
 
  

 

 

 

 

 

 

Análise Cost-to-serve 

Caso de estudo numa FMCG 

 

Vanessa de Oliveira Pinheiro Ribeiro de Freitas 

 

Dissertação para a obtenção do grau de mestre em 

Engenharia Biológica 

Orientador(es): Profª. Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela  

Engº Paulo de Almeida Santos Pinto 

 

Júri 

Presidente: Prof. Jorge Humberto Gomes Leitão 

Orientador: Profª Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela  

Vogal: Profª. Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho 

 

 

Outubro de 2017



i 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Professora Tânia Varela, pela sua orientação e constante 

disponibilidade ao longo de todo o desenvolvimento deste projecto. 

Ao Eng. Paulo Pinto, Customer Manager da Empresa X, por todo o apoio, orientação e prestabilidade 

demonstrados ao longo destes seis meses e que tornaram esta dissertação possível.  

A toda a equipa do SAC pela ajuda e acompanhamento ao longo do estágio para o desenvolvimento 

da presente dissertação. 

Um enorme e genuíno agradecimento a todos os meus amigos e familiares por me acompanharem ao 

longo de todo este percurso. 

Aos meus pais e irmã, um agradecimento especial por todo o apoio incondicional, pelos sacrifícios e 

pelo carinho ao longo de todos estes anos. 

À minha Avó, a quem dedico esta dissertação, por toda a sua Existência. Pelo incontornável, 

inquantificável e insubstituível. Sempre. 

 

 

 

 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a Olga Maria Ribeiro, 

  



iii 
 

Resumo 

A crescente competitividade dos mercados globais, tem gerado pressões nas organizações no sentido 

de diminuírem os custos associados ao processo logístico, incrementando, simultaneamente, o nível 

de serviço prestado aos clientes. Neste contexto, o conhecimento e monitorização da alocação destes 

custos, por atividade e por cliente, adquire um papel fulcral na manutenção do bom desempenho 

organizacional e maximização da competitividade. Tal acontece, uma vez que este acompanhamento 

facilita a tomade de decisão e permite uma mais eficiente gestão da distribuição dos recursos 

financeiros. Quanto mais preciso, detalhado e acessível for este conhecimento, maior será a 

capacidade de resposta por parte da organização, de modo a otimizar os seus processos, fluxos 

materiais e informacionais. 

É neste âmbito que surge o presente estudo, cujo objetivo é o desenvolvimento de uma ferramenta 

informática de apoio à decisão para a determinação e armazenamento dos custos logísticos da 

Empresa X, respetiva representação num dashboard e análise dos relatórios obtidos, com o intuito de 

identificar clientes e atividades críticas para a organização. Esta análise permitirá assim a quantificação 

dos clientes e respetivas atividades logísticas mais expressivos em termos de custos logísticos, face às 

suas receitas, possibilitando o reconhecimento de pontos de melhoria operacional. Deste modo, a 

ferramente permitiu o desnvolvimento de análises de sensibilidade, por forma a identificar 

oportunidades de redução de custos, nas atividades que, por cliente, se revelaram críticas.  

Palavras-chave: Custos Logísticos; Logística; Redução de custos; Análise ABC; Ferramenta de apoio à 

decisão; Dashboard  
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Abstract 

The growing competitiveness of global markets has created pressures on organizations to reduce costs 

associated with logistic processes, while increasing the level of service provided to customers. In this 

context, understanding and monitoring the allocation of these costs by activity and by client acquires 

a significant role in maintaining high organizational performance and maximizing competitiveness, 

once it allows a more efficient financial resources management. The more accurate and detailed this 

knowledge is, the greater the organization's ability to respond and optimize its processes, material and 

information flows. It is within this scope that the present study arises, whose objective is to determine 

Company’s X cost-to-serve, allowing identifying and quantifying the customers and logistic activities 

that are more representative in terms of logistics costs, comparatively to invoiced value. Within this 

scope, it was built an informatic decision support tool in order to determine cost-to-serve in real time, 

its representation on a dashboard and analysis of the obtained reports. This analysis allowed the 

identification of points of operational improvement, through sensitivity analyzes performed to 

investigate possible cost reductions in the activities that have been recognized as critical for each 

customer. 

