião ou míssil;

b)

Reconhecimento – possibilidade de obtenção de informação sigilosa;
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c)

Combate – fornece capacidade de ataque em missões de alto risco;

d)

Logística – especialmente desenhados para transporte de carga e operações logísticas;

e)

Desenvolvimento e pesquisa – para ser utilizado em situações onde outros sistemas (que envolvam
risco humano) estão incapacitados ou limitados no seu uso;

f)

Comercial ou civil – especialmente desenhado para efectuar missões e aplicações no domínio da
segurança e vigilância; fotografia e filmagens aéreas, etc.

E ainda podem ser sub-categorizados conforme as suas dimensões e potencial de alcance ou autonomia.
No caso da realidade Europeia foi estipulado uma separação em 2 grupos principais uma vez que se
considera estar perante duas realidades distintas, as quais são reguladas por autoridades diferentes.


UA com uma massa máxima de descolagem de mais de 150 Kg. Estes sistemas são regulados pela
European Aviation Safety Agency (EASA);



UA com uma massa máxima de descolagem de valore inferior a 15 Kg, designados vulgarmente
por Light UAS. Estes sistemas são regulados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (INAC no
caso português), dos diversos estados membros. (European Commissiom TREN F2/LT/GF/gc D,
2009)

Em relação ao enquadramento americano e a sua definição de categoria em relação ao peso e a algumas
características podem ser verificadas no quadro da Tabela 2.

Tabela 2 Categorização dos sistemas aéreos não tripulado em função de algumas características. Fonte: (VOLPE - National
Transportation Systems Center, 2013)

2.3.2

Breve resenha histórica deste tipo de sistemas ou veículos

A história e investigação para a utilização de veículos não tripulados já não é recente. Os UAS têm uma
história que remonta aos meados de 1800, quando os Austríacos impondo a sua vontade em manterem o
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Império Austro-húngaro, se insurgiram contra os cidadãos de Veneza que tinham proclamado a Venetian
Republic e a utilizaram bombas em balões não pilotados para lançarem sobre a cidade. (Shaw, Ian G.R., 2013)
O primeiro avião não pilotado foi construído durante a Primeira Grande Guerra Mundial, utilizando uma
tecnologia de rádio controlo (da autoria de Archibald Low, engenheiro e inventor britânico considerado o pai
dos sistemas radio guiados), com o nome de “Aerial Target” e que se desenvolveu mais tarde para ser usado
contra os “Zeppelins” (dirigível aéreo que deve o seu nome ao inventor germânico Count Ferdinand von
Zeppelin). A sua invenção foi também útil para treino de pessoal militar na prática de alvos móveis. (Taylor,
J.W.R., Munson, K., 1977)2
Outras invenções se seguiram, no sentido de construir bombas voadoras que mais tarde originaram na
versão actual dos misseis cruzeiro. Os UAS diferem dos misseis de cruzeiro, pois apesar dum UAS militar poder
carregar munições a bordo, um míssil é a própria munição e os primeiros são recuperáveis após a missão
enquanto o segundo é construído apenas para atingir o alvo.
Já durante a Segunda Grande Guerra Mundial iniciou-se o fabrico em larga escala dum aparelho
(produzido por um antigo oficial da British Royal Flying Corps, Reginald Denny, que emigrou para o E.U.A. a
seguir à Primeira Grande Guerra), que prosseguiu o seu interesse num modelo de avião controlado
remotamente via sinais de radio (RC Aircraft). Este inventor e fabricante acreditava que o baixo custo dos RC
Aircraft seria muito útil para o treino dos atiradores de antiaéreas. (Naughton, R., 2005)
Ainda durante a II Grande Guerra a Alemanha Nazi produz e utiliza vários tipos de modelos não
tripulados, anos depois a Marinha dos Estado Unidos em parcerias com companhias privadas produz e testa
também alguns protótipos.
Mais tarde, com a preocupação de perder pilotos sobre território hostil, os E.U.A. começam a utilizar
veículos aéreos não tripulados para fazer voos de reconhecimento, espionagem e operações de vigilância.
(Shaw, Ian G.R., 2013)
Desde os princípios da aviação que esta ideia emergiu, todavia as dificuldades sentidas por falta da
tecnologia necessária para a utilização de aparelhos aéreos foi adiando a sua aplicação.
Nas últimas duas década (ou talvez mais) o sector aeroespacial investiu em larga escala para
providenciar ferramentas técnicas que permitiram a introdução de Unmanned Aircraft (UA) uma realidade no
espaço aéreo. O investimento em investigação e desenvolvimento continuou a ter um impulso gigantesco com
os conflitos bélicos onde a nação americana se encontra envolvida (nomeadamente no combate ao
terrorismo). Mas não só os E.U.A, Israel e muitos outros países têm seguido neste rumo. É de realçar portanto,
que o seu desenvolvimento e testes sempre foram fortemente incentivados pelos militares em zonas de guerra.
Estes sistemas UAS têm tido um papel muito crítico no auxílio de informações e espionagem, na
localização de alvos, bem como na destruição de bases e posições inimigas. Que dificilmente poderiam ser
alcançadas por outros sistemas ditos convencionais. (VOLPE - National Transportation Systems Center, 2013)

2

Retirado do resumo do livro.
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2.3.3

Potencial de aplicações e seus benefícios

Estes veículos tornaram-se o novo paradigma para a aviação, com um fortíssimo potencial de utilização,
mas é exigido que os mesmos detenham as devidas adaptações para se equipararem aos veículos tripulados.
Recentemente as suas aplicações no campo civil em domínios como a segurança a pessoas (busca e
salvamento marítimo e terrestre), comunicações e transmissões de informações e imagem para os media,
monitorização das condições ambientais, protecção de infra-estruturas, etc., têm sido amplamente testadas,
uma vez que resultam em elevados benefícios em termos de eficiência operativa e na redução dos custos
operacionais para levar a cabo essas missões. (European Commissiom TREN F2/LT/GF/gc D, 2009), (U.S.
Department of Transportation - Federal Aviation Administration, 2013)
No entanto, uma vez mais, como o seu espectro sempre foi de carisma militar e a operar em zonas
restritas, em que no seu desenho nunca foram consideradas questões de longevidade e/ou robustez, quando
transportamos esta tecnologia para o domínio público, as missões e os veículos apresentam necessidades
completamente diferentes (VOLPE - National Transportation Systems Center, 2013). Mas em termos de
vantagens e benefícios estas são em tudo muito semelhantes, tais como:


Mobilidade – fáceis de implantar, de se movimentarem, de descolarem e de serem recuperados;



Baixo custo – quer do investimento com o sistema, quer na operação, quando comparados com
outros meios (helicópteros ou aviões);



Rápida resposta – rapidamente se coloca o sistema em operação;



Ausência de risco humano – não transporta tripulação;



Redução da exposição de vidas humanas – em missões longas, fatigantes, sujas e perigosas;



Elevado grau de controlabilidade – a partir de centros de comando operacional;



Elevado controlo e informação – em tempo real.

Por outro lado apresentam também vantagens e benefícios em termos ambientais, redução de emissões
de ruido, redução do consumo de combustíveis fosseis e com consequência redução de emissões de CO2, uma
vez que substituem outros meios mais agressivos e fortemente consumidores de combustíveis não
alternativos.
Contudo o potencial destas capacidades não tem tido um impacto tão elevado como no campo militar,
uma vez que existe também um elevado número de restrições, que por razões óbvias não se fazem sentir num
enquadramento de segurança e confidencialidade militar.
Ao equacionar o seu uso para fins comerciais, ampliamos os impactos e exponenciamos o potencial
desta tecnologia, mas isso obriga também a uma redobrada atenção e empenho na persecução da elaboração
de legislação e regulação sobre a matéria. (U.S. Department of Transportation - Federal Aviation
Administration, 2013)
2.3.4

Os pontos-chave da tecnologia UAS

A chave para o desenvolvimento de mercados de UAS irá ser a capacidade de avançar, habilitar e unir
sinergias tecnologias que identifiquem e criem novas aplicações, que definam novas missões e alcancem a
novos mercados. Isso, por sua vez irá pressionar o seu desenvolvimento e melhorar ainda mais novas
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capacidades tecnológicas com o objectivo de reduzirem os custos e expandirem também mais as suas
capacidades.
Num relatório que procura avaliar as oportunidades, riscos e desafios para o futuro desenvolvimento e
implementação de UAS no sistema nacional do espaço aéreo americano (National Airspace System - NAS) são
identificadas e abordadas cinco áreas tecnológicas chave do subsistema UAS. Que irão funcionar claramente
para satisfazer as necessidades actuais e criar novos mercados e com isso satisfazer novas procuras para UAS.
Sendo elas as seguintes:


Estrutura do avião – tipo de construção;



A propulsão – tipo de tecnologia e combustível;



Comunicações, comando e controle;



Sensores;



Processamento de informação.

Cada uma destas 5 áreas é utlizada para identificar as tecnologias e/ou capacidades emergentes e que
irão contribuir para o futuro desenvolvimento do mercado de UAS. (VOLPE - National Transportation Systems
Center, 2013)
Assim como, cada um destes 5 subsistemas devem apoiar ou contribuir para satisfazerem o que os
utilizadores pretendam, necessitam e desejam. O principal dos UAS é oferecerem a possibilidade de remover
o humano das aeronaves ou dos veículos aéreos. Assim no futuro, o desenho das aeronaves não terá que ser
elaborado em função do peso e dos requisitos de sistemas de complexidade da condução duma tripulação. O
que pode representar maior eficiência de veículo e também maior flexibilidade.
Por outro lado as missões deixaram de ficar comprometidas pela fisiologia humana, o que representa a
possibilidade de prolongar a duração de determinadas missões e também o “vehicle flight envelopes” deixa de
ter como restrição as tolerâncias humanas. Por fim o uso de UAS remove os humanos de missões maçadoras,
sujas e perigosas.
2.3.5

Riscos e Obstáculos no seu Desenvolvimento

Há um número considerável de desafios para o desenvolvimento de um mercado livre de UAS, os quais
poderemos incluir os aspectos regulamentares, as discussões políticas e processuais, bem como questões
sociais e ambientais.
Não obstante os princípios básicos de uma convergência de aptidão tecnologia, a necessidade de
cumprir determinada missão (económica ou ambiental) e de um clima económico viável, outras barreiras
artificiais ou externas podem variar de pequenas inconveniências a impedimentos principais que afectam a
implantação e desenvolvimento de UAS. Cada barreira resulta em um atraso de benefícios e uma escalada nos
custos. Em alguns casos as diminuições nos retornos podem comprometer as promissoras oportunidades e
diminuir significativamente o interesse dos mercados.
As incertezas para o seu desenvolvimento e que estão a fomentar demasiadas barreiras, são em certa
medida relativizadas num futuro próximo, pois têm como base algumas questões de ordem técnica e
tecnológica que estão sendo fortemente investigadas, um pouco por toda a parte do mundo científico com
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interesse neste campo.
A necessidade de poder controlar toda a operação desde o momento que se inicia o voo, até ao seu
término é um assunto que não se pode ignorar, porque existem diversos factores envolvidos, que vão desde
os obstáculos terrestres (terreno, vegetação e edifícios), bem como outros veículos aéreos (aeronaves e
helicópteros) e outros aparelhos não tripulados, bem como a proximidade a zonas residenciais e o perigo para
as suas populações.
De facto as decisões em caso de risco de colisão no caso de aeronaves não tripuladas têm um
procedimento muito diferente das situações em que o piloto está a bordo. Por um lado porque a decisão á
assumida consoante o perigo e a situação em si própria, já no caso dos veículos não tripulados o comando está
ligeiramente desfasado (tempo de reacção para atender a ordem necessária e avaliação da situação
meteorológica da zona de manobra). Todavia este é mais uma vez um assunto que o recurso à evolução
tecnológica irá em breve encontrar as soluções necessárias. Não esquecendo que os incidentes ou acidentes
nos veículos tripulados são em norma devidos a falhas humanas (por vezes por falta reacção imediata às avarias
técnicas).
Assim, para além de este tema dever ser estudado com alguma distanciação política para procurar
encontrar consensos junto dos stakeholders envolvidos para a obtenção de melhores resultados, também o
estudo aprofundado sobre todos os factores de risco suportado por uma informação totalmente transparente
irá permitir uma robusta tomada de decisão.
A evolução deste sistemas será em muito idêntica à que ocorreu no inicio da era da aviação, onde o
objectivo era a construção duma máquina que pudesse efectuar uma operação de ligação (voar) entre dois
pontos usando o espaço aéreo, tripulada por uma equipa e que permitisse movimentar passageiros e carga. A
diferença com estes novos sistemas é o facto ser possível o mesmo tipo de operação, mas sem a presença do
homem a bordo, retirando o factor de risco humano e diminuindo as restrições da operacionalidade em
determinadas missões (monótonas, morosas e perigosas).
2.3.6

Requisitos de operação, licenciamento e formação

Estes aspectos são de extrema importância e estão intrinsecamente relacionados com a missão ou
objectivo proposto. Uma vez que as capacidades dessas missões podem diferir muito em termos das
características operacionais (como autonomia, altitude máxima de operação e velocidade máxima ou de
cruzeiro). Mas estas características também podem ser alteradas ou adaptadas consoante a configuração de
sensores a instalar a bordo, reduzindo de modo considerável as características operacionais. Por esta razão
diferentes sistemas ou veículos devem ser empregues de acordo com a missão a executar.
O factor de licenciamento também é determinado de acordo com as capacidades de cada aparelho ou
sistema, da sua manobrabilidade e o espaço onde a sua operação irá ser desenvolvida. Bem como do tipo de
propulsão e combustível utlizado.
A formação técnica do pessoal que irá operar os diversos sistemas é de extrema importância de modo
a mitigar os riscos envolvidos nas operações.
Para além dos factores como a segurança e privacidade de terceiros (público e outros utilizadores do
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espaço aéreo) que têm que ser assegurados, outros aspectos devem ser considerados na operação,
nomeadamente as condições atmosféricas, uma vez que condicionam o uso dos veículos e podem interferir
nas ligações (control link).
Como resumo de seguida apresenta-se uma lista com os pontos principais que devem ser alcançados
num futuro próximo:


Definir princípios éticos do UAS



Demonstrar que as responsabilidades dos fabricantes e dos pilotos (operadores) que estão ao
comando e nas operações consideram princípios éticos e códigos de boa conduta;



Definir as regras para selecção e treino dos pilotos (operadores);



Demonstrar o contributo, a utilidade e seus benefícios à sociedade apesar dos seus possíveis riscos;



Demonstrar que os benefícios alcançados estão em linha com os princípios éticos;



Demonstrar que se devem excluir as interpretações erronias da cooperação entre o HomemMáquina e o seu comportamento pré-programado;



Demonstrar que os programas de software já estão actualmente em funcionamento nos sistemas
convencionais (aviões comerciais) e que estes também respeitam códigos de conduta;



Demonstrar que os UAS dão um elevado contributo na criação de conhecimento em novas
tecnologias;



Demonstrar que existe um mau entendimento (ou de possíveis problemas) relacionados com o
facto de se considerar que estes sistemas possuem comportamentos erráticos.



Contribuir com campanhas de informação e divulgação das suas aplicações para a sociedade.
(European RPAS Steering Group, 2013)

Muitos estudos já têm sido levados a cabo para detalhar as regras e os procedimentos que devem ser
tomados para a regulamentação e legislação destes equipamentos e sua integração no domínio do espaço
aéreo. Portanto não falta vontade da parte de quem está a trabalhar na investigação e desenvolvimento destes
sistemas em considerar todos os pormenores (prós e contras) e deixar bem claro como devem ser seguidas as
suas regras. (European Commissiom TREN F2/LT/GF/gc D, 2009), (European RPAS Steering Group, 2013), (U.S.
Department of Transportation - Federal Aviation Administration, 2013), (VOLPE - National Transportation
Systems Center, 2013), (Valavanis, Kimon P., 2013)
Está neste momento a faltar uma vontade política e dos reguladores em de tomar decisões e de colocar
de lado a resistência à mudança, aceitando esta realidade que irá revolucionar as próximas gerações, seja no
domínio do auxílio às operações civis (policiais e protecção civil), assim como no complemento do transporte
de mercadorias.
2.4

MODELOS DE NEGÓCIO BM

“A good business model begins with an insight into human motivations and ends in a rich stream of profits”
(Magretta, Joan, 2002)

2.4.1

Introdução ao conceito e sua definição

Ao longo dos últimos anos o conceito BM tem sido muito utilizado nos vocabulários de gestão e
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administração e até tem sido muito fashion discutir este assunto. No entanto muita confusão também tem sido
gerada em redor deste tema e o modo como deve usado.
De facto os BM podem deter um papel positivo e poderoso na gestão corporativa. (Shafer, S.M., Smith,
H.J., Linder, J.C., 2005)
Toda a actividade comercial necessita de ter um suporte onde assenta a sua ideia de negócio, onde
explica o que pretendem oferecer ao mercado, e isso inclui entre outras coisas, como apresentar ou anunciar
o produto que quer vender ou serviço que vai oferecer, como alcançar os seus clientes, como escolher os seus
fornecedores e como tratar da distribuição do produto ou do modo de colocar no mercado o seu serviço.
Muitas destas informações são triviais no mundo dos negócios, mas nem sempre são organizadas com
procedimentos adequados e por vezes aquilo que parece óbvio é esquecido ou desconsiderado da sua devida
importância.
As empresas comercializam novas ideias ou novas tecnologias através dos seus próprios BM, sem que
se apercebam o que realmente estão a fazer. Muitas vezes apesar de deterem um extenso know-how e
capacidade financeira, despendem pouco tempo na criação e divulgação eficaz do seu negócio.
Por isso, sucede que uma mesma ideia ou tecnologia ao serem introduzidas no mercado de maneira
diferente poderão gerar no futuro resultados económicos diferentes. A tecnologia por si só não tem qualquer
valor objectivo, o seu real valor (em termos económicos) só é visível quando comercializado através dum BM.
(Chesbrough, 2010)
Como em muitos outros conceitos ou definições, procurar um significado generalizado ou comumente
aceite em relação a um termo não é tarefa fácil, uma vez que existem por vezes uma elevada diversidade de
interpretações sobre o mesmo tema, o que se traduz num desafio quando se pretende delimitar o conceito, a
sua natureza ou os seus componentes, bom como determinar o que consiste ser um bom exemplo. Mais ainda
sendo este um conceito muito novo.
Por outro lado também, esta diversidade provoca em alguns casos uma certa confusão na terminologia,
uma vez que estratégia, conceito de negócio, modelo de receitas ou modelo económico são frequentemente
utilizados erroneamente para tentar explicar o mesmo. Ainda neste campo poderíamos encontrar outros
tantos nomes, como desenho do negócio, arquitectura do negócio, método de negócio ou mesmo plano.
(Morris, M., Shindehutte, M., Allen, J., 2005)
A inovação do negócio é de vital importância e continua a ser muito difícil de se alcançar. Existem
diversas barreiras reais e incertezas, que o uso de ferramentas informáticas pode ajudar e ser muito útil, mas
não suficientes.
As empresas precisam de se adaptar constantemente às variações do mercado e deter uma atitude próactiva. Caso contrário o valor que querem oferecer ao consumidor é rapidamente ultrapassado pelos seus
concorrentes.
O “ desenho” do negócio com a representação de todos os processos que estão por detrás da “ideia”
que a empresa pretende “oferecer”, do modo como alcança o seu lucro e se mantém sustentável ao longo do
tempo num quadro com elevado impacto visual, proporciona uma maneira magnífica de dar a conhecer todos
os detalhes e dinâmicas a todos quantos estão realmente envolvidos no negócio - clientes, parceiros,
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fornecedores e colaboradores.
No fundo é a necessidade de estabelecer um modelo que toda a gente entenda, que saiba o seu ponto
de início e que fale uma linguagem perceptível para todos. Esse é o grande desafio dum bom modelo – ser
simples, relevante e intuitivamente compreensível sem simplificar demasiado a complexidade do
funcionamento da organização. (Osterwalder, A. Pigneur, Y., 2010)
“They are, at heart, stories – stories that explain how the enterprises work” 3

2.4.2

As origens

Em 2005 Osterwalder et al. elaboraram um artigo publicado pela CAIS – Communications of the
Association for Information Systems onde de um modo exaustivo procuraram a clarificação do conceito de BM
a propósito dum outro artigo publicado por outros autores (Seddon, Lewis et al., 2004 in (Osterwalder, A.,
Pigneur, Y., Tucci, C., 2005). Cujo tema em discussão estava relacionado com as relações entre estratégia e BM.
Constataram que na literatura o tópico BM é diversas vezes discutido, mas dum modo muito superficial
sem que se procure as suas raízes, as suas regras e o seu potencial. Por isso tiveram até a preocupação de
separar as duas palavras em busca de um esclarecimento detalhado. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C.,
2005)
Para estes autores, eles interpretaram que a palavra model indica “a descrição e a representação
simplificada duma entidade ou processo”, e a palavra business como “a actividade que providencia bens ou
serviços envolvendo aspectos industriais, comerciais e financeiros”. Ao colocarem estas palavras e conceitos
em conjunto, eles propõem como definição do conceito de BM:
Um Modelo de Negócio é uma ferramenta conceptual que contém um conjunto de objectos, conceitos e seus
relacionamentos com o objectivo de expressar a lógica do negócio duma empresa específica. Em consequência disso
devemos considerar que os conceitos e seus relacionamentos permitem uma descrição e representação simplificada do
valor que é oferecido aos clientes, como é que isso é feito e quais as suas consequências a nível financeiro.4