Keywords: Logistics Costs; Logistics; Cost reduction; ABC analysis; Decision support tool; Dashboard
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do caso de estudo 

O atual paradigma socioeconómico e a própria volatilidade dos mercados têm reforçado a 

importância da melhoria processual e operacional dentro das organizações. A simplificação de 

processos e redução do tempo operacional permite agilizar a alocação dos recursos financeiros 

e assim garantir a vantagem competitiva das empresas, dentro do seu espetro de ação. Este 

facto é particularmente importante em mercados que se encontrem fortemente segmentados, 

como é o caso da indústria onde a Empresa em estudo actua, uma Fast Moving Consumer Goods 

(FMGC) multinacional. Devido a razões de confidencialidade será denominada por X ao longo do 

trabalho. 

Assim, a monitorização da alocação de custos logísticos desde o momento em que um cliente 

efetua uma encomenda até à respetiva entrega física da mercadoria, é extremamente 

importante para garantir uma estratégia e direcionamento eficiente por parte da cadeia de 

abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

O incremento substancial das vendas por parte da Empresa X, principalmente desde 2014 

(Figura 1), tem sido acompanhado pelo acréscimo dos custos logísticos associados à execução e 

distribuição do elevado número de encomendas diárias que tem de satisfazer. Desta forma, 

torna-se fulcral identificar a alocação dos custos logísticos ao longo da sua vasta e heterogénea 

gama de clientes. 

É neste contexto que surge o presente estudo, cujo objectivo é melhorar a alocação dos recursos 

financeiros da organização destinados ao processo logístico. Tal será efectuado através da 

criação de uma ferramenta informática de apoio à decisão, que permita a determinação dos 
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Figura 1. Evolução das vendas (em mil milhões) da Empresa X desde 2012. 
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Caracterização do problema

Revisão bibliográfica

Recolha e tratamento de dados

Desenvolvimento da ferramenta Cost-to-Serve

Análise dos custos logísticos do serviço ao cliente

Desenvolvimento de  análises de sensiilidade promotoras de planos de 
acção para a redução de custos 

Análise e discussão de resultados

custos logísticos de forma fiável e rápida, incrementando a visibilidade e permitindo uma análise 

critica, identificação de pontos críticos e desenvolvimento de propostas de melhoria para 

redução dos custos por cliente. 

1.2. Objetivos 

A presente dissertação tem como objetivo a construção de uma ferramenta informática de 

apoio e suporte à tomada de decisão, que permita a determinação, em tempo real, dos custos 

respeitantes ao serviço logístico prestado ao cliente de modo a: 

 Identificar a expressividade relativa de cada divisão da organização nos custos logísticos 

totais da Empresa X e averiguar quais as atividades logísticas com maior impacto em 

termos de alocação de recursos por divisão; 

 Quantificar a expressividade de cada cliente nos custos logísticos da divisão à qual 

pertence e avaliar o peso relativo de cada atividade logística no custo do cliente; 

 Permitir o desenvolvimento de uma análise detalhada à divisão que apresenta um 

impacto superior nos custos logísticos da Empresa X, por forma a seleccionar os clientes 

mais expressivos nos custos da divisão e que, portanto, apresentam maior potencial de 

melhoria; 

 Construção de propostas de acção para os clientes nos quais foram identificados gaps, 

que permitam a diminuição dos custos logísticos, através do desenvolvimento de 

análises de sensibilidade, tendo em conta a manutenção, ou eventual melhoria, da 

qualidade do serviço prestado ao cliente. 

1.3. Metodologia 

Nesta secção será delineada a metodologia seguida ao longo da presente dissertação, 

constituída pelas etapas que se encontram descritas em seguida (Figura 2): 

  

    

 

 

 

     

Figura 2. Metodologia aplicada na presente dissertação. 
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1ª etapa – Caracterização do problema 

Primeiramente, será efetuada a caracterização do Grupo X (onde se insere a Empresa X), 

nomeadamente, no que respeita ao funcionamento do processo de distribuição em Portugal, 

fluxos de informação e de materiais. Esta análise terá como objetivo percecionar a estrutura e 

atividades relevantes do grupo para o presente estudo, bem como identificar os atuais 

constrangimentos e limitações associados à aferição dos custos logísticos, por cliente. 

2ª etapa – Revisão bibliográfica 

A segunda etapa do presente projeto, consistirá numa análise ao estado da arte nas temáticas 

relevantes para a problemática em estudo, por forma a compreender a relevância da aferição 

dos custos logísticos no contexto organizacional, bem como as metodologias mais adequadas à 

sua determinação e representação, por forma a facilitar a tomada de decisão. 