Também ao consultarem na literatura a utilização do termo BM verificaram que existe uma linha
contínua de autores que usam o termo para simplificar e generalizar o modo como a empresa exerce a sua
actividade (Galper 2001; Gebauer e Ginsburg 2003 in (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005) e outros
autores que enfatizam o aspecto modelo (Gordijn 2002; Osterwalder 2004 in (Osterwalder, A., Pigneur, Y.,
Tucci, C., 2005), no sentido duma conceptualização do modo como uma empresa faz negócios, com o objectivo
de reduzir a complexidade a um nível do entendimento genérico.
Na sua essência a expressão BM permite identificar os elementos e os relacionamentos que descrevem
a maneira como o negócio da empresa se processa. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
A origem deste termo é devida à massificação da utilização de novas tecnologias de comunicação – a
poderosíssima INTERNET – que transformou o modo comunicacional da sociedade moderna. É com a
proliferação de empresas de carácter tecnológico nos anos 90 que se começa a utilizar este termo. (Magretta,

Fonte: Joan Magretta in Why Business Models Matter, 2002, pag. 4
Tradução do autor do original “A business model is a conceptual tool containing a set of objects, concepts and their
relationships with the objective to express the business logic of a specific firm. Therefore we must consider which concepts
and relationships allow a simplified description and representation of what value is provided to customers, how this is done
and with which financial consequences”
3
4
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Joan, 2002)
Osterwalder et al. recorreram a um método utilizado por Abrahamson (Abrahamson and Fairchild 1999,
in (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005) que consistia em procurar nos diversos meios de comunicação
quantas vezes surge determinado titulo e estudar a sua aparição e evolução. E verificaram que houve um
crescimento exponencial da utilização do termo, quer em títulos, resumos, palavras-chave ou em textos
completos. Concluíram também que o nome “business model” é realmente um fenómeno recente e que o seu
inicio se reporta aos anos 90.
Como referido anteriormente existe uma enorme confusão acerca do uso da expressão BM, pois vários
autores escrevem sobre o tema e não estão necessariamente a referir-se ao mesmo assunto. Por isso é
frequente verificar que se encaixa em variadas situações, como exemplos de partes de BM, ou tipos de BM ou
mesmo exemplos concretos de BM.
Constatam os autores assim, que outros escrevem sobre o tema o fazem sobe a alçada de três (3)
diferentes categorias que podem ou não estar hierarquicamente ligadas entre si:
a) Existem os que descrevem o conceito de BM como um conceito abstracto e abrangente e que se
referem ao mundo real dos negócios;
b) Existem os que descrevem diferentes tipos abstractos de BM, i.e. uma classificação esquemática, em
que cada uma descreve um conjunto de negócios com características semelhantes (ou comuns);
c) Outros que presenteiam os aspectos de ou uma conceptualização dum caso particular do mundo
real do BM.
Estas três (3) categorias podem variar no seu rigor de modelação, variando desde simples definições de
uma lista de elementos até a um conjunto de elementos relacionados, definidos e conceptualizados.
(Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
Ainda outros autores Al-Debei et a.l apresentam num quadro resumo uma variedade de definições de
outros autores e quais as suas bases na definição de BM no Anexo 65
Mas esta esquematização permite verificar o seguinte: diversos autores publicam artigos criando
classificações uma elevada variedade de opiniões sobre BM; que os autores se referem a coisas diferentes
quando escrevem sobre o mesmo assunto e baseiam o tema apenas em um ou mais nos seus componentes.
Isto sugere que o tema é ainda vago e numa fase de conceptualização apesar da sua perceptiva
importância. Conforme se pode verificar pela quantidade de diferentes definições e conceitos apresentados
como referido no Anexo 6. (Al-Debei et al., 2008)
Ainda os mesmos autores em Al-Debei et al. utilizaram esta análise para desenvolver algumas guias de
orientação no sentido de encontrarem um consenso para a criação da sua própria definição, enquadrando o
tema numa perspectiva mais compreensiva e por isso organizaram a informação recolhida da seguinte forma:
1

A maneira na qual as organizações criam valor:

5

Nota do autor: optou-se pela não tradução, pois isso mesmo iria trazer alterações ao original e logo outros

entendimentos.
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a) Em conjunto com os seus fornecedores e parceiros, criam valor aos seus clientes – Autores
(Magretta 1998, 2002; Petrovic et al. 2001; Torbay et al.2001; Stähler,2002; Osterwalder et al.,2005;
Haaker et al. 2006);
b) Em conjunto com os seus stakeholders criam valor para cada parte envolvida - Autores (Bouwman,
2002; Stähler, 2002; Haaker et al., 2006; Anderson et al., 2006);
2

A maneira na qual uma organização gera receitas - Autores (Timmers, 1998; Magretta, 1998; Rappa,
2000; Linder and Cantrell, 2000; Torbay et al., 2001);

3

Uma ideia geral sobre o negócio existente e o planeamento futuro do negócio Sugerindo o BM da
organização deve abranger futuras perspectivas de negócios – Autor (Stähler, 2002);

4

Uma arquitectura para a organização, que inclui os seus activos, produtos, serviços e fluxos de
informação - Autores (Venkatraman and Henderson, 1998; Timmers, 1998);

5

Como uma lógica de negócio relacionada com o modo sobre o qual os negócios são conduzidos Autores (Petrovic et al., 2001; Osterwalder et al., 2005);

6

A maneira na qual uma organização é capaz de efectuar transacções de coordenação e colaboração
entre as suas partes e múltiplas empresas - Autores (Amit and Zott, 2002; Bouwman, 2002; Haaker et
al., 2006);

7

Uma organização estratégica ou um conjunto de estratégias – Autores (Leem et al., 2004; Kallio et al.,
2006);

8

Uma interface ou uma base teórica entre estratégia de negócio e o processo de negócio - Autores
(Camponovo and Pigneur,2003; Tikkanen et al., 2005; Rajala and Westerlund,2005; Morris et al.,
2005);

9

Uma ferramenta conceptual, uma ideia geral do negócio ou um plano de acção – Autores
(Stähler,2002; Haaker et al., 2004; Osterwalder et al., 2005);

10 A maneira de perceber uma simples organização ou uma rede de organizações – Autores (Bouwman,
2002; Haaker et al., 2006).
Ainda no entender de Al-Debei et al. a principal razão por de trás desta confusão de definições ou
explicações para o mesmo conceito devesse, à viragem que o mundo de negócios sofreu desde a tradicional
maneira de fazer negócios à nova era digital dos negócios, a qual está submersa num elevado grau de
complexidade e de rápida alteração ou mudança.
Assim, estes autores definem BM como:
O modelo de negócios é uma representação abstracta de uma organização, seja ela conceptual, textual e/ou
gráfica de todo o tipo de combinações inter-relacionais de cariz arquitectural, co operacional, ou financeira desenhadas
e desenvolvidas por uma organização no presente e para futuro. Bem como todos os seus produtos e/ou serviços que a
organização oferece ou poderá oferecer baseados em medidas que são necessárias para alcançar os seus objectivos e
suas metas estratégicas.6

6 Tradução do autor do original “The business model is an abstract representation of an organization, be it
conceptual, textual, and/or graphical, of all core interrelated architectural, co-operational, and financial arrangements
designed and developed by an organization presently and in the future, as well as all core products and/or services the
organization offers, or will offer, based on these arrangements that are needed to achieve its strategic goals and objectives.”
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Centraram assim, a sua definição em algumas características, tais como:


Ser compreensiva e geral;



Demonstrar flexibilidade da representação de BM;



Identificar e localizar o BM dentro duma organização digital de negócios;



Representar a importância e as razões que estão por de trás do desenho e desenvolvimento de
BM.

Procurando uma definição genérica de BM, a qual deve ter em conta diferentes pontos de vista e
permitir consensos que ainda não se verificaram. (Al-Debei et al., 2008)
2.4.3

Evolução do conceito

Desde Michael Porter que nos anos 80 defendia o conceito de estratégia do negócio como o modo que
a organização se devia posicionar ela própria dentro da indústria, adoptando por uma das seguintes
estratégicas genéricas: liderança pelo custo, diferenciação e foco, que muita coisa mudou e evolui no mundo
dos negócios. (Michael E. Porter, 1979)
O termo, que por si já tem a circunstância de ser recente e portanto talvez ainda na sua fase de
maturação, tem sofrido algumas mutações no sentido de progresso ao longo deste espaço temporal – dos anos
90 até aos dias de hoje.
Apesar de existir alguma “desconfiança” entre os trabalhos de pesquisa de diversos investigadores esse
progresso tem sido sentido. Se inicialmente houve a preocupação em definir e classificar, posteriormente
existiu a necessidade de listar os seus componentes, como se fosse uma “lista de compras”, de seguida
começou-se a descrever os seus diversos elementos construindo os componentes numa série de blocos. Numa
outra fase começou-se pela caracterização de elementos do modelo e BM, referenciando alguns casos
concretos de negócios de padrão mundial, actualmente existe a preocupação de focar o tema em termos de
ferramentas conceptuais e suas aplicações práticas. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
2.4.4

Distinção entre conceitos

O conceito devido à sua novidade proporciona ser ainda objecto de debate sobre o seu posicionamento
na teoria da empresa. Diversos investigadores procuram clarificar algumas questões fazendo a distinção entre
conceitos para esclarecer que na realidade estes podem parecer numa primeira análise idênticos, mas
retractam assuntos de campos distintos.
Assim, BM e processo de modelos de negócio devem ser claramente distinguidos (Gordijn, J., 2002),
enquanto o conceito de BM é na sua generalidade aceite como o ponto de vista lógico como a firma cria e
comercializa valor, o processo de modelo de negócio está mais relacionado com a forma como o caso do
negócio é implementado. Parte da confusão deriva da expressão de modelação de negócios, usada
principalmente para a actividade de modelação de BM, a qual é uma actividade do processo de modelação e
não um BM. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
No caso de distinção ente estratégia e BM a sua clarificação é mais difícil e neste campo os autores tente
a divergir claramente nas suas opiniões. Existem uns autores que referem que a causa da sua difícil aclaração
se deve ao facto de suporem que os conceitos se podem substituir um pelo outro. (Magretta, Joan, 2002).
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Outros autores explicam que a utilização (sem qualquer distinção) dos conceitos em conjunto serve para
mostrar uma forma de vantagem competitiva. Contudo na generalidade da literatura é observável que os
termos são ligados mas no entanto distintos (Magretta, Joan, 2002), (Al-Debei et al., 2008) e na prática a sua
diferenciação reside no facto de BM descrever um sistema que mostra como as suas “peças” se juntam todas,
e estratégia inclui também o factor concorrência.
Todavia existem outros que entendem que o termo BM é uma ideia geral sobre a estratégia da firma
que pode ser potencialmente aplicada a muitas firmas.
Ainda sobre a diferença entre estratégia e BM, existem outros autores que consideram que na estratégia
está incluída a execução e implementação, e o BM apenas se centra em como funciona o negócio como um
sistema.
Contudo esta distinção está longe de ser obvia, porque um BM por si só nada representa se não tiver
sido implementado e executado. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
Outros termos ainda implicam alguma distinção como é o caso de modelos de empresa (enterprise) e
BM, que apesar de próximos e relacionados conceptualmente diferem, no sentido em que o termo de
modelação de empresa é um nome colectivo utilizado para o uso de modelos em empresas de engenharia ou
operações de empresas. (Bernus 2001 in (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005). Mais focado portanto
em processos e actividades, uma vez mais o termo BM está essencialmente focalizado na criação de valor e
nos clientes.
Outro caso é o efeito do tempo, esta relação com BM é pouco discutida, no entanto quando se usa a
expressão “modelo de negócio da empresa…”, está a ser referido o modo como a empresa faz o seu negócio,
e isso representa um momento instantâneo ou uma descrição num dado momento. Como é sabido os BM
mudam rapidamente, então isso obriga a criar uma maneira mais conceptual e partilhada de descrever o termo.
Por fim, uma última confusão relacionada com o conceito de BM é o facto de muitas pessoas quando se
referem ao tema, apenas estão a querer falar sobre uma parte. A título de exemplo – um leilão online – não é
um modelo de negócio per si, mas um mecanismo de estabelecer um preço de venda, sendo portanto uma
parte dum BM (mesmo admitindo que seja um aporte dominante)
Resumindo, em primeiro lugar BM pode ser observado como uma ligação conceptual entre estratégia,
organização de empresa e sistemas. O BM como um sistema mostra como as “peças” do conceito negócio se
juntam em conjunto, e estratégia inclui a concorrência e a implementação. Portanto em termos de
implementação BM traduz-se em situações concretas, tais como a estrutura do negócio (em termos de
departamentos, unidades ou recursos humanos), os processos de negócio (fluxos de trabalho administrativo e
suas responsabilidades), as infra-estrutura e os sistemas (edifícios e informação, comunicações e tecnologias).
Por fim os BM são sujeitos a pressões externas e por isso constrangidos a mudanças constantes. (Osterwalder,
A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
Em conclusão a definição de BM segundo estes autores sintetiza- se numa pequena frase:
“Um modelo de negócio descreve o modo racional de como uma organização cria, entrega e capta valor” 7

Tradução do autor do original: “A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers
and captures value”
7
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2.4.5

Construção do quadro de BM

Os autores Osterwalder et al. iniciam no artigo já anteriormente referido a identificação de blocos
comuns entre o que se escreveu na literatura sobre BM. Utilizando para o efeito os modelos que mais referidos
e estudaram os seus componentes. Em síntese verificaram que emergem nove (9) blocos que cobrem todos os
componentes mencionados por pelo menos dois (2) autores. No entanto excluem todos os elementos que se
relacionam com concorrência e implementação, que segundo eles consideram que apesar de estarem
relacionados com os BM, não são parte interna destes. (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)
Foi com base nessa síntese literária e na convergência da construção dos nove (9) blocos que estes
propõem e que assentam a sua definição – ver nota 7 de rodapé.
Esta foi a primeira tentativa de identificar esses building blocks – como os autores gostam de chamar.
Que se podem resumir através dum simples quadro conforme a Tabela 3
Pilar
Produto

Blocos
Proposição de Valor

Interface com
os Clientes

Cliente Alvo
Canal de Distribuição
Relacionamento

Gestão da Infraestrutura

Configuração de
Valor
Competência Central
Rede de Parceiros

Aspectos
Financeiros

Estrutura de custos
Modelo das Receitas

Descrição
Oferece uma visão global do cabaz de produtos ou serviços
da empresa.
Descreve os segmentos de clientes os quais a empresa quer
oferecer valor
Descreve os vários meios que a empresa tem para se colocar
em contacto com os seus clientes
Explica os tipos de ligações que a empresa estabelece entre
ela própria e com os seus diferentes segmentos de clientes
Descreve a organização das actividades e recursos.
Identifica as competências necessárias para executar o BM da
empresa.
Desenho duma rede de acordos de cooperação com outras
empresas necessário parta uma oferta eficiente e a
comercialização do valor.
Soma de todas as consequências monetárias dos meios
empregues no BM.
Descreve o modo como a empresa faz dinheiro através duma
variedade de fluxos de receitas.

Tabela 3 Quadro resumo dos 9 blocos construtivos. Fonte: Adaptada de (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005)

O objectivo por detrás deste tipo de construção assenta na necessidade de atingir as categorias
funcionais que são:


Compreensão e partilha – auxiliam na captação, visualização, compreensão, comunicação e
partilha da lógica do negócio;



Análise – o conceito de BM pode contribuir para analisar (no sentido de medir, monitorizar e
observar) a lógica de negócio da empresa;



Gestão e Administração – os BM melhoram a gestão da lógica do negócio da empresa, pois através
do seu desenho, permitem um melhor planeamento, atingir ou verificar necessidades de alteração
e implementação e de alinhamento de estratégias em termos organizacionais e tecnológicas;



Prospecção ou Antecipação – o BM descreve futuros possíveis para a empresa, encoraja o recurso
a inovações, permite leituras antecipadas em relação ao futuro através do seu portfolio e de
sistemas de simulação;
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Patenteamento – as empresas e empresários podem patentear processos até mesmo aspectos
completos dos seus BM.
2.4.6

Situação actual dos BM

Actualmente inúmeros BM inovadores surgem todos os dias no mercado. Novas indústrias com recurso
às novas tecnologias emergem e em simultâneo as empresas de caracter tradicional têm tendência a
desaparecer cada vez mais.
Existem no entanto algumas que se reinventam aproveitando uma modernização dos seus activos
humanos, que por possuírem um grau mais elevado de formação tecnológica permitem este feito.
Sem dúvida que todas têm sido confrontadas com questões relacionadas com o seu modo de estar no
mercado, pois este por sua vez também se tornou mais exigente, devido à elevada concorrência global.
Já nas definições anteriormente citadas, é também perceptível entender que existe um confluir do
termo para as questões ligadas aos aspectos computacionais – provocando uma grande revolução na análise e
abordagem matemática de cada item e componente do negócio, possibilitando testes e análises de cenários
de tendências em tempo útil. (Magretta, Joan, 2002)
No entanto, a melhor ferramenta para a compreensão dos diferentes aspectos que influenciam e que
relacionam o negócio dum empresa é a construção dum BM bem alicerçado.
Isto traduz os dois tipos de testes que podem ser elaborados para a percepção de falhas num negócio –
o teste à narrativa, a história tem que fazer sentido e o equilíbrio dos números em termos de análise de custo
benefício. (Magretta, Joan, 2002)
2.4.7

O Modelo de Osterwalder et al.

Também conhecido como Business Model Innovation, esta obra está muito orientada para abranger um
público muito vasto seja de quadros de empresas e empresários, e mesmo para uma audiência que se pretende
iniciar no mundo dos negócios.
A facilidade comunicacional adoptada permite isso mesmo. Pois através de simples (mas bem
elaboradas) ilustrações, transmite com elevado pormenor todos os aspectos que devem conter os BM que se
queiram transformar em casos de sucesso.
Para além disso a mesma publicação tem alguns capítulos com aprofundados exemplos de casos reais
numa lógica de modelos construtivos para a criação e implementação de BM.
Assim os autores seguem e aperfeiçoaram a metodologia anteriormente citada – os nove (9) building
blocks (Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C., 2005) – cuja representação evoluiu para um quadro com um
visual muito atractivo e que de certa maneira cria per si um padrão de apresentação e desenvolvimento do BM
por estes defendido.
Este grafismo que permite uma percepção (the big picture) muito forte e transparente das relações
existentes dentro dos nove (9) blocos que se consideram em constante construção, numa lógica dinâmica de
permanente actualização e adaptação.
De seguida uma breve explicação sobre a sua composição e a forma como se relacionam de modo a
cobrirem as 4 principais áreas de uma empresa: Clientes (Relacionamento e Segmentação), Oferta (Prestação
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de Serviços); Infra-estrutura (Meios, Recursos e Parcerias) e Finanças (Aspectos Económico-Financeiros).
A Figura 14 abaixo ilustra os nove (9) blocos que se apresentam na ordem natural de acordo com o
decurso construtivo dum negócio e para além da sua definição são também apresentados o seu encadeamento
na actividade e as questões chave que devem ser colocadas.

Figura 14 Quadro do BM adaptado do modelo de Osterwalder et al. Fonte: Adaptada de (Nei Grando, 2004)

Grupo da Oferta
Composto por um único bloco. Elemento principal que garante a competitividade do BM – foco de
interesse dos clientes por apresentar uma solução de serviço totalmente inovadora ou incrementar
características já existentes no mercado.
A Proposta de Valor (Value Propositions VP) – representa o bloco central de todos os BM, aqui se exibe
o serviço que gera valor para o segmento de clientes que o negócio pretende alcançar. Traduz a forma como
as necessidades e desejos dos clientes são atendidos, ou seja os benefícios oferecidos pela empresa.
Neste bloco a empresa baseia a sua diferenciação em relação à concorrência, de uma perspectiva
quantitativa (preço, rapidez do serviço prestado – menor tempo) ou qualitativa (personalização, novidade com
recurso a tecnologia inovadora, status oferecido, design aliado à apresentação do serviço). Outros factores
poderão também ponderar a decisão do cliente – redução do custo final do produto por via indirecta; redução
do risco ou diminuição de falhas de abastecimento; aumento de acessibilidade ao produto final; maior
conveniência com redução de tempos de espera.
Questões relevantes – Qual o valor que estamos a entregar aos clientes? Quais os problemas e
necessidades que conseguimos resolver aos nossos clientes? Que pacote de serviços está a ser oferecido a cada
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segmento de clientes? Em que nos diferenciamos da concorrência?
Grupo de Clientes
Composto por 3 blocos que são a garante de todo o modelo, uma vez que é através deste grupo que as
receitas financeiras são geradas. No entanto também concorre para a formação de custos, mas é o seu
diferencial que estabelece uma situação lucrativa ou deficitária.
Os Relacionamentos com Clientes (Customers Relationships CR) – identificam os tipos de
relacionamentos individuais que uma empresa estabelece entre os seus clientes ou potenciais clientes e a
proposta de valor. Estabelecidos numa óptima de estratégia que pode ser desde a assistência personalizada
(dedicada) ou o auto-serviço (serviços automatizados). Esse relacionamento pode ser conduzido de acordo com
algumas motivações: aquisição, retenção
Questões relevantes – Que tipo de relação é esperada por cada segmento de clientes? Que despesa
representa esse relacionamento na nossa estrutura de custos? Como está esse relacionamento integrado ao
BM como um todo?
Os Canais (Channels CH) – A necessidade de fazer chegar a proposta de valor aos clientes passa por
estabelecer um modo de comunicação abrangente que envolva diversos canais de distribuição e que devem
passar por fases distintas. Correspondem aos períodos da relação dos clientes com o serviço: consciência –
como se consegue transmitir aos clientes o serviço que se pretende disponibilizar; avaliação - como se ajuda
os clientes a avaliar a nossa organização e a nossa proposta de valor aquisição; entrega – como se entrega a
proposta de valor aos clientes e por fim o pós-venda – como se providência a assistência e o suporte aos
clientes após a venda.
Questões relevantes – Quais os canais que devem ser usados para abordar o segmento de clientes? Como
integrar esses canais? Qual o custo/benefício da utilização de cada canal?
Os Segmentos de Clientes (Customer Segments CS) – Os clientes são âmago de qualquer BM, as
empresas não sobrevivem sem a sua existência. Para que uma empresa consiga satisfazer as necessidades e
vontades do cliente, precisa de os conhecer bem, de agrupá-los em segmentos distintos, de identificar atributos
e comportamentos comuns. Tem que estabelecer o tipo de cliente que pretende servir e para o qual a proposta
de valor deve ser direccionada.
Se no início podem não existir evidências suficientes para uma decisão consciente sobre quais os que
não devem ser servidos, tem também que estabelecer uma visão antecipada de modo a poder ir adequando-a
à medida que avança e apreende com a experiência.
Como os recursos são sempre limitados, quanto mais “fino” for esse segmento (nicho) melhores são as
hipóteses de atender as necessidades reais dos clientes – todavia deve ser suficientemente grande para
potenciar atractividade do negócio.
Alguns tipos de segmentos clientes: o mercado das massas – não distingue entre os diferentes
segmentos e por isso concentra tudo como um grupo uniforme; segmentado – distinção subtil entre o tipo de
mercado consoante as necessidades e problemas (desejos) onde se inserem; diversificado – abranger todo o
mercado apesar de diferenciar os distintos clientes; nicho de mercado – segmento específico e especializado
de clientes.
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Questões relevantes – Para quem se procura criar valor? Quais as características do segmento? Quem
são os nossos clientes mais importantes?
Grupo da Infra-estrutura
Conta com 3 blocos que proporcionam os meios para a elaboração adequada da proposta de valor, e é
neste grupo que se geram os montantes mais significativos da estrutura de custos.
Os Recursos Chave (Key Resources KR) são os activos necessários e os mais importantes para fazer o BM
funcionar bem e ter uma operação bem-sucedida. Todos são fundamentais para a criação de valor, manutenção
e angariação de novos clientes, contribuindo para aumentarem as receitas do BM. Neste bloco incluem-se os
recursos: materiais ou físicos – espaços e equipamentos necessários para colocar em acção o negócio;
financeiros – capacidade para aquisição dos meios, etc.; humanos – recurso elementar para colocarem em
acção os meios técnicos; tecnológicos – parte indispensável para a persecução duma actividade inovadora;
gestão e mercado – organização e administração dos recursos e o foco no mercado onde está inserido.
Questões relevantes – Quais os recursos-chave da proposta de valor? Quais recursos-chave para os
canais de distribuição? Como escolher os recursos-chave para efectuar o relacionamento com os clientes? Que
recursos-chave são exigidos para a criação de fontes de receita?
As Actividades Chave (Key Activities KA) são as acções mais importantes que a empresa deve fazer de
forma constante para que o BM funcione com sucesso. Aqui se incluem as tarefas produtivas relacionadas com
o desenho, a elaboração e a prestação do serviço em quantidades adequadas e com uma qualidade que seja
destacável; a resolução de problemas numa base diária, que procuram novas soluções aos problemas que vão
surgindo; a necessidade de interagir sobe a forma duma plataforma ou rede de ligação constante entre o
cliente e o canal de distribuição (gestão da cadeia de abastecimento)
Questões relevantes - Que actividades-chave são importantes para a proposta de valor? Que
actividades-chave são determinantes para os canais de distribuição? Que actividades-chave contribuem para o
relacionamento com os clientes? Que actividades-chave devem ser implementadas para gerar as fontes de
receitas?
As Redes de Parcerias (Key Partnerships KP), a sua identificação e a constituição de alianças é um
aspecto com grande relevância, pois permite diluir os riscos, partilhar recursos e tudo isso tem como
consequência uma redução de custos (economia de escala) e aumento de capacidade sem uma necessidade
de aquisição própria (redução de risco e incerteza). Aqui se inclui: as alianças estratégicas com empresas não
concorrentes; a cooperação estratégica para alcançar mercados exteriores; joint-ventures para desenvolver
novos negócios; relações com os fornecedores com o fim de garantir uma abastecimento confiável, etc.
Questões relevantes – Quem são os nossos parceiros-chave? Quem são os nossos fornecedores
principais? Qual a contribuição dos parceiros para os recursos-chave? Quais as actividade que os parceiros
podem realizar?
Grupo de Finanças
As Fontes de Receitas (Revenue Streams R€) – representam as possibilidades ou formas de encaixe de
dinheiro que a empresa pode obter com cada cliente (ou segmento de clientes) e que resultam das propostas
de valor entregues com sucesso aos clientes, mas não só, pois podem advir de outros meios – como as receitas
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de contratos publicitários. Podem ser estabelecidos diversos mecanismos de determinação do preço a cobrar
pelo serviço prestado: venda do serviço com preço fixo; preço variável em função duma taxa de utilização;
empréstimo em regime de locação que possa englobar os dois tipos de preços (fixos e variáveis); ainda outro
tipo de determinação do preço – dinâmico em função dos níveis de procura e da disponibilidade em oferecer
o serviço.
Questões relevantes – Que valor estão os nossos clientes realmente dispostos a pagar? Qual o valor que
actualmente pagam para resolver o mesmo problema? Como preferem pagar pelo valor gerado pelo serviço?
Quanto é que cada fonte de receitas contribui para as receitas totais?
A Estrutura de Custos (Cost Structure C€) – este bloco descreve a componente que engloba todos os
principais custos embutidos à operação do BM. As suas características básicas são: os custos fixos – referindose aqueles que se mantêm constantes independentemente do volume dos serviços produzidos; custos variáveis
– custos que variam em função do volume dos serviços prestados; economias de escala – no sentido de reduzir
os custos médios (custos unitários) associados ao incremento de escala na oferta dum um único tipo de serviço
e economias de âmbito (scope) quando se consegue vantagem em oferecer 2 serviços em conjunto
A criação e entrega de valor, a manutenção das relações com os clientes e a geração de receitas todos
concorrem de um certo modo para a ocorrência de custos. Todos estes custos podem ser calculados dum modo
relativamente simples depois de bem definidas as actividades que para eles concorrem: Recursos Chave,
Actividades Chave e Rede de Parcerias.
O objectivo de qualquer BM é minimizar os seus custos, sendo possível em alguns casos que essa
estrutura seja menor do que noutros, como é evidente. Todavia existe uma necessidade de distinguir 2 grandes
classes de custos: cost-driven – prestação dum serviço cujo foco é reduzir os custos ao mínimo possível, criando
e mantendo a estrutura de custos o mais simples exequível; value-driven – cálculo dos custos baseados no
valor, quando a preocupação no serviço não se foca no simplesmente no seu custo, mas sim numa
personalização do serviço e na proposta de valor que se pretende prestar.
Questões relevantes – Quais os custos mais importantes inerentes ao BM? Quais os recursos-chave que
são mais caros? Quais as actividades-chave que são mais caras?
A Proposta de Valor é o âmago de todo o BM, como referido é neste ponto (bloco) que se centra todo
o negócio, mas é necessário enquadrar todo o modelo numa perspectiva de zoom out and zoom in.
Assim, por sugestão dos autores (Osterwalder et al.) a seguinte Figura 15 explica esta perspectiva.

49

Mapa de Envolventes – ajuda a compreender o
contexto em que se pretende criar o negócio

Quadro do Modelo de Negócio – permite definir
como é criado valor no negócio

Quadro da Proposta de Valor – possibilita a
visibilidade e torna tangíveis as propostas, bem
como a sua discussão e organização, com o objectivo
de criar valor ao Cliente.

Figura 15 Conjunto integrado de ferramentas do Modelo de Negócio. Fonte: Adaptada de (Osterwalder et al., 2014)

No Mapa de Envolventes, são considerados todos os factores que concorrem para o desenho e a
execução do BM, uma vez que este nunca pode ser ou estar isolado de determinadas envolventes. O seu
desenvolvimento e uma boa compreensão permitem conceber um forte e mais competitivo modelo.
Existem assim quatro (4) grandes áreas que devem ser mapeadas no contexto de qualquer modelo e
que por sua vez são compostas por subelementos que de seguida se detalham:
1.

As Forças de Mercado – análises do mercado:
a) Segmentos de mercado – permite identificar os segmentos mais importantes (ou maiores),
devendo-se descrever a sua atractividade e possibilita a procura de novos segmentos;
b) Disposições de mercado – permitem identificar as situações chave que podem conduzir ou
transformar o mercado – das perspectivas do cliente e das ofertas;
c) Necessidades e Desejos – estabelecem as necessidades essenciais ou os principais aspectos de
mercado e analisa como devem ser servidas;
d) Mudança de custos – descreve os elementos relacionados com as alterações que os clientes
podem ter em relação a negócios concorrentes;
e) Atractividade das receitas – identifica os elementos relacionados com a atractividade das receitas
e o poder da fixação de preços.

2.

Forças da Industria - análise competitiva:
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a) Competidores (concorrentes ou incumbentes) – identificam os competidores incumbentes (os
concorrentes que dominam o mercado) e os seus poderes relativos;
b) Novos concorrentes (insurgentes) – identificam os novos os actores (concorrentes) e determina
se estes competem com um BM diferente;
c) Produtos ou serviços substitutos – descreve potenciais substitutos em relação às ofertas que se
pretende colocar, devendo também incluir aqueles que pertencem a outros mercados ou industrias;
d) Fornecedores e outros actores da cadeia de valor - Descreve os incumbentes chave da cadeia de
valor no mercado que se pretende alcançar, bem como os novos e emergentes concorrentes;
e) Stakeholders (agentes envolvidos) – especifica quais os actores que podem influenciar a nossa
organização e o nosso BM.
3.

Tendências Chave – previsões:
a) Tendências tecnológicas – identifica as tendências tecnológicas que podem ameaçar o nosso BM
ou pelo contrário possibilitam a sua evolução e melhoramento;
b) Tendências regulamentares – Descreve tendências regulatórias ou regulamentares que
influenciam o nosso BM;
c) Tendências culturais e societais – Identifica as principais tendências societais que podem
influenciar o nosso BM;
d) Tendências socio-economicas – desenha as linhas gerais das principais e relevantes tendência
socio-economicas para o nosso BM;

4.

Forças Macroeconómicas:
a) Condições globais de mercado – desenha as linhas gerais das condições gerais numa perspectiva
macroeconómica;
b) Mercado de Capitais – descreve as condições correntes do mercado de capitais, uma vez que estão
relacionados com as nossas necessidades de capital;
c) Bens consumíveis e outras fontes ou recursos – Evidência os preços correntes e as tendências de
preços dos recurso requeridos para o nosso BM;
d) Infra-estrutura Económica – descreve a infra-estrutura económica do mercado no qual o nosso
negócio pretende operar.
Relativamente ao Quadro do Modelo de Negócio esse assunto já foi anteriormente detalhado no início

deste subcapítulo.
Mas quando se pretende criar um novo BM e se propõe uma tecnologia totalmente nova para o
mercado – utilização de um novo sistema de transporte, muito desafios e obstáculos podem surgir:


A necessidade de produzir prova de que a ideia pode funcionar com um orçamento limitado;



A necessidade de envolver investidores para que a ideia ganhe escala;



O risco de não estudar bem a proposta de valor para o modelo num curto espaço de tempo.

Por essa razão, a elaboração do modelo deve iniciar-se e concentrar todos os seus esforços da definição
clara da proposta de valor a apresentar. Com um claro objectivo de inventar e melhorar as propostas de valor
que vão ao encontro do perfil do cliente (suas necessidades, vontades e desejos).

51

Uma vez mais, os autores Osterwalder et al. sugerem a utilização de um outro tipo de template que
auxilia em muito a organização desta fase, a este quadro conforme a Figura 16 chamam de Value Proposition
Canvas.

Figura 16 Value Proposition Canvas. Fonte: Adaptada de (Osterwalder et al., 2014)

Este novo quadro tem dois (2) lados, o Perfil do Cliente (no lado direito), onde devem ser clarificadas e
compreendidas as vontades do Cliente e o Mapa de Valor (no lado esquerdo), onde devem ser descritas como
se intenta criar valor ao Cliente. No centro o Ajuste (Fit) encontra-se os pontos onde ambas as acções a tomar
devem convergir. Ou por outras palavras, devemos iniciar o modelo pela observação dos clientes e definir o
conjunto das características que se assume, observam e verificam no mercado para depois estabelecer um
conjunto de proposta de valor com os benefícios a desenhar para atrair os clientes.
Quando estas duas “forças” se encontram estamos no ponto óptimo (Fit) do nosso BM.
A descrição desta Figura 16 pode ainda ser pormenorizada do seguinte modo e também com recurso
ao detalhe da Figura 17:


Perfil de Cliente ou perfil dos segmentos de clientes - descreve o segmento de clientes do nosso
BM num modo mais estruturado e detalhado, “quebrando” o cliente em três subconjuntos:



Mapa de Valor ou mapa das Propostas de Valor – descreve os traços específicos das propostas de
valor do BM num modo mais estruturado e detalhado, também “quebrando” as propostas de valor
em três (3) subconjuntos:



Ajuste (Fit) – este “ponto” é atingido quando o cliente fica entusiasmado com a nossa proposta de
valor, e isto acontece quando se consegue efectuar aos clientes os trabalhos importantes que ele
necessita, se aliviam as “dores” extremas e se criam os ganhos essenciais que preocupam o cliente
ou que ele procura. Este “ponto” é difícil de atingir e de manter, mas é essencial para o desenho
da proposta de valor.
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Customer Jobs (actividades do clientes) – descreve o que os clientes estão a procurar que
seja feito na sua actividade, e isso deve ser expressado por eles próprios;
Pains (dores) – descreve os maus resultados, os riscos e os obstáculos relacionados com as
actividades do cliente;
Gains (ganhos) – descreve os resultados que os clientes pretendem alcançar ou os
benefícios concretos que procuram.
Pain Relievers (alívios dos problemas) – descreve como os nossos produtos ou serviços
podem “aliviar” os problemas (Pains) dos clientes.
Lista de todos os produtos e serviços que constituem as nossas propostas de valor.
Gain Creators (geradores de ganhos) – descreve como os nossos produtos ou serviços criam
ganhos aos clientes
Figura 17 Significado da simbologia utilizada no template do Value Proposition Canvas. Fonte: Adaptada de (Osterwalder
et al., 2014)

Em resumo:
Os clientes esperam e desejam muitos produtos ou serviços, no entanto também sabem que não os
podem ter a todos. O foco deve ser mantido nos ganhos que são mais importantes para os clientes e que
marcam a diferença.
Os clientes têm uma série de “dores”, contudo nenhuma organização consegue resolver todas essas
questões, assim deve-se procurar resolver as mais preminentes e para as quais existe uma maior insuficiência
de mercado.
Tendo sempre presente que serão os clientes quem irá julgar a nossa proposta de valor e não terão
misericórdia se não formos capazes de ajustar a proposta aos seus desejos e necessidades. (Osterwalder et al.,
2014)
Este modelo de Osterwalder et al. e a sua metodologia amplamente disseminada através da publicação
do seu livro servirá de suporte a uma aplicação real de um BM.
Assim, O objectivo destes capítulos de revisão da literatura foi dar um enquadramento exploratório dos
temas e das questões que devem ser investigadas para a construção dum BM duma empresa que utilize a
aplicação do sistema alternativo em logística urbana.
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3 CASO DE ESTUDO – DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
O desenvolvimento de modelos e ferramentas informáticas de simulação para a criação de modelos que
estudem as actividades de logística urbana, nomeadamente as referidas aos fluxos de mercadorias nos centros
urbanos estão em franco crescimento, no entanto ainda muito insípidas quando comparadas com o transporte
de passageiros em espaço urbano. (LOGURB, 2007)
Nas últimas décadas a tendência tem vindo a sofrer uma inversão, com o crescente aumento dos
problemas endereçados às actividades logísticas, e como resultado foram criados em diversos países programas
e projectos de investigação com a colaboração das academias respectivas. Contudo devido à sua complexidade
e especialidade requerida muitos desses problemas ainda necessitam de muita dedicação (tempo) e
compreensão.
Para se poder simular através do desenvolvimento de modelos e ferramentas é necessário ter um bom
entendimento da realidade, mas esta está fortemente ligada aos processos de tomada de decisão dos agentes
envolvidos (que são de difícil entendimento e muitas vezes não identificados), bem como a inexistência de dados
estatísticos (fiáveis e completos) e ainda ausência de uma teoria base de suporte. (Macário, R. et al., 2006)
A gestão do processo logístico é de extrema importância, pois os consumidores são cada vez mais
exigentes em relação à qualidade dos produtos, prazos de entrega, custo do produto e outros.
O planeamento estratégico consiste em determinar o número e a localização dum conjunto de instalações
como as fábricas, os armazéns e os centros de distribuição de modo a minimizar os custos de satisfazer uma dada
procura e de manter um elevado nível de serviço.
Assim na persecução deste estudo do processo de distribuição de medicamentos às farmácias, será (como
foi mencionado anteriormente) um trabalho exploratório, porquanto não é pretendido uma exaustiva
explanação de todos os detalhes necessários à elaboração dum BM, mas sim apenas as importantes directrizes
que compõe um estudo desta natureza.
Para a elaboração deste caso de estudo foram efectuadas algumas diligências no sentido de obter o
máximo de informação possível junto dos actores do processo de distribuição de medicamentos às farmácias na
cidade de Lisboa. Assim foram consultados:


Farmácias – duas (2) farmácias, em que uma delas trabalha em rede (detentora de outra farmácia).
Foram conduzidas entrevistas aos proprietários que acumulam as funções de directores técnicos;



Armazenista - Grossista e distribuidor a nível nacional e que especial operação no mercado da cidade
de Lisboa. Foram efectuadas entrevistas ao vice-presidente, ao director de logística, ao director de
relações públicas e aos motoristas (2) que operam os veículos de transporte de medicamentos;



Foi efectuada uma (1) vista ao armazém para verificar como é efectuado o armazenamento e como
funciona o sistema de colocação de pedidos (encomendas) nas banheiras e como é que estas ficam
disponíveis para o carregamento nos veículos;



Efectuaram-se dois (2) percursos acompanhados com motoristas diferentes e em horários de
entrega diferentes, para verificar como se processa a operação desde o depósito até aos clientes e
o sistema de carga e descarga;
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Foram consultadas duas (2) empresas que operam com sistema aéreos não tripulados uma que
fabrica e cria sistemas próprios e outra que efectua filmagens e trabalhos com equipamento aéreos
não tripulados e possuidora dum veículo da mesma marca e características do caso em estudo –
foram efectuadas (2) entrevistas com os respectivos directores e/ou proprietários.

Para simplicidade dos processos estabeleceu-se não considerar os retornos (logística inversa), uma vez
que iria aumentar a sua complexidade, sendo que este assunto pela sua extrema importância irá ser abordado
nas conclusões e nos desenvolvimentos futuros.
3.1

MERCADO - DADOS ESTATÍSTICOS - ÁREA GEOGRÁFICA

Portugal, oficialmente conhecido com Republica Portuguesa está localizado no Sudoeste da Europa
(nação mais ocidental do continente europeu) e membro da União Europeia desde 1986. O seu território tem
uma área total de 92.00 km2. A cidade de Lisboa é a sua capital.
Em termos de superfície Lisboa tem cerca de 85 km2 e uma densidade populacional de 6.452 hab/km2
(CENSOS, 2011).
Em relação à topografia, Lisboa – conhecida como a cidade das sete colinas tem o seu ponto mais alto o
local onde foi edificado o estabelecimento prisional de Monsanto e que se situa a 227 metros de altura (em
relação ao nível médio do mar). E cuja referência se pode verificar na Figura 18 como a zona mais clara da
imagem.