3ª etapa – Recolha e tratamento de dados 

Nesta etapa, serão recolhidos os dados necessários ao desenvolvimento do presente trabalho, 

bem como definidos e caracterizados os pressupostos e elementos necessários ao tratamento 

da informação. Com efeito, efetuar-se-á a caracterização da informação colectada e apresentar-

se-ão as estratégias utilizadas para contornar a complexidade da mesma.  

4ª etapa – Desenvolvimento da ferramenta Cost-to-Serve 

A quarta etapa deste projecto é o desenvolvimento de uma ferramenta informática de apoio à 

tomada de decisão, que permita a determinação em tempo real dos custos alocados ao serviço 

logístico ao cliente, facilitando a acção em caso de necessidade, através da possibilidade de 

emissão de relatórios de análise e respectiva representação num dashboard. 

5ª etapa – Análise dos custos associados ao serviço logístico ao cliente 

Durante a presente etapa, serão analisados os relatórios extraídos da ferramenta desenvolvida, 

de modo a identificar quais as divisões e atividades mais impactantes em termos de custos 

logísticos da Empresa X. Para além disto, pretende-se seleccionar os clientes que contribuem 

para o incremento dos custos da divisão mais expressiva da organização e que, portanto, 

apresentam oportunidades de melhoria. Simultaneamente, identificar-se-ão as atividades 

logísticas às quais está associada uma maior alocação de recursos financeiros - atividades críticas 

- bem como as causas-raiz responsáveis por tal condição.  

6ª etapa – Desenvolvimento de análises de sensibilidade promotoras de planos de acção para 

a redução de custos 
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Nesta etapa serão desenvolvidas análises de sensibilidade aos clientes e respectivas atividades 

logísticas que se revelaram mais impactantes na etapa anterior, de modo a desenvolver 

propostas de ação que promovam a redução de custos. As análises efetuadas, terão por base as 

características e especificações de cada cliente, bem como os seus padrões de encomenda. 

Desta forma, pretende-se manter ou potenciar a melhoria do nível de serviço prestado ao 

cliente, através de uma mais eficiente gestão da alocação de recursos. 

7ª etapa –Análise e discussão de resultados 

Após a apresentação das propostas de planos de acção, serão efetuadas as considerações finais, 

bem como referidas as sugestões em termos de desenvolvimentos futuros. 

1.4. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

 Capítulo 1 

No primeiro capítulo será efetuada uma descrição e contextualização da problemática 

em análise, bem como descrita a metodologia adotada e objetivos propostos. 

 Capítulo 2 

Ao longo do segundo capítulo, efetuar-se-á uma descrição detalhada do caso de estudo 

em análise. Desta forma, proceder-se-á à caracterização da Empresa X e de todos os 

processos e etapas relevantes associados ao serviço logístico ao cliente, desde a emissão 

de uma ordem até à respetiva entrega da mercadoria no cliente, descrevendo os fluxos 

materiais e informacionais envolvidos. Será ainda realizada uma caracterização das 

principais entidades e intervenientes do processo de faturação, bem como uma 

contextualização dos procedimentos decorridos em armazém, em termos de 

preparação e expedição de encomendas, por forma a apresentar as atividades logísticas 

que são elementos de custo.  

 Capítulo 3 

No capítulo três será apresentado o estado da arte relativo à temática em estudo, de 

modo a compreender a evolução do processo logístico, bem como a relação e 

importância que adquire na qualidade do serviço prestado ao cliente. Nexte contexto, 

abordar-se-á a relevância para as organizações da aferição dos custos logísticos, bem 

como os sistemas de custeio que, atualmente, são mais utilizados e eficientes no 

universo logístico. 
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 Capítulo 4 

No quarto capítulo será efetuado o tratamento dos dados recolhidos, caracterizando-se 

todos os elementos de custo e descrevendo-se todas as variáveis e pressupostos 

utilizados para a determinação dos custos logísticos. Neste capítulo, será também 

desenvolvida e apresentada a ferramenta informática Cost-to-Serve (CTS), cujo 

objectivo é a determinação em tempo real dos custos associados ao processo logístico, 

por atividade e por cliente, que permitirá a extração de relatórios de análise no referido 

âmbito, servindo de suporte à tomada de decisão.  