Figura 18 Topografia da cidade de Lisboa. Fonte: Adaptada de (Lisboa Interactiva, 2012)

Estes dados são importantes como veremos mais adiante tendo em conta o espaço aéreo que os veículos
não tripulados devem manobrar.
Portugal é um país com 10,5 milhões de habitantes, com uma distribuição da população pelo território
que evidencia uma concentração mais elevada junto à faixa litoral e com 2 grandes áreas de densidade
particularmente elevadas nas cidade de Lisboa e Porto.
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Como o caso de estudo centra a sua análise na cidade de Lisboa, convém dar a conhecer da sua população
residente e visitante (com exclusão dos turistas ocasionais).
3.1.1

População da cidade de Lisboa

Segundo os dados do INE, a cidade de Lisboa tem uma população residente de aproximadamente 548 mil
habitantes (que representa 5,2% do total do País), apesar de ter diminuído o seu número em cerca de 3% (entre
os anos de 2001 e 2011), o concelho de Lisboa mantem-se como o mais populoso do país, seguido imediatamente
pelo concelho de Sintra (com aprox. 380 mil habitantes) e cuja proximidade é reduzida. (CENSOS, 2011)
De acordo com um estudo efectuado em 2012 pela Marktest a população diária em Lisboa aumenta 70%
face aos seus residentes, segundo o INE entram em Lisboa para trabalhar e estudar cerca de 426 mil pessoas.
Atendendo que cerca de 48 mil residentes no concelho saem, o saldo é mesmo assim de 378 mil indivíduos.
Pode-se afirmar que no concelho de Lisboa circulam aproximadamente 930 mil habitantes diariamente
(excluindo os seus visitantes – turistas). (Marktest, 2012)
Estamos assim perante um universo potencial de utentes dos serviços de saúde, nomeadamente dos
serviços prestados pelas farmácias.
No tocante aos grupos etários, Portugal demonstra deter com tendência para um crescimento acentuado
duma população idosa nas próximas décadas, se nada for efectuado para inverter este cenário, conforme é
possível observar na Figura 19 abaixo.

Figura 19 Evolução da pirâmide etária prevista para Portugal em 2050. Fonte: Adaptada de (Filipe Moura, 2012/2013)

Ainda de acordo com último Censos (2011) o índice de envelhecimento – relação entre o nº de idosos (>
dos 65 anos) e o nº de jovens (< dos 14 anos), que se exprime pelo numero de idoso por cada 100 pessoas com
0-14 anos, apresenta valores de 19% em 2011, contrastando com 16% na década anterior. (CENSOS, 2011) ver
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também dados actuais e estimativas futuras no Anexo 7 sobre a percentagem da população com mais de 65 anos
na população total (APIFARMA, 2013)
Estes valores assumem-se muito similares para a população de Lisboa. Significando com isso que devido
ao seu envelhecimento, existe um elevado potencial de necessidades acrescidas de cuidados de saúde, os quais
são como se sabe podem em parte ser colmatadas com os serviços prestados pelas farmácias – nomeadamente
a venda de medicamentos com a função de prevenção ou de combate à enfermidade. (CML, 2014)
3.1.2

Alguns indicadores económicos

Num estudo recente efectuado pela AIECP sobre Portugal, em Junho de 2014, com dados obtidos também
do INE (Instituto Nacional de Estatística) e BdP (Banco de Portugal), o Produto Interno Bruto era de 165.666
Milhões Euros e o PIB per capita (PPP) era em 20138 de 19.400 Euros.
Já para a região de Lisboa os indicadores económicos de 2012 apontavam para um valor do PIB na ordem
de 61.226 milhões de euros o que representava um peso de 37,1 % em relação ao País. O seu PIB per capita era
em 2012 era de 21.700 Euros um pouco mais elevado do que a média nacional. (CENSOS, 2011)
A estrutura económica nacional nas últimas dedadas é caracterizada por um elevado peso do sector dos
serviços (à semelhança dos outros países europeus). Mais ainda, para além de um maior incidência, os serviços
têm ser tornado mais diversificados na actividade económica e registou-se uma significante alteração nos
padrões de especialização, com uma maior a incorporação tecnológica em diversos sectores – destacando-se
entre outros o sector farmacêutico. (AICEP, 2014), conforme se verifica na Figura 20.

Figura 20 Distribuição do Valor Acrescentado Bruto. Fonte: Adaptada de (GEE – Gabinete Estratégia e Estudo do M.E. in
(AICEP, 2014)

3.1.3

Indicadores do sector farmacêutico em Portugal

O sector da Saúde é caracterizado pela sua elevada dimensão, que pelo seu contexto global podem ser
observadas taxas de crescimento, existem ainda outros elementos caracterizadores deste sector como o facto
de ser muito competitivo e muito sustentado no conhecimento. A demonstrar isso, estão os indicadores de nível
global da indústria farmacêutica onde ocupa o primeiro posto no ranking, onde se verifica que é a indústria que

8

Resultado Preliminares/Estimativas de acordo com a fonte.

58

mais investe em I&D em relação ao seu rácio percentual de vendas. (Health Cluster Portugal, 2013)
Constituem também outros factores diferenciadores deste sector a sua elevada transversalidade, que
atravessa um largo espectro desde a indústria farmacêutica ao dispositivo médico, que integra também as
tecnologias de informação e comunicação e electrónica, a diversidade de serviços e obviamente a prestação de
cuidados de saúde, a comercialização de produtos e serviços com um enorme valor acrescentado. Sector também
conhecido por gerar emprego qualificado – com apostas fortes na inovação tecnológica, na reputação e
credibilidade.
Todavia neste período de crise que o País tem atravessado, a distribuição dos medicamentos às farmácias
também não saiu impune e foi bem sentido o impacte negativo em toda a cadeia de valor do medicamento, com
quebras significativas no sector, quer da indústria farmacêutica, nos seus grossistas e nas diversas farmácias.
(Relatório de Primavera, 2013)
Segundo dados obtidos por um estudo efectuado pela ANF em Set. 2014 o mercado de vendas de
medicamentos e similares representava em Setembro cerca de 261.7 Milhões de Euros (e representou um
acréscimo de 3.3% em relação ao período homólogo de 2013). No entanto estes montantes quando comparado
numa base anual representam um decréscimo de 0,6 % (valores acumulados até à data – Setembro 2014) em
relação ao ano transacto. (ANF - Observatório da Farmácia, 2014)
Relativamente ao sector de actividade, nomeadamente os dados sobre o número de empresas associadas
à venda e armazenamento de medicamentos em Portugal, o INFARMED apresenta no seu sítio na internet alguns
indicadores, que permitem conhecer a dimensão do sector e de onde se pode constatar que apesar da referida
crise no sector, tem existido um constante crescimento neste campo apesar de não ser muito expressivo – ver
Anexo 8. (INFARMED a, 2014)
Já relativo aos locais de dispensa de medicamentos à população, o INFARMED por sua vez, fornece
algumas informações sobre o número de farmácias e postos de medicamentos por distrito, pode-se assim
observar que o Distrito de Lisboa é o que apresenta o número mais elevado de locais de dispensa de
medicamentos em relação ao restante território nacional – ver Anexo 9. (INFARMED a, 2014)
No que respeita à cobertura de farmácia por habitante, este indicador revela que nos últimos 4 anos (em
relação ao ano 2012) o seu número tem vindo a sofrer um decréscimo, sendo que em 2012 cada farmácia em
média servia 3.568 habitantes. No entanto o Distrito de Lisboa apresentava um valor relativamente superior a
esta média, sendo neste caso 3.936 habitantes que cada farmácia servia em média - ver Anexo 10 (INFARMED a,
2014)
Assim pela análise destas tabelas é imediato a verificação de que o Distrito de Lisboa tem claramente um
lugar de relevo no contexto nacional.
A APIFARMA por sua vez, também vem elaborando há uns anos a esta parte uns estudos de mercado
sobre a indústria farmacêutica e no estudo disponível mais recente (2013) é possível verificar dados sobre o
mercado e confirmar o que anteriormente se constatou. (APIFARMA, 2013)
3.2

INFORMAÇÃO – DADOS E RECURSOS

Para a elaboração deste capítulo, forma efectuadas algumas entrevistas a farmacêuticos com
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estabelecimentos em Lisboa e a um armazenista que opera a nível nacional. Assim as explicações dadas neste
ponto são referentes a ocorrências e a situações própria destes actores, mas que asseguram ser o padrão de
outros agentes do mercado.
A distribuição dos medicamentos às farmácias – no caso da cidade de Lisboa – é efectuada por uma
diversidade de armazenistas/distribuidores – alguns organizados em regime cooperativista cuja organização é
composta por farmácias comunitárias, outros com organizações mais empresarias (privadas) - que abastecem as
farmácias numa média de 2 a 3 voltas por dia.
Normalmente a farmácia tem um distribuidor principal com quem estabelece acordos de abastecimento
anuais e nestes acordos estão definidos os níveis de fees que corresponde ao valor instituído para o custo do
serviço de transporte e a periodicidade de abastecimento diário.
Para alguns produtos (medicamentos, OTC e outros) as farmácias são por vezes fornecidas directamente
pelos laboratórios, mas para esta situação ocorrer, o laboratório exige o cumprimento de valores mínimos anuais
de encomenda e estabelece prazos apertados de pagamentos.
Assim, a preferência nas encomendas é sempre dada a estes (distribuidor principal e laboratório – pois as
margens de venda são obviamente as melhores), mediante consulta das suas disponibilidades de stock existente.
Em alguns casos – de escassez de produto no mercado também existe um sistema de rateamento dos artigos a
fornecer, são obviamente favorecidas as farmácias com maior volume de negócio e que possuem acordos de
pagamentos mais favoráveis para os armazenistas e laboratórios.
Contudo, caso o armazenista principal ou o laboratório não consigam satisfazer o pedido da farmácia, esta
recorre a outros armazenistas – de segunda linha, ciente de que as condições negociais são lhe menos favoráveis.
Pode ainda em alguns casos (e isto acontece com muita frequência) recorrer a outras farmácias da área com
quem tem relações privilegiadas, estabelecendo entre elas acordos de parceria, evitando deste modo a perda na
qualidade de serviço ao seu cliente.
3.2.1

Dados obtidos nas farmácias em estudo

Para contextualizar o BM e sua posterior análise forma recolhidos dados de duas farmácias da região de
Lisboa.
Os dados requeridos às farmácias objecto do estudo, foram definidos com o seguinte critério:


Total anual dos dias de actividade normal – com identificação das vendas efectuadas e cuja
informação deveria contar o seguinte: código e nome do produto vendido, preço de venda (PVP),
quantidades vendidas por pedido;



Total anual dos dias de serviço permanente (das 22:00 às 08:00 horas do dia seguinte) - com idêntica
informação relativo às vendas.

Perante estes dados efectuou-se uma média destes dados para se elaborar um quadro resumo com
informações sobre os mesmos – conforme indicado no Anexo 13 e no Anexo 14. O objectivo desta diferente
solicitação prende-se com a necessidade de conhecer o volume de vendas diárias e verificar quais os produtos
que têm mais impacto no volume de vendas total anual de acordo com os escalões de PVP (assunto que será
alvo de detalhe mais adiante) e que justifique a aplicação do sistema em estudo, e o dia de serviço permanente
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serviu para verificação a predisposição que os clientes têm para o pagamento duma taxa quando têm urgência
na aquisição dum medicamento.
De ressalvar que o pagamento dessa taxa está regulado por legislação própria inserida dentro dum quadro
regulamentar em que são definidos os horários de funcionamento das farmácias de oficina e as escalas de turnos
de serviço permanente e regime de disponibilidade, bem como algumas isenções do seu pagamento. Este
processo envolve as associações representativas das farmácias, a administração regional de saúde (ARS) e a
câmara municipal territorialmente competentes. (Portaria nº 277/2012 12 Set, 2012)
Ao organizar os dados recolhidos, colocando-os em escalões (5)9 – conforme estabelecido pela lei o preço
de venda ao público (PVP) dos medicamentos assenta numa regra que estabelece a comparação dos preços –
nos estádios de produção ou importação (PVA) em vigor nos países de servem de referência e ao qual são
acrescidas as margens máximas de comercialização (armazenista e farmácia), uma taxa de comercialização e o
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Assim o PVP é calculado através da seguinte fórmula:
PVPc/IVA = (PVA + MgA + feeA + MgF + feeF + Taxa Inf.) x 1,06
MgA - margem (%) do armazenista, calculada sobre o PVA
MgF - margem (%) da farmácia, calculada sobre o PVA
fee A - valor fixo que acresce à margem percentual do armazenista
fee F - valor fixo que acresce à margem percentual da farmácia
Taxa INF - taxa de comercialização (0,4%), calculada sobre o PVPs/IVA
1,06 – Factor que reflecte a aplicação do IVA (6%) (INFARMED b, 2014)
Tabela 4 Fórmula de cálculo utlizada para determinação do PVP dos medicamentos. Fonte: Adaptada de (INFARMED b,
2014)

Uma vez conhecido o PVP praticado pela farmácia é fácil obter os valores das margens praticadas quer
pelos farmacêuticos, quer pelos grossistas.
Os cálculos destes valores são apresentados nos quadros dos cenários apresentados no subcapítulo 3.4 e
que servirá também para alicerçar o BM construído no subcapítulo 3.5.
Posteriormente no caso de estudo irá ser demonstrado como colmatar esta dificuldade do sistema que
se relaciona com as encomendas não programadas – encomendas espontâneas efectuadas pelos utentes e que
não estão normalmente referenciadas nos stocks correntes das farmácias, e as razões podem ser várias: o seu
valor de aquisição é elevado e a sua rotação é baixa; ser um produto novo no mercado; o pedido nunca antes
tinha sido efectuado ou até estar esgotado no mercado.
No decorrer das entrevistas, foi possível constatar que as farmácias e os distribuidores têm muita
dificuldade em lidar com este tipo de encomendas espontâneas, e em regra a solução apresentada é adiar a
venda ao utente – seja para mais tarde no próprio dia (se ainda for a tempo de ser incluído numa das entregas
do dia ou para o dia seguinte, conforme se pode visualizar no esquema da Figura 21 seguinte:

9

Escalões de preços estabelecidos pelo Dec. Lei nº 19/2014, de 5 de Fevereiro. Ver Anexo 11 e Anexo 12
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Figura 21 Processo tradicional do pedido e dispensa do medicamento numa farmácia. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

Acontece porém que esta situação origina normalmente uma não venda e como tal uma falha na
qualidade de serviço prestado. Isto pode resultar não só numa não venda desse produto, mas também pode
resultar numa não venda do total do pedido do utente. Pois este, na falta de um medicamento na sua receita,
predispõe-se a procurar junto de outra(s) farmácia(s) o medicamento em falta e quando o encontra adquire o
total do seu pedido.
Isto pode também ter outras implicações junto da farmácia não prestadora – ineficiência de serviço que
afecta a sua imagem comercial, e concede a possibilidade do cliente conhecer outro fornecedor (outra farmácia)
do qual se pode vir a tornar cliente assíduo.
Por ineficiência do sistema (processo interno da farmácia) esta situação está tipificada, mas não
contabilizada, o que torna a sua análise real actualmente impossível. Todavia para resolver este impedimento
procurou-se efectuar uma apreciação com os dados disponíveis.
Mais, o facto de o utente ter que se dirigir a outro local de venda implica para o próprio e para o sistema
global um acréscimo de externalidades (mais congestionamento, poluição etc.) e custos de transportes, os quais
por sua vez também não estão quantificados, apesar de comumente conhecidos.
Seguidamente irão ser apresentados algumas informações técnicas dos veículos convencionais
actualmente utilizados na distribuição de medicamentos.
3.2.2

Informações técnicas sobre os veículos convencionais

Relativamente aos veículos, e no exemplo deste estudo estes não fazem parte do activo do armazém, são
alocadas através dum aluguer operacional que representa um custo fixo mensal que incluindo revisões e
manutenções.
Usamos neste caso de estudo para exemplificação um veículo (provável, visto existirem outras na frota
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do distribuidor) com as características técnicas fornecidas pela marca, conforme Tabela 5.
Dados Técnicos

Valores

Capacidade de Carga (Peso Bruto)

Até 4.250 Kg

Volumetria

6 m3

Combustível

Gasóleo

Consumos

9,3 l/100 km

Emissões de CO2

215 g/km

Tabela 5 Dados técnicos dum veículo de transporte de mercadorias. Fonte: (Renault, 2014)

O sistema adoptado neste caso, oferece a possibilidade duma troca a efectuar de 2 em 2 anos ou com um
total de aproximadamente 200 mil Km percorridos.
Este veículo para ser usado na sua actividade é-lhe inserido um sistema de revestimento e de climatização
(pensado para poder ser reutilizado noutras viaturas) conforme referido anteriormente.
3.2.3

Informações técnicas do sistema aéreo não tripulado e seu veículo

De acordo com o subcapítulo 2.3.1, e depois de definido o seu conceito, é necessário enquadrar as
características gerais e operacionais do veículo que irá ser estudado para realização do caso de estudo.
A sua categoria funcional é como referido um tipo de veículo para uso comercial, e numa subcategoria
(que relaciona as suas dimensões e potencial de alcance ou autonomia) dos Light UAS10 cuja massa máxima de
descolagem não ultrapassa os 15 Kg (European Commissiom TREN F2/LT/GF/gc D, 2009).
3.2.4

Limites ao funcionamento e as condições meteorológicas

Segundo dados técnicos recolhidos na do fabricante, o problema da pluviosidade foi testado e encontrase ultrapassado (Microdrones a, 2014). Relativamente aos outros factores (temperatura e humidade) o
departamento de Investigação e Desenvolvimento tem procurado efectuar testes laboratoriais (Temperaturas
entre os -420 a + 190 C e Humidade Relativa de 10 a 98 %) para verificar as necessidades de especificações técnicas
de cada componente. (Microdrones b, 2014).
O vento é sempre um factor de elevada dificuldade de teste e até de estimação, quando obviamente nos
referimos a uma plataforma de voo e num contexto urbano, onde existem demasiados obstáculos que afectam
a sua direcção e intensidade. Mas em consulta efectuadas foi mencionado como restrição operacional o vento
com velocidades superiores a 30 Km/h.
3.2.4.1

Altitudes - influência com a autonomia

Como referido anteriormente, o ponto mais elevado da cidade situa-se nos 227 metros, sendo necessário
estabelecer um tecto superior de manobra neste local que irá ser de + 300 metros, o restante da cidade irá
sempre ser respeitado o que está estabelecido nas restrições impostas à aviação comercial civil que obriga a um
tecto mínimo de 300 metros sobre áreas congestionadas ou sobre edifícios em cidades, acima do obstáculo mais
alto. (NAV, 2011)

10

Este sistema Light UAS será doravante referido simplesmente por DroneFreight – ver lista de abreviaturas.
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Este factor também incide sobre a capacidade de autonomia do equipamento, uma vez que será sempre
necessário despender algum consumo energético para atingir esta plataforma de voo. No entanto para efeitos
deste estudo não foi considerado este factor, sendo tratado este assunto no capítulo seguinte sobre
considerações futuras.
3.2.4.2

Requisitos de descolagem e aterragem

Este equipamento para efectuar a sua operação de descolagem, bem como de aterragem necessita duma
plataforma no solo com dimensões recomendadas de 5 m2 (MicroDrones Gmbh, 2014). Garantindo deste modo
uma diminuição considerável de risco de acidente com outros obstáculos na via ou eventualmente com outro
tipo de utentes da via (peões, viaturas, etc.). Assim, este local deve ser assinalado de modo a que nas instalações
do distribuidor seja bem visível, mas na realidade a maior preocupação passa a ser quando este aparelho executa
a sua operação junto dos clientes num local junto de diversos obstáculos e em zonas onde podem circular os
habitantes locais.
Assumindo um modelo já existente no mercado o md4-1000 da firma Microdrones Gmbh de origem
germânica (conforme se pode visualizar na Figura 22), cuja escolha foi decidida por apresentar um conjunto de
particularidades técnicas que se consideram (actualmente) satisfatórias para realizar as tarefas operacionais.

Figura 22 Veículo aéreo não tripulado. Fonte: (MicroDrones Gmbh, 2014)

Trata-se dum veículo VTOL – Aircraft (Vertical Take Off and Landing), permite portanto que a descolagem
e aterragem se procedam dum modo vertical, ideal para uma utilização num meio urbano.
Emprega o sistema AAHRS (Altitude and Attitude and Heading Reference System) que inclui
acelerómetros, giroscópio, magnetómetro, barómetro, higrómetro e termómetro para monitorizar a sua posição
no espaço (aéreo) e depois reenvia um (downlink) dessa informação em tempo real para uma estação base (de
acordo com a imagem da Figura 23) permitindo um controlo destas variáveis em tempo real.
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Figura 23 Estação Base portátil com um PC acoplado. Fonte: (MicroDrones Gmbh, 2014)

Tem a possibilidade de ser controlado remotamente ou autonomamente com o auxílio dum sistema
próprio de navegação GPS. O interesse neste caso será por um controlo autónomo, com o auxílio dum software
próprio de navegação através de programação de waypoints (pontos de rota, com coordenadas geográficas) que
podem ser previamente estabelecidos para a missão. A utilização duma estação base onde se pode acoplar um
notebook (computador PC com sistema Windows), permite ao operador todo uma controlo de informação e
visualização dos movimentos em tempo real do percurso e da missão que lhe for incumbida.
Para facilitação da operação esta estação ou este PC pode ser ligado a um ou mais monitores por forma
ao operador obter um maior campo de informação de todos os parâmetros de voo que o sistema permite.
Conforme se verifica na seguinte Figura 24.