 Capítulo 5 

Após o desenvolvimento da ferramenta apresentada no capítulo anterior, efetuar-se-á 

a análise dos relatórios obtidos, por forma a caracterizar o perfil de custos de cada uma 

das divisões e identificar, para a divisão mais impactante nos custos da organização, 

quais os clientes e atividades que apresentam oportunidades de melhoria.  

 Capítulo 6 

No capítulo 6 serão desenvolvidas propostas de redução dos custos logísticos, 

suportadas por análises de sensibilidade, aos clientes e respetivas atividades logísticas 

identificados como críticos no capítulo anterior. Toda a análise terá em conta as 

especificidades e características dos clientes em questão. 

 Capítulo 7 

Por fim, no último capítulo, serão tecidas as considerações finais respeitantes ao 

trabalho desenvolvido, bem como perspetivas de melhoria futura.  
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2. Caracterização do caso de estudo 

No presente capítulo, pretende-se caracterizar o Grupo X e analisar as operações mais 

relevantes em termos de logística e distribuição em Portugal. Tendo em consideração o 

problema em estudo, será necessário proceder a uma caracerização dos processos da 

organização, de modo a facilitar a identificação da alocação de custos ao longo do processo 

logístico. Pretende-se, simultaneamente, identificar os atuais constrangimentos relacionados 

com a determinação dos custos logísticos e atribuição dos mesmos aos respetivos clientes, por 

cada atividade logística. 

2.1. O Grupo X 

O grupo onde se insere o presente estudo, a Empresa X, é numa multinacional fundada em 1909 

através de uma Sociedade que tinha por base o desenvolvimento e inovação, características que 

são, nos dias de hoje, os pilares basilares do grupo. Em 1939 iniciou-se a sua expansão pela 

Europa e os dois momentos cruciais na internacionalização do grupo ocorreram, 

respectivamente, em 1954 com a entrada no mercado americano e em 1974 após assinar um 

contracto que permitiu a sua expansão para Ásia.  

Actualmente, o Grupo X  está presente em 130 países, de todos os continentes, sendo líder de 

mercado no respetivo setor de atuação, mesmo nos mercados emergentes (Ásia, América 

Latina, Europa Oriental, África e Médio Oriente) que totalizam 39,4% e 19,7%  das vendas e 

rentabilidade globais, respetivamente (Figura 3). Em termos mundiais, é na Europa Ocidental 

que o grupo detém uma maior representatividade, tanto em termos de vendas como no que 

respeita à rentabilidade. 
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Figura 3.a (esquerda)  Representatividade da Empresa X em termos de vendas por área geográfica. 

Figura 3.b (direita) Representatividade percentual da rentabilidade global da Empresa X por área geográfica. 
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2.2. Operações do Grupo X 

Em termos de operações, o Grupo X está organizado em 4 divisões distintas que contêm o seu 

portfólio individual de marcas, modelo de negócio e gestão interna, bem como departamentos 

de marketing e comerciais próprios. Deste modo, a companhia está organizada por consumidor-

alvo e canal de distribuição: 

 Divisão A: constituída por 6 marcas distintas e responsável por mais de metade das 

receitas totais da empresa, sendo os respetivos produtos distribuídos por pequenos e 

grandes retalhistas (supermercados, hipermercados e grossistas); 

 Divisão B: totaliza mais de 10 marcas e tem como mercado-alvo o sector profissional na 

área de atuação da organização, sendo os produtos distribuídos e utilizados por lojas 

especializadas; 

 Divisão C: contém o portfolio de maior dimensão com 18 marcas e constitui a divisão 

com preços de venda mais elevados, obtendo margens de lucro acima da média. Desta 

forma, é distribuída essencialmente por lojas especializadas; 

 Divisão D: detém 4 marcas distintas e apesar de ser a divisão mais pequena do grupo, é 

aquela que apresenta maior crescimento em termos de vendas ao longo de 2016. À 

semelhança de outras divisões, os respetivos produtos são distribuídos por lojas 

especializadas. 

Em termos globais, as divisões A e C são as divisões mais representativas do grupo, tendo 

totalizado, durante o ano de 2016, 48% e 31% das vendas totais, respetivamente (Figura 4). Por 

outro lado, em termos de rentabilidade global, cabe à divisão D o papel de divisão mais 

representativa.  

 

Figura 4.a (esquerda)  Representatividade das vendas de cada divisão. 