Figura 24 Imagens diversas páginas do sistema DroneFreight possui para o controlo da sua operação. Fonte: (MicroDrones
Gmbh, 2014)

A sua autonomia de voo depende da carga (peso) que transportar, da bateria que tiver em utilização (e
65

do seu estado – nova ou já com algum uso) e das condições ambientais (vento e humidade), no entanto em
condições normais a duração (autonomia) do voo podem ir até aos 88 minutos (MicroDrones Gmbh, 2014). No
entanto em consulta efectuada a uma empresa que opera estes veículos foi mencionado que dificilmente estes
possuem autonomia superior a 30 minutos, contudo este valor é sempre alvo de variação.
Segundo os dados (ver Anexo 15) fornecidos pelo fabricante (MicroDrones Gmbh, 2014) a velocidade
operacional é de 15 m/s, no entanto nos dados técnicos consultados no sítio da internet do fabricante outros
valores são apresentados – 12 m/s o que corresponde a um valor Km/min inferior.
Volt
22.2 V

Amperes
12.2 Ah

Potência11
270.84 Wh

Tabela 6 Dados da Bateria. Fonte: (MicroDrones Gmbh, 2014)

3.3

MODO DE CÁLCULO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE

Para o cálculo das tarifas (pricing) de transporte existem dois tipos de processos:
Cost-of-Service Pricing – O preço do serviço é cálculo com base em custos fixos + variáveis do transporte
+ margens (lucro) e tem como factores de imputação: distância ou volume e estabelece um limite inferior pelo
qual o transportador efectua o frete.


Tem como dificuldade determinar os custos por frete (em especial, no caso dos custos fixos)

Value-of-Service – que cobra o que a procura de transporte estiver disposta a pagar e estabelece um limite
máximo nas tarifas.


Depende muito da situação competitiva da indústria dos transportes (Arantes, A., 2005)

Para este caso de estudo optou-se pela primeira situação, uma vez que o medicamento é um produto que
apresenta um baixo valor de venda unitário (salvo algumas excepções em que realmente o seu preço atinge
montantes significativos). Apesar de não ter sido facultada a informação real relativa aos valores que o actual
serviço presta, procurou-se para colmatar esta falta, efectuar uma estimativa dos montantes envolvidos
recorrendo a alguns dados disponibilizados.
Os custos envolvidos na distribuição de mercadorias têm uma elevada percentagem destinada ao
transporte como mencionado anteriormente. O facto de ser tratar de encomendas de pequeno porte pode impor
um factor de custo unitário de transporte (por medicamento transportado) extremamente elevado.
Estes custos ou despesas com transporte devem ser classificados de fixos e variáveis. Aos primeiros estão
associadas despesas que permanecem inalteradas em relação à distância dos trajectos, e no limite mesmo
quando não existe qualquer operação de transporte, estes existem e têm que ser contabilizados como custos de
transporte. São associados à variável tempo e em regra calculados por mês (mas também podem ser ao dia ou à
hora).
Contabilizam-se entre outros os seguintes itens como Custos Fixos:


Custos de compra ou os valores pagos pelo aluguer de frota não própria (rendas Locação
Operacional);

Para auxílio na determinação das relações entre as diversas unidades de medida utilizado foi consultado a Fonte
(Guia do Hardware, 1999)
11
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Remuneração do Capital em função duma taxa de juro anual (convertida em mensal) – corresponde
ao ganho financeiro caso o capital não estive a ser utilizado para adquirir (alugar) o veículo;



Salários e encargos sociais com os operadores dos veículos – motorista no caso do transporte
rodoviário de mercadorias;



Salário de Oficina – caso a empresa execute trabalhos próprios de manutenção aos seus veículos
com um quadro próprio de pessoal;



Despesas com licenciamento – taxas e impostos obrigatórios da actividade (exemplo do Imposto
Único de Circulação pago anualmente);



Seguros obrigatórios associados aos veículos e facultativos se relacionados com a carga;



Depreciação dos veículos – se a frota for própria;



Custos administrativos (energia, comunicações, etc.) e salários dos funcionários que indirectamente
contribuem para o funcionamento da actividade;



Outros.

Relativamente aos Custos Variáveis, correspondem aos custos que variam com a quilometragem
percorrida pelo veículo, e que deixam de existir quando o veículo está inactivo (sem operações).
Contabilizam-se os seguintes itens (entre outros) como Custos Variáveis:


Peças, acessórios e custos de manutenção (preventiva) e reparação de avarias;



Despesas com o combustível:



Lavagem;



Outros.

Esta classificação proporciona uma análise de custos e o seu comportamento em função do volume de
entregas em determinado período (diário, mensal e anual). De ressalvar que para obter esta classificação (entre
custo variável e fixo) deverá existir uma variável que faça a distinção entre eles, sendo ela em linhas gerais a
distância percorrida.
Existem muitos factores que afectam o custo do transporte, sendo os principais: o volume, peso e
distância, podem ser considerados outros que pela sua importância não devem ser menosprezados, tais como:
a capacidade do veículo, a facilidade de manuseio do produto e sua acomodação no veículo, tempo de espera
para o carregamento ou a sua descarga, etc.
Para detalhe do custo de transporte, podem ser destacadas as suas componentes. Assim, a tarifa do
transporte é composta de cinco (5) componentes tarifários básicos, que buscam ressarcir, de forma equilibrada,
o transportador (ou empresa de transporte) dos custos realizados com a prestação do serviço:
• Taxa de Despacho ou de envio
• Frete-peso
• Frete-valor
• Gestão do Risco
O frete-peso é a parcela da tarifa que tem por finalidade remunerar o transporte do bem entre os pontos
de origem e de destino. Inclui os custos directos e os custos indirectos: custos operacionais do veículo, despesas
administrativas e de terminais, custos de capital e taxa de lucro operacional. A soma destes constitui o total do
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custo, que é específico para cada transportadora e para cada tipo de serviço realizado.
Comumente chamado de ad-valorem, o frete-valor, outro componente tarifário, é fundamental para o
equilíbrio entre custos e receitas. Proporcional ao valor da mercadoria transportada, tem como finalidade
salvaguardar o transportador dos riscos de acidentes e avarias envolvidos em sua actividade. Os riscos são
proporcionais ao tempo que o bem fica em poder da empresa durante a operação de transporte, desta forma,
sua ponderação tende a aumentar a medida que a distância cresce.
O custo da gestão dos riscos é representado por um valor percentual (%) sobre o montante da factura ou
guia de transporte. Independentemente da distância a ser percorrida, tem finalidade cobrir os custos específicos
decorrentes das medidas de combate ao roubo de cargas, nomeadamente as de prevenção de risco (segurança
patrimonial de instalações, rastreamento de veículos, entre outros), redução de risco (ociosidade dos veículos
determinada pela limitação do valor das mercadorias) e transferência de riscos, além dos custos de mão-de-obra
aplicada a essas actividades. (DECOPE, 2014)
A determinação dos custos variam consoante o tipo de organização, mas a sua importância é vital, para
se estabelecer uma análise realista do desempenho de determinada empresa (ou veículo) e decidir sobre a
viabilidade do transporte de determinado tipo de entrega.
Sendo esta estrutura básica de custos bastante semelhante para uma grande maioria das empresas de
transporte, existem contudo variações em alguns parâmetros, mas essas devem ser analisadas caso a caso.
Para o caso de estudo entendeu-se apresentar um método básico de cálculo e análise de custos
operacionais de modo a efectuar uma observação comparativa entre o transporte em veículos convencionais e
DroneFreight, detalhando os vários componentes e apresentando as suas fórmulas usuais de cálculo. Ver Anexo
18, Anexo 19, Anexo 23 e Anexo 24 com o detalhe e explicação das fórmula utilizadas e o significado das suas
variáveis, bem como foram estabelecidos determinados valores.
Relativamente às despesas administrativas, o seu valor não foi possível apurar nas diversas entrevistas,
como tal estimou-se um valor baixo e idêntico para os 2 casos (0,001€)
Já para a determinação da taxa de lucro é introduzida um factor (L) maior do que 1, pelo qual se
multiplicam os custos operacionais para se chegar ao frete-peso. Este é o grande “segredo”, pois das diversas
entrevistas feitas aos actores do sistema nunca foi possível obter dados concretos sobre o assunto. Várias vezes
foi afirmado que o custo do transporte (fee logístico) é calculado e negociado caso a caso, assim a sua margem
de lucro deverá também acompanhar a mesma variação que se pressupõe ser calculada em função do valor
líquido da factura (i.e uma percentagem da margem de comercialização do distribuidor). (DECOPE, 2014)
Optou-se por anular a questão da determinação do lucro e simplesmente foi usado o custo de transporte
para a comparação entre os diferentes veículos e sistemas.
Assim, para a comparação entre os dois sistemas (convencional e DroneFreight) estabeleceu-se o
seguinte:


A carga a transportar é a mesma para ambas as situações e portanto irrelevante os cálculos que
serviriam para a determinar;



Servem o mesmo cliente, logo os pontos de partida (depósito) e descarga (farmácia) são os mesmos;



Os percursos a efectuar são diferentes, o convencional segue a vias rodoviárias que lhe permitem
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dar acesso aos diferentes pontos e com as situações correntes deste tipo de transporte, ao passo
que o DroneFreight segue um percurso aéreo livre de impedimentos;


As distâncias percorridas são diferentes – pela razão apresentada no ponto anterior.

Seguidamente irá ser apresentado algumas considerações sobre cada uma das situações, e os resultados
dos cálculos.
3.3.1

Cálculos no caso dum veículo convencional

Para a determinação das distâncias entre pontos da rede de distribuição - entre o depósito situado em
Agualva e uma qualquer farmácia no centro de Lisboa (considerando para o efeito o centro geográfico de Lisboa
a Praça Marquês de Pombal) e foi feita uma estimativa utilizando um guia de mapas e itinerários (ViaMichelin,
2013). Assim, a distância do depósito ao centro é de aproximadamente 17 km.
Em relação à velocidade é efectuado numa média ponderada entre a velocidade que o veículo consegue
efectuar fora do circuito urbano (tendo ainda em conta que esse percurso é efectuado numa das vias mais
congestionadas do País, o IC19) e uma média calculada para a entrega de medicamentos no meio urbano de 24,6
Km/h (Magalhães, J.M., 2004). Assim estabeleceu-se uma ponderação de 30% para circuito não urbano e 70%
para circuito urbano, e obteve-se o valor de 0,54 Km/min.
Os consumos, apesar de a informação da marca utilizada disponibilizar outros valores considerou-se
empiricamente que este é acrescido de (+ 20%) porque dificilmente em circuito urbano os dados apresentados
pelos fabricantes são atingidos. Para o valor do combustível utilizou-se a informação dum sítio na internet que
fornece dados estatísticos sobre combustíveis em Portugal e estabeleceu-se o valor de 1,40 Euros por litro o
preço do gasóleo, para os cálculos é retirado o valor do IVA, logo a valor utilizado nos cálculos foi de 1.14 €/l.
(MaisGasolina, 2006)
Para a remuneração do capital, aplicou-se a fórmula simples de capitalização da taxa de juro (sabendo
obviamente que o processo é mais complexo, mas para o efeito a simplicidade utilizada é quanto baste), neste
caso utilizou-se os dados actuais da taxa de juro nominal bruta anual de 2,00 % deduzida de impostos sobre o
rendimento (28,00% em Portugal) oferecida actualmente no mercado por uma instituição bancária, então o valor
utilizado para o cálculo diária foi de 0,004 %. (NovoBanco, 2014)
O valor da renda de locação operacional foi cedido em entrevista e corresponde a um montante de 750,00
Euros pagos mensalmente a uma empresa do ramo automóvel, com um contrato de duração de 2 anos ou de
200.000 km, onde está incluía a manutenção, e substituição de pneus e outras peças, logo o valor atribuído foi
de 24,66 €/ dia.
Relativamente às despesas com o operador do veículo (motorista), recorreu-se a informação detalhada
no sítio da internet duma Associação do sector (ANTRAM, 2013) e utilizou-se uma estimativa com ligeiro
acréscimo (80,00 €/mês) ao valor base do salário, mantendo-se os valores das ajudas de custo e os restantes
valores (encargos sociais e seguro obrigatórios) proporcionais a essa alteração. O valor encontrado para os
cálculos foi de 36.87 €/dia.
Outros custos como as taxas e impostos, utilizou-se informação disponível sobre o assunto (Código do
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Imposto Único de Circulação actualizado para o ano de 2014) e o valor obtido foi de 56,00€ e licenças com
publicidade de 149,90€ (obrigatórias e pagas em função da autarquia onde o veículo está registado, não tendo
esta informação concreta, estabeleceu-se que seria o Município de Sintra (CMS, 2013) onde o armazém tem a
sua localização) logo do conjunto atribuído foi de 0,54 €/dia.
Em relação aos seguros de responsabilidade civil e de mercadorias foi efectuado uma estimativa, uma vez
que estes montantes são relativamente variáveis (dependem do poder negocial de cada firma junto das
entidades seguradoras) e entendeu-se utilizar um prémio anual de 350,00€ para a viatura e de 150,00€ para as
mercadorias, o que corresponde em conjunto um valor de 1,37 €/dia.
Para o cálculo da limpeza e desinfestação das viaturas, também se estimou um valor tendo em conta a
prudência necessária para a preservação dos cuidados de higiene duma caixa de carga e corresponde a 80,00€
(valor anual) e que se atribuiu um valor de 0,22 €/dia por serviço efectuado mas que é também em função do
uso (km percorridos) do veículo.
Já os valores relativos ao sistema de revestimento e climatização com controlo de temperatura e
humidade, estes foram cedidos em entrevista e rondam os 2.300,00€ por veículo, e inclui a manutenção de
reparação somente em caso de defeito de funcionamento. A estes valores foram também acrescidos os custos
relativos à decoração do veículo (200,00€). No entanto estabeleceu-se considerar uma necessidade de
previsional de 5% sobre o valor total (125,00 €/ ano) para fazer a estes custos bem como a custos de manutenção
e afinação do sistema de climatização, e para fazer face a eventuais acidentes rodoviários.
De acordo com os Anexo 18 e Anexo 19 onde se apresenta ao quadro com os cálculos auxiliares e do
custo de transporte de medicamentos com um veículo convencional. Este cálculo apresenta os valores atrás
mencionado, mas unicamente para uma só operação. Portanto os valores são relativos ao dia e ao percurso feito.
E por isso é encontrado o valor de 35,31 € que corresponde ao custo necessário para um veículo convencional
efectuar uma única entrega a um único cliente. Assim se simulou um pedido espontâneo e seus custos
respectivos de entrega.
3.3.2

Cálculos no caso dum veículo DroneFreight

No caso de utilização deste tipo de equipamento para a distribuição de medicamentos, algumas
considerações devem ser inicialmente referidas. Existem restrições na utilização do sistema que se prendem com
razões de caracter técnico, nomeadamente as condições meteorológicas e ambientais.
Este tipo de veículo não tem possibilidade de operar no caso de chuva muito intensa e de ventos fortes
(rajadas acima dos 30 km/hora, informação recolhida em entrevista). Para tal determinou-se que uma
percentagem (9 %) dos dias uteis do mês o veículo não pode ter actividade, o que corresponde a 2 dias de
inoperabilidade por cada 22 dias de trabalho. Ver Anexo 18 e Anexo 21 com os valores históricos dos últimos 3
anos da precipitação e dos ventos na cidade de Lisboa. (Meteo IST, 2014)
É possível obter por antecipação as condições atmosféricas da cidade de Lisboa, recorrendo a sítios na
internet especializados para o efeito e efectuar previsões com alguma fiabilidade com 3 a 5 dias. (Meteo IST,
2014)
Outras restrições são de caracter mais específico e relacionadas com as entidades que superintendem as
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questões relacionadas com a utilização do espaço aéreo nacional – NAV e INAC, esse assunto já foi explorado no
subcapítulo 2.3.6
Em relação ao tempo médio entre o depósito e o cliente, foram efectuados cálculos em função do valor
estimado da distância do depósito ao centro de Lisboa (adoptando as mesmas assunções do caso anterior), mas
no entanto este veiculo já segue um trajecto directo e por via aérea. Foi feito um cálculo (muito rudimentar) para
determinar o valor em linha recta da distância e que corresponde a 12,6 Km como se verifica no Anexo 22.
A velocidade comercial da operação é de 0,71 Km/min calculada utilizando os dados do fabricante
(velocidade operacional – 12 m/s e climb rate 7,5 m/s) (Microdrone c, 2014)e efectuando uma ponderação entre
a distância do percurso e a altura do teco do voo. Como se pretende que o veículo voo numa altura de segurança
de 300 m, e como a velocidade para atingir esse tecto é diferente da operacional, estabelece-se o correspondem
percentual entre o total do percurso (12,3 km + 2x 0,3 km = 12,9 km). Assim ele percorre 95.35% da distância a
uma velocidade de 0,72 km/min (12 m/s) e os restantes 4,65% da distância a uma velocidade de 27 km/min (27
m/s), de acordo com as velocidades operacionais obtidas pelos dados do fabricante, assim o tempo despendido
para o poercurso é de 18 minuto, idêntico valor é assumido no regresso.
Quanto ao combustível que este tipo de veículo utiliza para a sua propulsão é a energia eléctrica, para o
cálculo dos seus custos e consumos, foram consultados dados actuais da entidade reguladora do sector – ERSE
e estabeleceu-se um valor 0,1497€ kWh, mas como o consumo deste equipamento é muito reduzido (270,84
Wh) tive que ser feita a sua conversão para a mesma unidade de medida o custo por quilómetro percorrido de
0,0009 €. Valor realmente baixo, mas tendo em conta a especificações do aparelho aéreo eram estes os dados
expectáveis.
Para o cálculo do salário e encargos sociais com o operador do sistema, foi usado o mesmo sistema dos
veículos convencionais, mas tendo em conta as aptidões técnicas e tecnológicas deste tipo de colaborador os
valores base foram alterados consideravelmente, assim o seu salário mensal estimou-se se de 1.000,00 €, o que
faz corresponder a um custo de mão-de-obra de 1.573,29 € /mês o que equivale a 51,72 €/ dia
Sobre outros custos, e pela dificuldade já anteriormente indicada, todos estes valores foram resultado
duma estimação somente baseada em dados teóricos, mas que podem no futuro (no caso do sistema entrar em
funcionamento real) se alvo de aproximação à realidade. À excepção destes dados, encontra-se o valor de uma
bateria nova (1.200,00 €) cujas indicações foram dados pela empresa que opera com o equipamento alvo deste
estudo. Também quando que questionada sobre durabilidade da bateria e a autonomia de voo os valores variam
um pouco em relação aos dados do fabricante.
Todos estes valores podem ser verificados nos Anexo 23 e Anexo 24 e seguem o mesmo método de
cálculo dos veículos convencionais.
Verifica-se então que o custo de transportar pequenas quantidades de medicamentos é muito mais
económico quando utilizamos o DroneFreight sendo o seu valor de 17,02 €
3.3.3

Análise comparativa dos dois sistemas

Quanto à análise dos valores determinados pelos cálculos era expectável que existisse uma divergência
de valores do custo de transporte – veículos convencionais (35,31 €) e DroneFreight (17,02 €), uma vez que
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apesar de ambos os casos apresentarem valores diferentes dos custos fixos, estes não são muito distantes. No
entanto quando analisamos os custos variáveis era óbvio que a divergência fosse esperada, pois os custos de
combustível entre ambos têm um diferencial muito grande.
Assim, o DroneFreight apresenta valores muitíssimo baixos de 0,0009 €/km devido ao tipo de propulsão
e ao combustível utilizado, enquanto o veículo convencional apresenta valores na ordem dos 0,127 €/km
percorrido.
Uma vez determinados estes valores correspondentes aos custos considerou-se interessante efectuar um
conjunto de cenários que pudessem simular situações reais. Utilizando para o efeito o custo de transporte do
DroneFreight.
3.4

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

De acordo com a solução a propor, em que se pretende que o DroneFreight surja no mercado da
distribuição de medicamentos para fazer face às encomendas espontâneas – cujos stocks não estão previstos
nas farmácias ou estão em falta nas mesmas, e seja uma alternativa ou complemento ao sistema convencional
de entregas, elaborou-se um esquema explicativo de como este novo sistema irá entrar na cadeia de
abastecimento.
Assim e de acordo com o esquema já apresentado no subcapítulo 3.2.1 a Figura 25 mostra a alteração do
processo quando se verifica a existência do produto junto do distribuidor, neste caso o utente é questionado
sobre: a sua necessidade em termos de urgência pelo medicamento, e em caso afirmativo se estaria disposto a
esperar 30 minuto (tempo estimado) e a pagar uma Taxa de serviço de Urgência (TsU) que corresponde a uma
percentagem (não superior a 50% do custo da operação do novo transporte) para ser servido.

Figura 25 Esquema do processo de distribuição de medicamentos com recurso ao DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo
autor, 2014

Em caso de concordância, e porque quando o utente está perante uma situação de urgência é natural que
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este procure todos os meios ao seu alcance para obter aquilo que necessita – ver subcapítulo 2.2.4
Assunções criadas para a definição dos cenários que estão nos Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27, Anexo 28:
Perante as recolhas efectuadas junto das farmácias como mencionado no subcapítulo 3.2.1 e cujos dados
estão apresentados num quadro resumo no Anexo 13 e no Anexo 14 e que representa uma média anual de
pedidos efectuados pelos utentes a uma determinada farmácia em Lisboa, estipulou-se simular diversos pedidos
conforme os dados obtidos de acordo com os diferentes escalões de PVP, e seguindo as informações recolhidas
juntos dos farmacêuticos (nomeadamente quanto à “relutância” de efectuar stocks com produtos cujo valor de
venda se situe acima dos 50,00€, pelo facto dos mesmos terem muito pouca saída e causarem um grande
impacto na gestão financeira das existências) no sentido de recriar possíveis situações que podem ocorrer numa
farmácia.
Sabendo à priori que o custo da operação por DroneFreight tem o valor de 17,02 € (valor calculado no
subcapítulo 3.3.2), esse montante corresponderá ao valor da taxa a cobrar ou a ser paga pela serviço de urgência
(TsU).
Como não se pretende que seja o utente a incorrer com este encargo total, afinal também é por falta de
equilíbrio na gestão de stocks que o mesmo pode não estar disponível para a sua dispensa, definiu-se que a
mesma irá ser repartida por uma percentagem fixa a atribuir a cada um dos intervenientes (utente, farmácia e
distribuidor).
Utilizou-se uma ferramenta do programa Excel – solver para resolver esta questão, aplicando o método
de resolução não linear. Em que se definiu com função objectivo o mínimo valor (em que as receita e o custo
igualem a zero) do balanço das margens da farmácia e do distribuidor, e isso sucede quando o valor da
encomenda corresponde aos tais 50,00€.
A ressalvar uma questão, esta margem não é só necessária para cobrir os custos de transporte
obviamente, mas também todos os outros custos que estão relacionados com armazenagem, rendas, custos
administrativo, de pessoal, etc. Todavia utilizou-se a mesma para apenas servir de referência.
As variáveis da função objectivo pretende encontrar as parcelas que cada agente comparticipa para pagar
o custo do transporte em DroneFreight.
Sujeitas a determinadas restrições que são as seguintes: a percentagem da comparticipação do utente
tem de ser menor ou igual a 50%; o total destas percentagens tem que corresponder a 100% (que é o mesmo
que dizer que tem que cobrir os custos totais do transporte de DroneFreight); a diferença entre a receita
proporcionada pelas margens e o custo com o transporte tem que ser superior a zero (0).
Portanto deste modo encontrou-se as percentagens do valor da TsU a cobrar a cada agente para fazer ao
custo do transporte em DroneFreight, sendo elas 18 % para o utente, 25 % para o distribuidor e 56 % para a
farmácia. Esta diferença entre a farmácia e o distribuidor também foi pensada em função das suas margens de
comercialização.
Assim, no Cenário 1 (Anexo 25) simulou-se um pedido de 1 medicamentos do escalão a (que representa
a classe com maior percentagem de vendas no total dos pedidos às farmácias – ver Anexo 13) que por qualquer
razão estão em falta na farmácia – obviamente que esta situação é a menos comum e este escalão é
normalmente dos mais bem geridos a nível da gestão de stocks, no entanto é sempre possível a existência de
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uma ruptura momentânea dos mesmos. O preço encontrado do pedido é uma média aritmética entre o valor
mínimo e máximo do escalão de PVP (escalão a), e portanto não é um valor muito rigoroso, mas sim indicativo.
Da análise do resultado verifica-se que para estes tipos de produtos deste escalão, uma encomenda
individual tem um custo de transporte extremamente elevado face ao valor de venda do produto e isso reflecte
um prejuízo quer para a farmácia, quer para o distribuidor, e o mesmo sucede para o utente que com recurso a
este tipo de compra irá despender 125.3 % a mais pela aquisição deste tipo de medicamento com recurso a este
serviço. Neste caso estamos perante uma situação de escolha em que somente o factor urgência poderá ditar o
seu seguimento.
No Cenário 2 (Anexo 26), neste caso alterou-se o tipo de pedido, definindo outra categoria de produto
pertencente a um outro escalão de PVP (escalão d), escolhido por ser o tipo de produto com a segunda maior
taxa de venda. E simulou-se uma encomenda, o processo de cálculos o mesmo foi feito para o caso anterior, e
nesta situação verificam-se resultados quase idênticos, i.e. continuam os agentes (farmácia e distribuidor) a
terem prejuízo com a venda, mas nesta situação o utente passa a ter um pequeno acréscimo na sua factura, de
cerca de 20,9 %. E em valores nominais esse acréscimo só representa + 3,14 € do seu pedido. Dependendo da
sua urgência, uma vez mais, a sua decisão é neste caso um pouco difícil de recusar, pois qualquer pessoa verifica
que se tiver que efectuar mais deslocações para obter o medicamento e estas representaram um custo adicional
que facilmente ultrapassaram este montante.
No Cenário 3 (Anexo 27), neste caso houve outra alteração no tipo de pedido, mudando o escalão de PVP
(escalão f), em que o valor do pedido é de 50,01€. Neste caso determinou-se que os custos de transporte seriam
totalmente pagos com as margens dois agentes, e para o utente a sua despesa final ficaria pouco afectada, pois
só representaria um acréscimo de custo pouco significativo na ordem dos 6,3 % sobre o valor da factura.
Nestes 3 cenários anteriormente elaborados, pode ser feita a seguinte análise de sensibilidade, apesar
dos valores representarem margens negativas ou nula para os agentes, a decisão de fornecer este tipo de serviço
pode ser equacionado no sentido de prestar um serviço de qualidade e de excelência, cativando o cliente ao
oferecer o pedido que ele necessita.
Esta situação acontece com muita frequência na actividade comercial, pois aquilo que pode representar
um custo no momento, pode futuramente representar um acréscimo de negócio, quer para o mesmo cliente,
quer pela divulgação do serviço prestado a outros clientes.
Muitas vezes o recurso à transparência destes valores (custos com o transporte e perdas com eles
relacionadas) tem um efeito positivo na tomada de decisão do cliente. Uma vez que para alcançar o seu objectivo
ele sabe que à partida teria que incorrer em custos próprios mais elevados (na sua viatura particular caso se
desloque a outro ponto de venda) ou em tempo (caso tenha que voltar novamente à farmácia para obter o
respectivo pedido num momento diferente e se realmente só lhe for cobrado uma valor fixo de 3,14 € é bem
possível que a sua decisão seja sempre no sentido do sim – estará disposto a aguardar e a pagar a referida TsU.
Por fim determinou-se elaborar um outro Cenário 4 (ver Anexo 28), em que neste caso se utilizou o preço
dum medicamento real (encontrado na prospecção mencionada no subcapítulo 3.2.1 e verificável no Anexo 14)
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e que pertence ao escalão mais elevado12. Neste caso os valores de dispensa do referido medicamento com
recurso ao DroneFreight têm uma margem positiva para os agentes e não representa um acréscimo muito
significativo ao utente (2,7 %).
Pode-se então concluir na análise destes cenários que perante um quadro de custos actuais é possível
colocar em operação este tipo de sistemas (DroneFreight) quando estamos perante a dispensa de medicamentos
com um valor de venda superior aos 50,01€. Representado um ganho para todos os intervenientes do processo.
3.5

APLICAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO BM
3.5.1

Considerações genéricas sobre uma empresa de aluguer de DroneFreight

Num contexto socioeconómico desfavorável, é notória que existe uma forte aposta na promoção do
empreendedorismo quer através da realização novas ideias de negócio.
Muitas empresas novas têm surgido nos últimos anos em Portugal e não só, cuja base é tecnológica,
procurando nichos de mercado cujo potencial económico pode ser optimizado mediante a introdução ou recurso
a novas tecnologias.
Assim é comum encontrar empresas cuja sua génese seja precisamente uma ideia de negócio assente no
desenvolvimento integrado de sistemas tecnológicos, o facto de serem inovadoras envolvem também por isso
um elevado risco, no entanto a sua mais valia reside na apresentação de baixos custos operacionais, mas o seu
negócio pode ser altamente escaláveis.
O facto de o seu risco ser extremamente volátil, implica que o recurso aos meios tradicionais de
financiamento sejam difíceis de obter, por isso na quase totalidade das vezes essa necessidade é suprimida
através da entrada em concursos de ideias de negócios, apoiadas por entidades cuja propensão ao risco é muito
elevada, e estamos a referirmo-nos às empresas de capitais de risco ou a outro tipo conhecido como business
angels (pessoas com elevada experiência em negócios de risco e com disponibilidade financeira para apoiarem
e/ou fazerem da empresa através do seu capital social.
Após um estudo detalhado do mercado a ideia de colocar em prática um tipo de negócio, exigem algumas
reflexões das oportunidades que se pretendem criar, para isso é sempre necessário estabelecer uma estrutura e
uma organização dum plano de negócios.
De realçar que o objectivo desta dissertação não foi desde a sua génese criar um modelo detalhado de
negócio, mas com já referido anteriormente, estabelecer uma ideia exploratória sobre um possível BM a
implementar.
Assim, seguindo esta premissa irá ser apresentada de seguida uma brevíssima ideia de como seria possível
colocar esta ideia em funcionamento. Isso passaria, por estabelecer a criação duma empresa que se dedicasse
ao aluguer dum sistema de transporte de mercadorias com recurso a este tipo de veículos – não tripulados.
Como forma de apresentação do BM a propor determinou-se elaborar um quadro simplificado e assente
nos pressupostos do modelo de Osterwalder et al. e adaptado para este caso concreto, conforme Figura 26.

Determinou-se elaborar um novo escalão (escalão f’) para esta situação em concreto de modo a facilitar a
apresentação dos dados nos cenários.
12
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Figura 26 Quadro proposto do Modelo de Negócio com o veículo DroneFreight. Fonte: Adaptado de (Goffin, K., van der
Hoven, C., Mitchell, R., 2010)

A operacionalidade deste sistema está actualmente dependente de uma legislação e regulação própria
que diversas entidades do sector estão a tentar “influenciar” o poder politico a tomar essa decisão – como
referido no subcapítulo 2.3.6
Partindo do pressuposto que essa regulação é aprovada num futuro próximo, e que as regras de
navegação aérea irão permitir a sua utilização para o transporte de carga, poderemos equacionar a sua
operacionalidade para uma dada actividade.
A par das normas de navegação aérea, outras de natureza operacional terão simultaneamente que existir
nomeadamente a criação de locais próprios na via pública para permitir as aterragens e descolagens, as quais se
poderá dar o nome de DronePort – de acordo com o que já tinha sido mencionado no subcapítulo 3.2.4.2
Obviamente que este tipo de estrutura tem o seu custo, que apesar de puder ser relativamente baixo
deverá ser garantido pela entidade gestora dos espaços públicos, como o é para o caso dos estacionamentos
dedicados às cargas e descargas na infra-estrutura rodoviária. No entanto, poderemos sugerir que se efectue
uma parceria com entidades do sector farmacêutico (laboratórios) e que utilize a mesma para campanhas de
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marketing e deste modo absorver os custos da obra e sua manutenção e até trazer receitas de exploração para
a empresa de aluguer de DroneFreight.
Outra solução poderia ser a utilização do topo dos edifícios para se implementar a referida plataforma,
tendo a vantagem neste caso de não ser tão intrusiva no que toca ao espaço urbano, no entanto esta solução
compromete um pouco os tempos de operação. Assim, deverá ser efectuada uma análise pontual para a tomada
de decisão quanto a este tema, pois o mesmo depende da localização da farmácia e a sua envolvente urbana.
Assim, garantindo a sua operacionalidade é necessário passar a equacionar o seu funcionamento
procurando avaliar um modelo que tenha como premissa (objectivo) servir o utente das farmácias e promovendo
uma qualidade de serviço de nível elevada.
De facto, e já apresentado no subcapítulo 2.2.4 existe uma percentagem considerável (ver informações
que constam da Figura 8) de situações em que o utente se dirige à farmácia para ser servido e a mesma não
dispõe em stock o(s) artigo(s) que este procura.
Para resolver este problema estamos perante uma função objectivo que procura maximizar a utilidade do
nível de serviço ao cliente, no sentido de este ser servido com o medicamento que necessita, no menor curto
espaço de tempo possível e com o menor custo financeiro possível.
Para a resolução deste problema de optimização somos confrontados com algumas variáveis de decisão
que devem ser consideradas. Entre muitas outras poderemos mencionar as mais relevantes: o facto da farmácia
abastecedora ter ou não produto em stock para o servir; existir de facto produto disponível nos stocks do
distribuidor e o distribuidor estar em condições de efectuar a expedição por via deste sistema (com recurso ao
DroneFreight); o horário estabelecido para a saída do veículo do depósito cumprir a janela horária de
funcionamento do estabelecimento, no caso de ser pretender enviar mais do que um produto para o cliente,
decidir quantas unidades podem estar na DroneBox, etc.
Por outro lado, concorre ainda para a resolução destes problemas uma lista de condições, às quais
chamamos de restrições e que uma vez satisfeitas ou cumpridas permitem encontrar uma ou mais soluções que
podendo não ser a óptimas, satisfazem o problema. Estas restrições estão indexadas aos veículos (DroneFreight),
aos clientes (farmácias) e às rotas.
Assim, deve qualquer modelo de caracter matemático ter em consideração as características dos veículos
e à sua utilização, nomeadamente a capacidade de máxima carga a transportar - o peso da encomenda não
exceder o peso máximo (1,2 Kg) a transportar pelo DroneFreight (capacidade de carga duma DroneBox - ver
Anexo 17); o tipo de carga; as operações de carga e descarga poderem ser cumpridas; restrições legais relativos
aos períodos laborais (horários de trabalho e períodos de descanso), etc.. Relativo aos clientes, os seus
parâmetros também devem ser respeitados, nomeadamente o seu registo e capacidade de receber entregas por
via deste sistema, logo também possuir um local próprio para a carga e descarga (plataforma DronePort);
garantir que os seus clientes finais (utentes) estão dispostos a participar na taxa de serviço (TsU) e em simultâneo
aguardar 20 a 30 minutos pela sua entrega; o preço do medicamento (ou conjunto da encomenda) ser superior
a 50,00 € (conforme foi determinado nos cenários efectuados neste capitulo, ver quadro do Anexo 27).
Em relação às rotas a efectuar pelos veículos algumas restrições também devem ser consideradas,
particularmente as distâncias máximas de viagem; os horários limite (de inicio e fim das viagens). Para estes
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problemas em concreto aplicasse um desenho de rotas subjacentes num gráfico de rede (constituído por nós e
arcos) muito simples, uma vez que o percurso é simplesmente do ponto A (depósito) ao ponto B (farmácia) e seu
retorno.
3.5.2

Pressupostos assumidos para elaboração dos cálculos estimados

A apresentação de um plano de negócios tem uma importância vital em todo o processo que permita o
entendimento da estratégia a assumir e que transmita uma percepção de como o negócio se deverá desenrolar.
Nesse sentido ainda antes de uma apresentação dos dados estatísticos e financeiros, convém estabelecer
a estratégia de funcionamento duma firma desta natureza, porque pouco tem de semelhante em relação a uma
firma tradicional de aluguer de viaturas.
Neste caso, não se aluga apenas o veículo, mas sim todo um tipo de sistema que permite a sua
operacionalidade e isso implica o veículo, um conjunto de meios tecnológicos de informação e navegação
(hardware e software) próprios e específicos e também um operador técnico com capacidade e formação para
colocar todo o sistema em funcionamento.
Por isso, este tipo de serviço deve funcionar em regime de outsourcing para a empresa que requer a sua
utilização. O serviço envolve uma conjugação entre a gestão de stocks da farmácia e do armazém (que já existe
actualmente), um sistema de planeamento de rotas e o sistema de navegação do DroneFreight. Tendo como
objectivo unir em termos tecnológicos os sistemas informáticos e de informação.
Se inicialmente esta pode operar sem grandes alterações técnicas, porque os mesmos podem funcionar
autonomamente e sem grandes conflitos, mas futuramente o pretendido é estabelecer uma conexão dum
sistema robusto de navegação que permita uma ligação entre os diversos sistemas.
Perante este brevíssimo resumo passar-se-á à apresentação dos referidos pressupostos que servirão de
enquadramento ao plano de negócios.
Uma vez mais, é importante referir que a sua profundidade não irá ser muito pormenorizada, mas servirá
como referido de uma base para exploração de investigações futuras. Com isso, alguns dados serão
propositadamente negligenciados da sua explicação evitando deste modo um ínfimo detalhe às questões de
caracter financeiro.
Em termos de mercado da região de Lisboa estamos perante um potencial elevado de clientes para o
distribuidor (farmácias do Distrito de Lisboa – 661 ver Anexo 9 e que corresponde a 279 na cidade de Lisboa (ANF
- Observatório da Farmácia, 2014)) que indirectamente é representado pelo número de potenciais consumidores
das Farmácias e respectiva área de influência – estes dados foram apresentados no início deste subcapítulo 3.1.1
(população da cidade de Lisboa residente e visitante – 930 mil pessoas).
Tendo em atenção aos números globais apresentados pela ANF em Setembro de 2014 o mercado de
venda de medicamentos tinha um valor global de 261.7 milhões de euros e acrescenta-se que o mesmo sofreu
um acréscimo de 3,3 % em relação ao período homólogo. Apesar da situação económica que o país atravessa
nos últimos anos este indicador é animador para o sector.
Em questões de quota de mercado esta encontra-se repartida entre diversas empresas do sector (ver
Anexo 29), onde nos últimos anos se tem assistido a uma perda de valor por parte de umas companhias em favor
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de outras. Para o caso de estudo tomou-se a decisão de utilizar os dados referentes a uma das empresas que
tem sofrido maior quebra, por duas razões: acesso mais detalhado a informação da mesma e por considerarmos
que o seu potencial de crescimento é mais propício ao uso de um sistema inovador e disruptivo, pois deste modo
poderá recuperar a sua presença no topo.
Esta distribuidora representa uma quota de mercado de aproximadamente 8,0 % a nível nacional, num
exercício simples atribuíamos essa mesma quota ao mercado da cidade de Lisboa (essa informação não nos foi
facilitada). Assim perante o universo da cidade de Lisboa temos uma potencial de mercado estimado de 22
Farmácias.
O valor médio de venda diário de medicamentos do escalão f representa cerca de 3,0 % das vendas totais
(ver Anexo 13), apesar de ser uma percentagem pequena, o seu valor nominal é considerável e assume ser de
1.800,00 € e que representa um montante anual de 475.200,00 € aproximadamente.
Do resultado dos cenários efectuados neste subcapítulo 3.4 e de acordo com o Anexo 24, utilizamos como
valor de venda do serviço a prestar o montante de 17,02€.
Em relação à quantidade de movimentos diários que 1 DroneFreight pode efectuar, poderemos utilizar a
fórmula dada no quadro da Tabela 7
Em cada viagem, o veículo roda X/V horas e fica
parado Tcd horas, Se ele trabalha H horas por dia
o número possível de viagens (n) será de:
Tabela 7 Formula de cálculo do número de viagens de um DroneFreight. Fonte: Adaptada de (DECOPE, 2014)

Em relação às variáveis estas correspondem ao seguinte13:


H – número de horas que o técnico operador pode trabalhar (7 horas transformando em minutos 420 min);



Tcd – valor estimado de carga e descarga, quer no depósito, quer no cliente, e foi estipulado ser de:
tempo estimado de carga no depósito (10 min) e tempo estimado na descarga no cliente (5 min),
logo o seu total é de 15 min.



V – velocidade comercial do DroneFreight (0,71 Km / min);



X – valor em Km da distância da viagem (percurso e retorno) do depósito até ao cliente (valor
estimado de 12,9 Km x 2 = 25,8 Km).