Figura 4.b (direita) Representatividade da rentabilidade de cada divisão (Adaptado do Relatório Financeiro Anual da 
Empresa X). 
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Devido à ampla gama de sectores e canais de atuação, o grupo detém um vasto espectro de 

produtos comercializados globalmente, que constituem os diferentes segmentos de negócio da 

organização. Desta forma, são os produtos que se inserem na categoria A que representam uma 

maior fatia das vendas totais a nível mundial do grupo, seguidos da categoria B, sendo a F aquela 

que representa um menor volume vendas (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Portugal, o Grupo X deu entrada durante a década de 60 e desde então tem sofrido 

alterações consideráveis em termos estruturais. Inicialmente, detinha uma unidade fabril 

multiproduto para aprovisionar os variados clientes do país, bem como uma linha de 

embalamento e armazém próprios. No entanto, decisões ao nível estratégico do grupo levaram 

ao encerramento tanto da fábrica, como do armazém português. Deste modo, em termos 

organizacionais, até à década de 90 cada país detinha uma fábrica multiproduto e uma central 

de expedição, passando à estrutura atual de fábricas especializadas em cada continente e hubs 

de distribuição. Portugal insere-se no Hub Ibérico do qual faz parte Espanha, onde se localiza o 

armazém que aprovisiona ambos os países. Esta mudança de estratégia ao nível europeu, 

provocou alterações significativas ao nível da cadeia de abastecimento, aumentando a sua 

complexidade.  

Atualmente, a Empresa X tem mais de 300 funcionários em Portugal e é líder de mercado em 

todos os setores onde atua, à semelhança do que acontece noutras regiões do globo. 

  

Figura 5. Vendas anuais da Empresa X, por segmento de negócio. 
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2.3. Cadeia de Abastecimento em Portugal 

Considerando a inexistência de uma unidade de produção em Portugal, a mercadoria solicitada 

pelos clientes portugueses provém de diversas unidades de produção, situadas em distintos 

pontos do globo. A cadeia de abastecimento baseia-se, portanto, num fluxo de informação e 

materais gerado entre a Empresa X, os seus fornecedores e clientes (Figura 6).  Deste modo, é 

importante ressalvar que a parcela da cadeia de abastecimento controlada pela Empresa X se 

encontra identificada a tracejado na figura 6, sendo os clientes da organização as entidades 

responsáveis pela faturação e que distribuem os produtos até aos retalhistas que, por sua vez, 

os colocam nos seus pontos de venda, acessíveis ao consumidor final. 

A mercadoria proveniente das instalações fabris é expedida e centralizada nos centros de 

distribuição logísticos internacionais e posteriormente transportada até aos centros de 

expedição locais (Figura 7). No caso da subsidiária portuguesa, o centro logístico de expedição 

localiza-se em Espanha (Madrid) e é responsável pela receção e armazenamento de toda a 

mercadoria a ser distribuída na Península Ibérica.   

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxos logístico industrial, de mercado e comercial da Empresa X. 

Figura 6. Fluxo informacional e de materiais entre a Empresa X, os seus fornecedores e clientes.  
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A empresa desenvolveu estratégias de demand forecasting no sentido de satisfazer as 

necessidades da sua ampla gama de clientes, . Deste modo, existem três equipas intervenientes 

no processo de previsão da procura: 

 Demand Planning: previsões de venda para produtos de catálogo (baseline) e para os 

quais existe um histórico de vendas, possibilitando a modelação matemática 

(dependendo da tipologia de produto) através de um software específico para o efeito; 

 Marketing: previsões de venda para produtos promocionais ou lançamentos com base 

em tendências de mercado e repercurção de acções semelhantes desenvolvidas no 

passado; 

 Comercial: validação das previsões apresentadas pelas equipas de demand e marketing 

através do input do número de pontos de venda associados a cada produto e condições 

comerciais apresentadas aos clientes. 

Deste modo, as previsões de venda de cada referência são enviadas para a equipa de supply 

planning de Espanha. Por sua vez, as previsões do HUB Ibérico são consolidadas e enviadas para 

a Market Supply Logistics (MSL) que agrega as previsões de procura de todos os países, enviando 

o total para as respetivas unidades de produção. As fábricas validam a capacidade de produção 

junto dos fornecedores, tendo em consideração as previsões determinadas com uma 

antecedência de 3 meses. Deste modo, é extremamente importante analisar o registo de vendas 

correspondente ao período homólogo do ano anterior, bem como a tendência do mês vigente 

previamente ao envio das previsões para o trimestre seguinte. De qualquer das formas, é 

efetuado um acerto semanal e mensal pela equipa de demand planning de acordo com o ritmo 

de vendas de cada referência.  

Se procura real variar consideravelmente face ao previsto, as unidades logísticas e de produção 

poderão ter dificuldade em suprir as necessidades dos clientes, conduzindo a ruturas 

internacionais dos produtos. Tal situação assume um impacto direto na qualidade do serviço 

prestado ao cliente, motivo pelo qual esta atividade assume um papel extremamente relevante 

no desempenho da organização.  
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O fluxo de informação e de materiais da Empresa X  entre o HUB Ibérico e as estruturas 

internacionais engloba as seguintes etapas ( de notar que a numeração da figura 8 será utilizada 

ao longo da descrição do processo por forma a facilitar o acompanhamento do fluxo e respetiva 

localização geográfica): 

 Envio das previsões de procura para o Supply Planning (fluxo de informação do ponto  

1-> ponto 2); 

 Hub Ibérico envia a consolidação das previsões para a MSL (fluxo de informação do 

ponto 2-> ponto 3); 

 MSL agrega a previsão da procura internacional e procede ao envio para cada unidade 

fabril com a devida antecedência para possibilitar o planeamento da produção (fluxo de 

informação ponto 3-> ponto 4); 

 Aprovisionamento da mercadoria nos Centros Logísticos Internacionais onde se procede 

ao armazenamento de mercadoria e preparação de encomendas (fluxo material do 

ponto 4-> ponto 5); 

 Mercadoria portuguesa enviada para o entreposto português para posterior 

distribuição capilar para os respetivos clientes (fluxo material do ponto 5 -> ponto 6). 

Desta forma, após a submissão de uma encomenda por parte do cliente, é desencadeada uma 

ordem de preparação de mercadoria para o Centro Logístico de Expedição Ibérico. 

Seguidamente, a mercadoria é preparada segundo as especificações do cliente e é encaminhada 

para um entreposto em Portugal, onde se procede à separação e consolidação das ordens de 

encomenda, de acordo com as rotas de entrega - distribuição capilar.  

Figura 8. Representação do fluxo informacional e de materiais do HUB Ibérico. 
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Todo este processo desde a submissão de uma ordem até à respectiva recepção de mercadoria 

por parte do cliente, é acompanhado pelo Serviço de Atenção ao Cliente (SAC), que presta todo 

o apoio logístico ao cliente e será caracterizado na secção 2.4. 

2.4. Serviço de Atenção ao Cliente (SAC)  

O serviço de atenção ao cliente (SAC) na Empresa X é efectuado por uma equipa que se encontra 

dividida em dois pólos distintos: interno e externo. A equipa do pólo interno, situada na sede, é 

responsável por prestar apoio aos clientes mais representativos em termos de faturação e 

volume de vendas, enquanto que o pólo externo, que opera em Alverca, é subcontratado e 

funciona como um call center.  

O pólo interno do SAC é responsável por efectuar todo o acompanhamento referente às 

encomendas dos clientes, desde a emissão da ordem de encomenda até à respectiva facturação, 

bem como pelo processo de apoio em termos de logística inversa, verificação da conta do cliente 

e respectivo crédito. Dada a organização da empresa em quatro divisões distintas, a equipa do 

SAC situada na sede também se encontra segmentada desta forma, sendo constituída por 4 

unidades distintas que tratam das actividades supracitadas, atendendo à divisão à qual 

pertecem.  

Em termos organizacionais, a equipa subcontratada do SAC é constituída por duas linhas de 

atendimento: o front office que trata do contacto directo com o cliente e o back office, cuja 

função passa pela resolução de problemas de maior complexidade, não solucionados pela 

primeira linha.  Devido à grande afluência de contactos telefónicos, a equipa do pólo de Alverca 

encontra-se operacionalmente estruturada de forma a possibilitar a monitorização do seu 

desempenho através de Key Performance Indicators (KPI), tais como o tempo de espera máximo 

por parte de um cliente até que a sua chamada seja atentida (cujo objectivo é um máximo de 

30s). 