Assim, podemos concluir que para cada dia de actividade o DroneFreight pode efectuar uma média de 8
viagens.
Sabendo que pode haver restrições meteorológicas à sua operação, conforme mencionado no
subcapítulo 3.3.2, iremos somente considerar que mensalmente este sistema só deverá operar 20 dias por mês.
O que corresponde a um total anual de 20 x 12 = 240 dias.
Então o potencial anual de vendas deste sistema com recurso somente a um aparelho é de:
240 x 8 x 17,02€ = 32.678,40 €

13

Estes dados podem ser confirmados no Anexo 23
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Após diversas simulações considerou importante definir que o investimento a considerar para esta
actividade seja recuperado ao final de 5 anos, tratando-se de um caso com recurso a uma tecnologia inovadora,
este período é o mais indicado. Sabendo-se que o seu quadro evolutivo está ainda num estádio de
desenvolvimento, este período é até optimista, pois nos próximos anos o seu avanço tecnológico irá ser com
toda a certeza exponencial.
Por outro lado, pretendeu-se iniciar o negócio com o menor número de recursos possíveis, quer em meios
materiais ou humanos, que permitissem atingir esse objectivo e simultaneamente não fosse um sinal impeditivo
na hora de encontrar um ou mais investidores.
Breves considerações sobre os anexos apresentados relativos à análise financeira efectuada neste caso
de estudo:
No Quadro dos Pressuposto Gerais do Anexo 30 os dados apresentados não requerem grandes
explicações, pois tentam apenas reflectir indicadores gerais duma actividade empresarial no contexto nacional.
No Quadro das Vendas / Prestações de Serviço do Anexo 31, reflectem o tipo de actividade prestada pela
empresa, que é de caracter unicamente de prestadora de serviços, não existindo vendas de existências. O Serviço
A corresponde à utilização de 2 sistemas de acordo com os valores anteriormente calculados. O Serviço B
pressupõe uma exploração adicional com o recurso a um possível patrocínio em publicidade nos DroneFreight,
na DroneBox e no DronePort, que se considera relativamente fácil de angariar uma vez que o sector de actividade
farmacêutico ser um forte investidor em marketing e dado o seu elevado impacto junto dos consumidores. Os
valores mencionados reflectem um montante de 200,00 € mês para cada veículo.
As perspectivas de crescimento são optimistas e estabeleceu-se um crescimento fixo nos anos
decorrentes do projecto na ordem dos 20 %, uma vez mais devido ao seu caracter inovador e pelo elevado
potencial de melhoria na qualidade de serviço a prestar. E principalmente porque temos uma margem entre o
horário estabelecido para a actividade do operador e a janela de funcionamento das farmácias (09:00 às 20:00
actualmente e ainda considerando a sua abertura aos Sábados).
No Quadro dos Fornecimentos e Serviços Externos do Anexo 32, apenas se fez menção a alguns dos
pontos mais importantes, sendo que alguns consumos como electricidade e água estão por incluídos na renda a
pagar pelo espaço arrendado para a sede/base da empresa. Outros como ferramentas e materiais estão incluídos
as peças de desgaste como por exemplo as baterias.
No Quadro dos Gastos com o Pessoal do Anexo 33, é importante de referir que a empresa deverá utilizar
o menor número de recursos possíveis nesta fase de implementação de um novo sistema. As valências serão
amplas quer para o responsável pela parte da direcção, assumindo funções de caracter administrativo, comercial
e financeiro, quer para o pessoal (2) que será simultaneamente responsável pela parte operativa do sistema,
bem como no desenvolvimento e investigação nas melhorias de software e hardware que permitam alavancar
os processos no futuro. Os seus níveis de salários são idênticos, uma vez que todos são em partes iguais também
donos do capital social.
No Quadro do Investimento em Fundo de Maneio do Anexo 34, apenas de referir que se estabeleceu ser
necessário iniciar com um montante de 1.330,00 € para fazer face a possíveis quebras nas vendas ou mesmo
algum incumprimento por parte dos clientes no momento e ano inicial, sendo que os outros estão como se verá
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nos quadros seguintes garantido pelo movimento proporcionado pelas vendas dos respectivos anos.
No Quadro A do Investimento do Anexo 35 apenas de referir que se procede à aquisição de 2 sistemas
aéreos não tripulados e de uma licença de software de roteamento, seguindo o anteriormente referido relativo
a parca utilização de recursos nesta fase. O custo do sistema é neste momento algo dispendioso – 17.000,00 €
por DroneFreight segundo dados obtidos junto de um distribuidor da marca que se pretende utilizar. As
perspectivas futuras no caso de novas tecnologias demonstram que a tendência é na generalidade dos casos de
uma baixa de valor e aumento de capacidade, por isso não faz também muito sentido investir actualmente em
mais sistemas e mas sim aguardar. No Quadro B do Investimento do Anexo 36 é a continuação do quadro anterior
com referência às Depreciações e Amortizações dos respectivos Investimentos ao longo dos anos de vida útil do
projecto.
No Quadro do Financiamento do Anexo 37, está plasmada a forma de obter esse financiamento com uma
elevada necessidade de recurso a fontes externas, as tais sociedades de capital de risco, bem como a utilização
de capitais próprios ou empréstimos dos sócios – no 2 ano para fazer face a uma necessidade de cobrir capital.
Os anos seguintes estão cobertos com os meios libertos da actividade (Cash Flows gerados).
No Quadro do Ponto Critico Operacional Previsional do Anexo 38, permite numa síntese muito
simplificada verificar qual o instante temporal em que se inverte a tendência do negócio, i.e. qual o ponto onde
o mesmo gera receitas que consigam fazer faze às despesas e cobrir o investimento efectuado e isso sucede no
4 ano do projecto.
No Quadro da Demonstração de Resultados Previsional do Anexo 39, vem corroborar aquilo que foi
afirmado no quadro anterior em relação à inversão dos resultados do Projecto, sendo que é no 3 ano que surgem
os primeiros resultados positivos do projecto, mas os mesmos só terão expressão significativa a partir do 4 ano.
Isto é devido essencialmente a 2 factores: o crescimento anual das vendas e a amortização do total de
investimento feito no ano inicial.
No Quadro do Mapa dos Cash Flows Operacionais do Anexo 40, vem uma vez mais, reafirmar o
mencionado nos quadros anteriores com indicação de que no 3 ano o Projecto começa a gerar fundos de caixa
positivos, mas o seu impacto é realmente sentido no 4 ano do Projecto.
No Quadro do Plano de Financiamento do Anexo 41, é possível observar os montantes necessários para
financiar a actividade e os seus reembolsos ao longo do período de vida útil do Projecto, bem como dos meios
gerados pelo mesmo e que no 5 ano o saldo de tesouraria permite por um lado, remunerar os accionistas e por
outro equacionar a hipótese de investir em novos meios (sistemas aéreos não tripulados).
No Quadro do Balanço Previsional do Anexo 42, vem explicar toda a movimentação e informações
financeiras da empresa, reflectindo a sua posição económica e demonstrar os elementos mais relevantes da
situação financeira. O que neste caso vem comprovar aquilo que anteriormente já foi mencionado e que é a
capacidade da empresa ao fim do 4 ano de actividade poder tomar a decisão de reinvestir os seus resultados em
novos meios de produção, tecnologicamente mais avançados e que permitiram alavancar o negócio a outros
patamares de eficiência.
No Quadro dos Principais Indicadores Financeiros do Anexo 43, demonstram algumas dificuldades iniciais
no projecto numa fase em que o equipamento atinge a sua maturidade – partindo do pressuposto inicial que as
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vendas teriam um acréscimo fixo deste o seu início e que não é feito qualquer renovação em novos e mais meios.
Essa realidade é verificada ao fim do 4 ano, uma vez que o equipamento que foi inicialmente adquirido já está
totalmente amortizado, produzindo com isso uma quebra nos indicadores a partir do 5 ano. O que obviamente
seria expectável, uma vez que se determinou ser esse o período de vida útil a estudar nesta fase.
Estes resultados são bastante empolgados também devido a um reduzido rigor no apuramento de custos
do Projecto, ausência de quebras nas vendas ou paragens forçadas de actividade, etc.. Mas o objectivo numa foi
de apresentar uma realidade bem alicerçada em termos financeiros, mas sim uma perspectiva exploratória.
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4 CONCLUSÕES E FUTUROS DESENVOLVIMENTOS
4.1

CONCLUSÕES

Este estudo pretendeu estabelecer um quadro de apoio a futuras investigações que envolvam a criação
de soluções no âmbito da logística urbana para novas formas de transporte de mercadorias.
Na persecução do seu objectivo foi necessário um vasto enquadramento da temática que envolve este
tipo de investigações, uma vez que estamos perante um problema complexo e que não pode nem deve ser
estudado isoladamente.
A procura de soluções que alterem significativamente o padrão de uma cadeia de abastecimento,
introduzindo um novo sistema de transporte, obriga a conhecer a complexidade envolvida na logística urbana,
estudar detalhadamente a actividade onde se pretende intervir, fazer assunções sobre o tipo de sistema de
transporte e estudar o mesmo para entender as suas capacidades e o seu potencial.
Procurar também um modelo a aplicar na apresentação do sistema e para isso estudar detalhadamente
as tendências actuais sobre BM e sua importância no contexto duma economia moderna cada vez mais
globalizada e inserida numa sociedade cujo cerne é a informação.
O processo actual com os veículos convencionais tem obviamente as suas vantagens - serve uma
quantidade superior de clientes em cada deslocação e transporta quantidades de produtos muito superiores
executam rotas que devidamente optimizadas que permitem elevadas economias de custos.

Figura 27 Rota estabelecida para servir clientes. Fonte: Adaptada de (Magalhães, J.M., 2004)

Mas quando se observa com profundidade para este tipo de transporte e uma rede deste género (ver ex.
na Figura 27), verificamos que existem muitos factores externos que contribuem negativamente para a sua
performance e que por vezes são ou negligenciados ou retirados para que as suas incertezas não afectem os
modelos. Referindo-nos ao congestionamento e a sua imprevisibilidade que muitas vezes coloca em causa todos
os parâmetros de tempo do modelo.
Quando se pretende intervir numa hipótese de melhoria de qualidade de serviço a prestar,
nomeadamente na dispensa de medicamentos não previstos na gestão corrente dos stocks, e que geram aquilo
que se chama de encomenda espontâneas, então a relação do uso do DroneFreight, apresenta uma vantagem
competitiva elevadíssima, pois os seus percursos são directos (somente não se efectuam em linha recta quando
têm que evitar determinados locais com restrições ao voo) e não tem conflitos de congestionamento nem outras
impedâncias. Permitindo servir o cliente num curto espaço de tempo (18 minuto no exemplo estudado) e garantir
mesmo que este tempo é cumprido.
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O custo deste tipo de operação poderá ser reflectido em todos os seus intervenientes, de acordo com
uma taxa de serviço de urgência (TsU) a cobrar segundo percentagens estabelecidas para cada um e no final
verifica-se que isso não representará valor muito significativo para cada um.
Utilizando os dados obtido nos cálculos auxiliares que determinaram o custo operacional de um
DroneFreight iniciou-se uma série de simulações ou ensaios que colocassem em prática uma aplicação do BM,
definindo-se para o efeito determinados pressupostos e considerações genéricas daquilo que poderá ser uma
firma de aluguer deste tipo de serviços.
Assim, pode-se concluir que o objectivo proposto foi parcialmente cumprido, e parcialmente porque
existe uma clara noção de um vasto trabalho terá que ser efectuado a partir deste estudo para que este caso - a
integração deste sistema num contexto de transporte de carga em ambiente urbano, se torne uma realidade.
Mas o presente trabalho de investigação representa aquilo que poderá ser uma base para a sua origem.
4.1.1

Principais obstáculos no desenvolvimento do estudo

O trabalho foi desenvolvido numa parceria de caracter académico entre o autor e uma rede de contactos
que o mesmo estabeleceu, para a obtenção de informações e do vasto conhecimento adquirido sobre o tema –
distribuição de medicamentos às farmácias. Para tal foram efectuadas diversas reuniões e houve mesmo um
trabalho de acompanhamento da operação que permitiu reunir toda uma base robusta de informações.
Quanto às informações obtidas sobre sistemas aéreos não tripulados UAS, este foi o ponto mais sensível
do trabalho, porque este tipo de sistemas ainda não está a operar na actualidade no que respeita ao transporte
de carga. Existem contudo alguns estudos a decorrer por parte de algumas grandes empresas do sector da
logística e distribuição, nomeadamente a Amazon e a DHL, mas a sua divulgação pública ainda é muito escassa.
(DHL Microdrones, 2014), (AMAZON, 2014).
Para colmatar esta dificuldade, foi consultada uma extensa literatura sobre o tema, efectuadas entrevistas
a firmas que operam e desenvolvem este tipo de sistemas e quando os dados não eram mesmo possíveis de
obter, recorreu-se a estimativas.
Para a elaboração do caso de estudo, procurou-se enquadrar a situação actual (do transporte de
medicamentos) e verificou-se que as estimativas utilizadas e o modelo de cálculo estavam próximas da realidade
(os valores obtidos são muito próximos dos dados fornecidos pelo distribuidor). Como tal utilizou-se o mesmo
modelo de cálculo para estimar o custo de transporte em DroneFreight, obviamente com recurso a muitas
estimativas (como mencionado anteriormente).
Por fim no conjunto de cenários e plano financeiro estudados, uma vez mais também foram utilizados
valores estimados para aplicar ao modelo e recorreu-se a simulações que procuraram representar situações
correntes (reais) nos locais de dispensa dos medicamentos (farmácias).
4.1.2

Futuros desenvolvimentos

Para elaborar um trabalho que corresponda efectivamente ao processo de distribuição de medicamentos
é necessário um levantamento ainda mais detalhado de toda a actividade do armazenista e da farmácia, pois só
deste modo se pode aferir os valores concretos dos pedidos efectuados (encomendas), e analisar uma estatística
profunda sobre o modo como as unidades de carga (banheiras) são preenchidas, quais os seus pesos médios e
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quais os valores médios do peso dos medicamentos, etc.
Neste trabalho não ser considerou os retornos, ou por outras palavras esses percursos foram calculados
em vazio, e este é um aspecto com muita importância na distribuição de medicamentos. Existe um elevado
número de retornos que podem derivar de simples enganos (erros nos pedidos ou na colocação dos
medicamentos nas banheiras), mas são principalmente por necessidades de devoluções de produtos cujo prazo
já expirou ou que está perto de expirar. Como tal em situações futuras é muito importante ter em atenção este
factor, uma vez que representa um acréscimo de custos para todos os agentes, logo o seu transporte deve ser
com um preço o mais baixo possível.
Uma parte importante a desenvolver em futuras investigações é na criação de sistemas integrados entre
as diversas aplicações informáticas que estão envolvidas - programas de gestão de stocks, modelos de
planeamento e modelação de rotas a sistemas de navegação de geo-posicionamento por satélite - GPS.
Obtendo deste modo um sistema quase autónomo de pedidos e a sua afectação aos veículos aéreos não
tripulados, deixando para os operadores apenas a missão de controlo e análise da operação corrente.
Mais ainda permitir que essa conjugação permita a operacionalidade de mais do que um veículo sobe a
responsabilidade do mesmo operador, aumentando significativamente os seus índices de produtividade.
Por outro lado, como estamos a descrever um sistema que não está ainda em funcionamento, os
desenvolvimentos na criação dum quadro regulamentar, com definição de padrões de operação (características
físicas e técnicas dos veículos), enquadramento dos veículos no contexto das normas de segurança da aviação
civil, da formação e treinamentos de operadores do sistema são uma prioridade, implicando com isso um lobby
junto das entidades licenciadoras de modo a levar por diante futuras investigações.
Relembrando que todos estes temas já estão a ser debatidos em profundidade há uns anos a esta parte,
permitindo afirmar que muitas barreiras tecnológicas já forma ultrapassadas e por isso, está apenas a faltar
vontade pública e política em colocar em funcionamento estes sistemas.
Seguindo o conselho de recolher dados mais detalhados, estes irão permitir a elaboração bem
fundamentada de um modelo e dum plano de negócios ainda mais robusto que concorrerá na obtenção dos
necessários meios de financiamento e posteriormente colocação no mercado deste tipo de transporte de
mercadorias.
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Para finalizar apresenta-se um protótipo da DHL actualmente em fase de testes precisamente para a
entrega de medicamentos numa região a norte da cidade de Bona na Alemanha, conforme Figura 28.

Figura 28 Parcelcopter da DHL em testes. Fonte: (DHL Microdrones, 2014)
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ANEXOS

Anexo 1 Sistema de marcação de entrada de medicamento no armazém. Fonte: Adaptada de (Alloga, 2014)

Anexo 2 Linhas de aviamento de produtos para as banheiras num armazém de distribuição. Fonte: Adaptada
de (Alloga, 2014)

Anexo 3 Tapetes e banheiras numa linha de aviamento dum distribuidor. Fonte: Adaptada de (Alloga, 2014)
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Anexo 4 Interior dum veículo de transporte de
medicamentos (revestimento e sistema de
climatização). Fonte: Adaptada de (Google Imagens,
2014)

Banheiras no interior duma carrinha de transporte
de medicamentos. Fonte: (Magalhães, J.M., 2004)

Anexo 5 Serviços prestados por um armazém de medicamentos. Fonte: Adaptada de (Rangel PHARMA, 2009)
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Anexo 6 Definições de Business Model e suas bases de diversos autores. Fonte: (Al-Debei et al., 2008, p. 2 e 3)
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Anexo 7 Percentagem da população em Portugal com mais de 65 anos. Fonte: (APIFARMA, 2013)

Anexo 8 Empresas relacionadas com a venda e armazenamento de medicamentos em Portugal. Fonte:
(INFARMED a, 2014)
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Anexo 9 Locais de dispensa de medicamentos à população - farmácias e postos de medicamentos. Fonte:
(INFARMED a, 2014)

Anexo 10 Cobertura das Farmácias por habitante e por Distrito. Fonte: (INFARMED a, 2014)
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Anexo 11 Escalão para cálculo das margens de comercialização de medicamentos e outros produtos das
farmácias. Fonte: (Revista Ordem Farmacêuticos, 2014)

Anexo 12 Escalão para cálculo das margens de comercialização de medicamentos e outros produtos dos
distribuidores grossistas. Fonte: (Revista Ordem Farmacêuticos, 2014)

Pedidos Médios /Dia
Escalão
Total
Serviço
PVA (Euros)
Total
%
Devoluções Permanente
a
0,01_5,00 €
259
35
26
16
b
5,01_7,00 €
138
19
12
8
c
7,01_10,00 €
85
12
8
5
d
10,01_20,00 €
152
21
28
9
e
20,01_50,00 €
74
10
6
5
f
> 50,00 €
25
3
8
2
Total
733
100
88
45
% em relação ao total dos pedidos dia normal
12%
6%
Anexo 13 Quadro resumo dos dados recolhidos numa farmácia de Lisboa com a média de pedidos efectuados
pelos seus utentes de acordo com os escalões de PVP. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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Pedidos médios / dia do Escalão f'
ID
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13
f14
f15
f16
f17
f18
f19

Código
1012112
2574788
3601788
5008925
5016100
5064571
5102207
5114889
5132964
5163472
5476932
6825364
6875476
6927111
6927129
6931642
6931659
7351379
7385088

IVA

valor médio do escalão

23
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
23
23
23
23
23
23
23
23

PVP
66,00 €
75,22 €
59,80 €
86,83 €
51,60 €
61,68 €
75,09 €
63,39 €
76,40 €
50,45 €
59,48 €
112,65 €
115,85 €
72,00 €
78,00 €
84,70 €
68,90 €
57,55 €
51,70 €
1.367,29 €
71,96 €

Qt
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
25

VPVP
132,00 €
75,22 €
59,80 €
86,83 €
51,60 €
61,68 €
300,36 €
63,39 €
152,80 €
50,45 €
118,96 €
112,65 €
115,85 €
72,00 €
78,00 €
84,70 €
68,90 €
57,55 €
51,70 €
1.794,44 €

Anexo 14 Dados dos pedidos médios diários dos medicamentos do escalão f’. Fonte: Elaborado pelo autor,
2014
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Anexo 15 Flyer do microdrone md4-1000. Fonte: (MicroDrones Gmbh, 2014)
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Agualva – Coração de Jesus
IC19
Tempo 00h32 com 00h09 de auto-estradas
Distância 17 km com 10 km de auto-estradas
Anexo 16 Distância aproximada do depósito ao centro geográfico de Lisboa (Praça Marquês de Pombal) em
percurso rodoviário. Fonte: Adaptada de (ViaMichelin, 2013)
Anexo 17 Nomenclatura utilizada para o transporte de medicamentos quer convencional, quer pelo sistema de
veículos aéreos não tripulados. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
Neste anexo é importante colocar aqui algumas definições e expressões utilizadas e outras que poderão
ter interesse futuro, ficando desde já definidas:
Altura do Tecto de Voo Operacional – altura em metro do tecto de voo operacional dum veículo
aéreo não tripulado em circuito urbano.
Banheira – caixa utilizada para o transporte de medicamentos do armazém para o cliente
(farmácias), dimensão utilizada neste caso de estudo – 40 x 28 x 25 (comprimento, largura e altura).
Capacidade de carga duma DroneBox – capacidade em termos de peso que a mesma pode
transportar – máximo 1,2 Kg segundo dados do fabricante (Microdrone c, 2014)
Capacidade de Carga Percurso (Kg) – capacidade que um veículo (convencional) transporta para
fazer a sua rota de entregas aos clientes. Este valor é em função da capacidade estimada utilizada e do
peso estimado de uma banheira carregada.
Capacidade Estimada Banheira – estimativa da quantidade de medicamentos que uma unidade
de carga - banheira pode conter.
Capacidade Estimada DroneBox – estimativa da quantidade de medicamentos que uma unidade
de carga – DroneBox pode conter.
Capacidade Teórica do Veículo – capacidade em teoria dum veículo em transportar determinado
número de unidades de carga (Banheiras ou DroneBox).
Climb Rate – velocidade de descolagem e aterragem dum veículo aéreo não tripulado, em unidade
de medida (m/s) e (Km/h).
Dias Inoperabilidade Mês – número de minutos por mês que o veículo aéreo não tripulado não
pode efectuar a sua operação em função das condições meteorológicas locais.
Distância Estimada Depósito / Cliente – distância em quilómetro desde o depósito ao 1º cliente,
estimada entre o depósito em Agualva e o centro da cidade de Lisboa (Praça Marquês de Pombal).
DroneBox – nome criado pelo autor para a caixa de transporte utilizada para o envio de
medicamento num veículo DroneFreight. A dimensão definida para esta unidade carga – 10 x 15 x 5
(comprimento, largura e altura).
DroneFreight – sistema aéreo não tripulado para transporte ligeiro aéreo de mercadorias, nome
criado pelo autor.
DronePort – nome designado pelo autor à plataforma utilizada para carga e descarga do
DroneFreight com as dimensões de 5 m2, assinaladas no terreno e com uma vedação simples com 0,5 m
de altura que impossibilite o seu acesso a pessoas (ou animais) não autorizados

IX

Estimativa Banheiras / Cliente – valor estimado do número de unidades de carga – banheira que
cada cliente recebe por pedido de encomenda ao armazém.
Número de Cliente Servidos / Rota – valor estimado do número de clientes servidos por rota.
Peso Estimado Banheira carregada (Kg) – peso estimado duma Banheira carregada com
medicamentos resultado dum pedido com a unidade de medida em quilograma, em função dos valores
estimados da capacidade e peso da caixa medicamento.
Peso Estimado cx de medicamentos (g) – peso estimado duma caixa de medicamentos com a
unidade de medida em grama - como mencionado é difícil encontrar um valor correcto para esta situação,
decidiu-se estipular um valor arbitrário.
Tempo de Trabalho Motorista ou Operador – tempo de trabalho dum motorista ou operador de
veículo em horas por dia, horas por mês, minutos por dia e minutos por mês em função do numero de
dias de trabalho por mês e horas de trabalho diárias.
Tempo Estimado C/D Cliente – tempo estimado que demora abastecer um cliente, incluindo
paragem em zona disponível (ou própria para o DroneFreight).
Tempo Estimado Carga / Depósito – tempo estimado para carga do veículo com unidades de carga
(banheiras ou DroneBox) para efectuar as entregas programadas na rota.
Tempo Estimado Percurso / Clientes – tempo estimado de percurso entre os diversos clientes a
serem servidos na rota.
Tempo Estimado Total / Rota – valor estimado de uma rota em função do número de cliente
servidos / rota e do tempo estimado carga / depósito, tempo médio depósito / 1 cliente, tempo estimado
C/D cliente e tempo estimado percurso / clientes.
Tempo Médio Depósito / 1 Cliente – valor médio do tempo necessário para o veículo sair do
depósito e chegar ao primeiro cliente, é calculado em função da distância estimada do depósito (Agualva)
ao centro da cidade de Lisboa (Praça Marquês de Pombal) e da velocidade operacional de cada veículo
(convencional e DroneFreight).
Tempo Necessário Tecto Voo – tempo necessário para atingir o tecto de voo operacional em
função da altura do tecto de voo e da velocidade climb rate.
Velocidade Circuito N Urbano – velocidade do veículo em circuito não urbano, em unidade de
medida (Km/h) e (Km/min).
Velocidade Comercial Mista – valor ponderado da velocidade de operação dum veículo de
mercadorias que efectua a sua actividade em circuito não urbano e urbano.
Velocidade Média Urbana – velocidade média em circuito urbano para veículos com as mesmas
características – mesmo tipo de veículo a entrega de medicamentos numa cidade, em unidade de medida
(Km/h) e Km/min).
Velocidade Operacional – valor definido pelo fabricante (Microdrones) para a operação do veículo
(DroneFreight md4-1000), em unidade de medida (m/s), (Km/h) e (Km/min).
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Veículo Convencional
Entregas

Veículo Convencional

Distância percorrida por rota
Dias de Operação média
Percurso dia
Quilometros percorridos

34 Km
1 Dias
1
34 Km

Combustivel

Caixa de Carga
Caixa de Carga após alteração
Medidas
Banheira tipo uitlizadas

28.000
0,028

Gasóleo

Litros por 100km (l/km) (+ 20 %)

11,16

consumo € / Km
Km por Litro
Custo Combustível
Taxa IVA
Preço S/ IVA

0,127
8,961
1,40 €
23%
1,14 €

Remuneração do Capital
Taxa de Remuneração Anual Bruta
Impostos s/ rendimento
Taxa de Remuneração Anual liquida
Taxa de remuneração dia liquida

Cap.
Unidade de Medida
6
m3
3
compr. largura
altura
40
28
25 cent.

Capacidade Teórica Veículo

Dados Unidade Estimação
Obtidos Medida Resultados
100 Banheira

Capacidade Estimada utilizada
2,00%
28,00%
1,44%
0,004%

Peso Estimado cx medicamento (g)
Capacidade Estimada Banheira

cm3
m3

Banheira

1

70 grama
1 Cx medic.

Locação Operacional
Locação Operacional Dia

24,66 €

Peso Estimado Banheira carregada (Kg)

Kg

0,07

Custos Motorista
Salário Base
Numero de meses

650,00 €
14,00
9.100,00 €

Ajudas custo
dia
mês
numero de meses

7,50 €
22
11
1.815,00 €

Taxa Social Única
montante incidência
Valor da taxa

9.100,00 €
23,75%
2.161,25 €

Seguro Obrigatório
10.915,00 €
3,50%
382,03 €
13.458,28 €

Taxa

Dia

36,87 €

dia

56,00 €
142,90 €
0,54 €

Taxas e Impostos
Imposto Único de Circulação
Licença de Publicidade

Seguros

Estimativa Banheiras / Cliente
Capacidade de Carga Percurso (kg)

dia

350,00 €
150,00 €
1,37 €

Kg

Número Cliente Servidos / Rota
Tempo Estimado Carga / Depósito
Tempo Médio Depósito / 1 Cliente
Tempo Estimado C/D Cliente
Tempo Estimado Percurso / Clientes
Tempo Estimado Total / Rota
Tempo Trabalho motorista
Tempo horas / dia
Tempo horas / mês
Tempo minutos / dia
Tempo minutos / mês

Cliente
10 minuto
minuto
6 minuto
0 minuto
minuto

7

hora
hora
minuto
minuto

1

0,07
1

20

57

7
420
420

Distância Estimada Depósito / Cliente

17

km

Velocidade Circuito N Urbano

50

Km/h
Km/min

0,83

24,6 Km/hora
Km/min
Km/min

0,41
0,54

Velocidade Média Urbana

Responsabilidade Civil
mercadoria

Banheira

Velocidade Comercial Mista

Peças e Acessórios
Sistema de Revestimento e Climatização
Decoração Veículo
% de manutenção ano

2.300,00 €
200,00 €
5,00%

Limpeza e Desinfestação
Custo do serviço

0,22 €

Anexo 18 Cálculos auxiliares do custo do transporte de medicamentos em veículo convencional. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2014
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Custo fixo mensal (€/hora)

2,95 €

CF = RC + SM + TI + SEG

Anotações
RC - Remuneração Capital
RC= (Alocação Operacional dia + Custos Acessórios|Publicidade dia) * (1+ Tx.Remuneração dia)
SM - Salário Motorista (fonte ANTRAM)
SO - Salário de Oficina

estimativas

TI

1,33 €
1,54 €
0,02 €

SEG

0,06 €

RV -Reposição do Veiculo

NU

TI - Taxas e Impostos (Codigo Imposto Único Circulação)
TI = ∑ (taxas e importos)/ periodo (dia)

Fonte: CIUC

SEG- Seguros obrigatório e facultativos (carga)

estimativas

RC
SM

Custo variável (€/Km)

0,48 €

CV = PM + DC + LD
0,3425 €
0,13 €
0,01 €

PM
DC
LD

Factor DI
custos administrativos envolvidos na operação (€. mês/g)

0,001 €

NU

PM - Peças e Manutenção
PM=(( Sistema Revestimento | Climatização ) *(% peças))/ km.dia
DC - despesas combustivel
DC= PC * RM
PC - preço combustivel (€/litro)
RM - Rendimento médio do combustivel (km/litro)
LB - Lubrificantes (óleos e outros)
LD - Lavagem e desinfestação
LD=PL/QL
Preço lavagem por mês (atrbuido km/dia)
PR - pneus e recauchutagem

entrevista
estimativas

Estes montantes são desconhecidos, e porque a sua influência é relativa e não será diferenciadora entre os

estimativas

Fonte
estimativas
NU

estimativas
NU

os dois sistemas, optou-se por um valor idêntico em ambos os casos

DI despesas indirectas (€/g)

Cálculo do Transporte
CT = (A+ B*X + Di)*2

35,31 €

CT - Taxa de Transporte
X - Distância percorrida pelo veículo de entrega, em km
A - Custo fixo total do veículo utilizado na operação de entrega
B - Custo variável por quilómetro do veículo de entrega (€/km)
DI - Despesas administrativas
L - Lucro operacional (%)

34
2,95 €
0,48 €
0,001 €

Como não se considera que para o caso de estudo o retorno com carga, logo é necessário multiplicar por 2.

NU
0,00

Custo do Transporte

35,31 €

NU - Dados não utilizados

Anexo 19 Cálculo dos custos de transporte de medicamentos em veículo convencional. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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Anexo 20 Gráficos com valores da precipitação anual dos anos 2012, 2013 e 2014 na cidade de Lisboa. Fonte:
Adaptada de (Meteo IST, 2014)
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Anexo 21 Gráficos com os valores do vento (rajada máxima e velocidade média) na cidade de Lisboa. Fonte:
Adaptada de (Meteo IST, 2014)
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Anexo 22 Distância em linha recta do depósito ao ponto geográfico central da cidade de Lisboa (Praça Marquês de Pombal). Fonte: Adaptada de (Google Maps, 2014)
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Veiculo DroneFreight

Veículo DroneFreight
Entregas

Cap.

Tempo médio da rota (min)

51
36
26
1
1
26
36

Tempo de voo
Distância percorrida/rota
Dias de Operação média
Percurso dia
Quilometros percorridos
Tempo de Voo

Combustivel

eléctrico

Consumo Electrico €/Km

0,0009 €
0,0405 €
0,0007 €
22,2
12,2
270,84
0,27084
0,1497 €

Consumo Electrico 60 min (€/kWh)
Consumo Electrico min (€/kWh)
Volt (V)
Ampere (Ah)
Potência (Wh)= V*Ah
Consumo Equipamento por Hora (kWh)
Custo electicidade (€/kWh) s/ IVA

min

Caixa de Carga (DroneBox)

Unidade

m3

min

Medidas

Km
dias

Medida

0,001
comp.

Banheiras tipo uitlizadas

Km

largura

10

altura
15

5 cent.

750

cm3

0,001

m3

mim
capacidade média utilizada

Capacidade Teórica Veículo
Capacidade Estimada utilizada

Peso Estimado cx medicamento (g)

1

DroneBox

por rota

Dados

Unidade

Estimação

Obtidos

Medida

Resultado

1,2

Kg

1 DroneBox
70

grama

Remuneração do Capital
Taxa de Remuneração Anual Bruta

2,00%
28,00%
1,44%
0,004%

Impostos s/ rendimento
Taxa de Remuneração Anual liquida
Taxa de remuneração dia liquida

Locação Operacional
Anual

Capacidade Estimada DroneBox

1 Cx medicam.

Peso Estimado DroneBox carregada (Kg)

Kg

DroneBox / cliente

1 DroneBox

Número Cliente Servidos / Rota

1

0,07

9 000,00 €

contrato bianual ou 200 mil Km
Locação Operacional Dia

Cliente

24,66 €

Custos Operador
Salário Base

1 000,00 €
14,00
14 000,00 €

Numero de meses

Tempo Estimado Carga / Depósito

minuto

10

Tempo Médio Depósito / 1 Cliente

minuto

18

Tempo Estimado C/D Cliente

minuto

5

Tempo Estimado Total / Rota

minuto

51

Ajudas custo
dia

4,25 €
22
11
1 028,50 €

mês
numero de meses

Tempo Trabalho Operador
Tempo horas / dia

7

Tempo horas / mês

hora
hora

Tempo minutos / dia

minuto

7
420

Taxa Social Única
montante incidência

14 000,00 €
23,75%
3 325,00 €

Valor da taxa
Seguro Obrigatório

Altura Tecto Voo Operacional

300

Climb Rate

7,5

m/s

27

Km/h

Tempo Necessário Tecto Voo

Taxa

Dia

15 028,50 €
3,50%
526,00 €
18 879,50 €
51,72 €

Velocidade Operacional

segundo

12
43,2

Velocidade Comercial
Distância Estimada Dep / Cliente
Distância Estimada Dep./Cliente (via aérea)

metro

Km/h
Km/min

12,3

40

m/s

0,71

Km
km

12,9

Taxas e Impostos
Imposto Único de Circulação
Dia

125,00 €
29,70 €
0,42 €

Dia

150,00 €
50,00 €
0,55 €

Licença Publicidade

Seguros
Responsabilidade Civil
Mercadoria

Peças e Acessórios
Bateria Extra

1 200,00 €
200,00 €
30,00 €
5,00%

Custo Fixação DroneBox
Decoração Veículo
% de manutenção ano

Limpeza
Custo do serviço

0,03 €

Anexo 23 Cálculos auxiliares do custo do transporte de medicamentos em DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo
autor, 2014
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3,39 €

Custo fixo mensal (€/hora)

CF = RC + SM + TI + SEG

Anotações
RC - Remuneração Capital

1,19 €
2,16 €
0,02 €
0,02 €

RC
SM
TI
SEG

RC= (Alocação Operacional mês + Custo Acessórios | Publicidade dia) * (1+(Tx Remuneração dia)

estimativas

SM - Salário Operador

estimativas

SO - Salário de Oficina

NU

RV -Reposição do Veiculo

NU

TI - Taxas e Impostos

Custo variável (€/Km)

0,197 €

CV = PM + DC + LD
DC
LD

estimativas

SEG- Seguros obrigatório e facultativos (carga)

estimativas

PM - Peças e Manutenção
PM=(( Bateria Extra + Sistema Fixação DroneBox ) *(% peças))/ km.dia

0,196 €
0,00014 €
0,001 €

PM

TI = ∑ (taxas e impostos)/ periodo (dia)

entrevista

DC - despesas combustivel
DC= PC/RM
PC - preço combustivel (€/min)

estimativas

RM - Rendimento médio do combustivel (km/min)

estimativas

LB - Lubrificantes (óleos e outros)

NU

LD - Lavagem e desinfestação
LD=PL/QL

0,001 €

Factor DI
custos administrativos envolvidos na operação (€/hora)

Preço lavagem por mês (atrbuido km/dia)

estimativas

PR - pneus e recauchutagem

NU

Estes montantes são desconhecidos, e porque a sua influência é relativa e não será diferenciadora entre os

estimativas

os dois sistemas, optou-se por um valor idêntico em ambos os casos

DI despesas indirectas (€/g)

Cálculo do Transporte

17,02 €

CT = (A+ B*X + Di)*2
CT - Taxa de Transporte

X - Distância percorrida pelo veículo de entrega, em km
A - Custo fixo total do veículo utilizado na operação de entrega
B - Custo variável por quilómetro do veículo de entrega (€/km)

26
3,39 €
0,197 €
0,0010 €

Como não se considera que para o caso de estudo o retorno com carga, logo é necessário multiplicar por 2.

NU - Dados Não Utilizados

DI - Despesas administrativas

NU

L - Lucro operacional (%)

Custo do Transporte

17,02 €

Anexo 24 Cálculo dos custos de transporte de medicamentos em veículo DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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CENÁRIO

1
DroneBox

Escalão PVP
a
b

c
d
e
f
f'

Farmácias
Distribuidor
Marg. Máx. Acréscimo Marg. Máx. Acréscimo
5,58%
0,63 €
2,24%
0,25 €
5,51%
1,31 €
2,17%
0,52 €
5,36%
1,79 €
2,12%
0,71 €
5,05%
2,80 €
2,00%
1,12 €
4,49%
5,32 €
1,84%
2,20 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €

CUSTO

CUSTO

DroneFreight
(€/Kg.Km)

17,02 €

Cenário
N.º medicamentos
Medicamentos Escalão
Valor médio Medic.
Custo Utente (PVP)

1
1
a
2,51 €
2,51 €

Utente
Distribuidor
Farmácia
Check

DroneFreight

Escalão PVP
Mín
Máx
0,01 €
5,00 €
5,01 €
7,00 €
7,01 €
10,00 €
10,01 €
20,00 €
20,01 €
50,00 €
50,01 €
50,01 €
-

TRANSPORTE

Cenário N.º medic
Valor ref.
2,51 €
6,01 €
8,51 €
15,01 €
35,01 €
50,01 €
115,85 €

1
2
3
4

1
1
1
1

Escalão

a
c
c
f'

DorneFreight

18%

3,14 €
25%
4,27 €
56%
9,61 €
100,00% 17,02 €

Custo Final Utente

Distribuidor
Farmácia

5,65 € 125,3%
Receita Balanço
0,31 € -3,96 €
0,77 € -8,84 €
-12,80 €

Anexo 25 Cenário 1 do transporte de medicamentos com DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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CENÁRIO

2
DroneBox

Escalão PVP
a
b

c
d
e
f
f'

Farmácias
Distribuidor
Marg. Máx. Acréscimo Marg. Máx. Acréscimo
5,58%
0,63 €
2,24%
0,25 €
5,51%
1,31 €
2,17%
0,52 €
5,36%
1,79 €
2,12%
0,71 €
5,05%
2,80 €
2,00%
1,12 €
4,49%
5,32 €
1,84%
2,20 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €

CUSTO

CUSTO

DroneFreight
(€/Kg.Km)

17,02 €

Cenário
N.º medicamentos
Medicamentos Escalão
Valor médio Medic.
Custo Utente (PVP)

2
1
d
15,01 €
15,01 €

Utente
Distribuidor
Farmácia
Check

DroneFreight

Escalão PVP
Mín
Máx
0,01 €
5,00 €
5,01 €
7,00 €
7,01 €
10,00 €
10,01 €
20,00 €
20,01 €
50,00 €
50,01 €
50,01 €
-

TRANSPORTE

Cenário N.º medic

1
2
3
4

Valor ref.
2,51 €
6,01 €
8,51 €
15,01 €
35,01 €
50,01 €
115,85 €

1
1
1
1

Escalão

a
d
f
f'

DorneFreight

18%

3,14 €
25%
4,27 €
56%
9,61 €
100,00% 17,02 €

18,15 €

Custo Final Utente

20,9%

Receita Balanço
1,42 € -2,85 €
3,56 € -6,05 €

Distribuidor
Farmácia

-8,90 €

Anexo 26 Cenário 2 do transporte de medicamentos com DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

CENÁRIO

3
DroneBox

Escalão PVP
a
b

c
d
e
f
f'

Farmácias
Distribuidor
Marg. Máx. Acréscimo Marg. Máx. Acréscimo
5,58%
0,63 €
2,24%
0,25 €
5,51%
1,31 €
2,17%
0,52 €
5,36%
1,79 €
2,12%
0,71 €
5,05%
2,80 €
2,00%
1,12 €
4,49%
5,32 €
1,84%
2,20 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €

CUSTO

CUSTO

DroneFreight
(€/Kg.Km)

17,02 €

Cenário
N.º medicamentos
Medicamentos Escalão
Valor médio Medic.
Custo Utente (PVP)

3
1
f
50,01 €
50,01 €

Utente
Distribuidor
Farmácia
Check

DroneFreight

Escalão PVP
Mín
Máx
0,01 €
5,00 €
5,01 €
7,00 €
7,01 €
10,00 €
10,01 €
20,00 €
20,01 €
50,00 €
50,01 €
50,01 €
-

TRANSPORTE

Cenário N.º medic

1
2
3
4

Valor ref.
2,51 €
6,01 €
8,51 €
15,01 €
35,01 €
50,01 €
115,85 €

1
1
1
1

Escalão

a
d
f
f'

DorneFreight

18%

3,14 €
25%
4,27 €
56%
9,61 €
100,00% 17,02 €

Custo Final Utente

Distribuidor
Farmácia

53,15 €

6,3%

Receita Balanço
4,27 € 0,00 €
9,61 € 0,00 €
0,00 €

Anexo 27 Cenário 3 do transporte de medicamentos com DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014

XIX

CENÁRIO

4
DroneBox

Escalão PVP
a
b

c
d
e
f
f'

Farmácias
Distribuidor
Marg. Máx. Acréscimo Marg. Máx. Acréscimo
5,58%
0,63 €
2,24%
0,25 €
5,51%
1,31 €
2,17%
0,52 €
5,36%
1,79 €
2,12%
0,71 €
5,05%
2,80 €
2,00%
1,12 €
4,49%
5,32 €
1,84%
2,20 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €
2,66%
8,28 €
1,18%
3,68 €

CUSTO

CUSTO

DroneFreight
(€/Kg.Km)

17,02 €

Cenário
N.º medicamentos
Medicamentos Escalão
Valor médio Medic.
Custo Utente (PVP)

4
1
f'
115,85 €
115,85 €

Utente
Distribuidor
Farmácia
Check

DroneFreight

Escalão PVP
Mín
Máx
0,01 €
5,00 €
5,01 €
7,00 €
7,01 €
10,00 €
10,01 €
20,00 €
20,01 €
50,00 €
50,01 €
50,01 €
-

TRANSPORTE

Cenário N.º medic
Valor ref.
2,51 €
6,01 €
8,51 €
15,01 €
35,01 €
50,01 €
115,85 €

Escalão

1

10

c

2
3
4

5
1
1

d
f
f'

DorneFreight

18%

3,14 €
25%
4,27 €
56%
9,61 €
100,00% 17,02 €

Custo Final Utente

118,99 €

Distribuidor
Farmácia

Receita Balanço
5,05 € 0,78 €
11,36 € 1,75 €

2,7%

2,53 €

Anexo 28 Cenário 4 do transporte de medicamentos com DroneFreight. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014
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