2.4.2. Submissão e gravação de encomendas 

A submissão de encomendas pode ser efetuada por diversas vias e nem todas ficam 

automaticamente gravadas no software ERP da empresa, SAP, sendo necessária a intervenção 

por parte da equipa do SAC. Desta forma,  ordens submetidas por via telefónica, fax, e-mail  ou 

a através do software Y, utilizado pela equipa comercial, são posteriormente gravadas  em SAP, 

enquanto que ordens emitidas através de Electronic Data Interchange (EDI), ficam 

automaticamente registadas no software ERP. 
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Com efeito, as encomendas podem ser solicitadas diretamente à equipa do SAC pelo próprio 

cliente ou através de um representante comercial de cada marca, que visita localmente o cliente 

e procede ao registo da encomenda no software Y , que será posteriormente confirmada pelo 

SAC (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Desta forma, após as etapas descritas na figura 9, procede-se à verificação da conta do cliente 

de modo a constatar se esta se encontra em conformidade para se dar seguimento ao processo 

de encomenda. Caso tal não se verifique, a ordem fica bloqueada sendo da responsabilidade do 

gestor de conta averiguar se este tem plafond de crédito suficiente para procedimento da 

encomenda. Caso contrário, após o desbloqueio da ordem, é analisada a disponibilidade em 

stock de todas as referências que constituem a ordem, sendo enviada uma indicação de 

preparação de encomenda para o armazém caso se verifique 100% de disponibilidade. No caso 

de uma das referências se encontrar em rutura, é averiguado juntamente com o armazém a data 

prevista para esta dar entrada em stock. Se o tempo de espera estiver concordante com os lead 

times previstos para a data de entrega pela empresa, a totalidade da ordem apenas segue para 

preparação e posterior expedição após se encontrar completa. Caso contrário, os artigos 

disponíveis em armazém são preparados e expedidos e os restantes seguem para o cliente 

aquando se verificar a disponibilidade. Tal como seria de esperar, apenas se efetuam backorders 

quando não existe de todo outra alternativa, já que estas são um indicador do decréscimo da 

qualidade do serviço e incrementam os custos logísticos inerentes, jusificando entregas 

adicionais. 

Por outro lado, é efetuado um controlo de modo a verificar se o cliente já efetuou alguma 

encomenda durante a semana em vigor, por forma a agregar as múltiplas ordens numa única 

guia de remessa – hooking.  
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Figura 9. Processo de gravação e emissão de ordens com (cima) e sem (baixo) a intervenção do representante comercial. 
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O processo e fluxo de informação decorrido entre a submissão/gravação de uma ordem e  a 

entrega de mercadoria no respetivo cliente, encontra-se sumarizado na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, na secção 2.3.4, serão descritos e caracterizados os intervenientes que integram o 

processo de faturação de encomendas. 

2.4.3. Faturação de encomendas 

A cada guia de remessa emitida está associada uma fatura. Em termos de faturação de 

encomendas, o processo integra os seguintes intervenientes (Figura 11): 

 Emissor: entidade responsável pela emissão de uma nova ordem; 

 Pagador: entidade tributária que procede à liquidação das faturas; 
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Figura 10. Fluxograma das operações de emissão de ordens, expedição e transporte de encomendas. 
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 Recebedor de faturação: entidade recetora das faturas emitidas; 

 Recebedor de mercadoria: ponto de entrega físico da mercadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 11 ilustra o caso mais complexo possível, geralmente associado aos grandes retalhistas: 

um grupo, denominado por pagador, é detentor de diversos pontos de venda denominados por 

emissores, com níveis de stock distintos, podendo ou não possuir uma distribuição centralizada 

(recebedor de mercadoria). Na inexistência de um centro de distribuição, os recebedores de 

mercadoria são os próprios pontos de venda. No entanto, a maior parte dos clientes da Empresa 

X são simultaneamente emissores, pagadores, recebedores de mercadoria e de faturação.  

Caracterizadas as etapas de submissão e faturação de encomendas, é importante detalhar o 

processo associado à execução e distribuição, desde a chegada da ordem de preparação ao 

centro logístico ibérico até à distribuição efetiva da mercadoria no respetivo cliente. 

2.3.4. Execução e distribuição de encomendas 

A execução e distribuição física de encomendas englobam as atividades que constituem a 

preparação de encomendas decorrida em armazém (picking, processamento e expedição da 

encomenda), bem como a etapa de co-packing e transporte, cujo processamento se encontra 

detalhado nas secções seguintes. 

2.3.4.1. Preparação de encomendas  

Tendo em conta a diversidade de clientes da Empresa X, os canais de distribuição das diferentes 

divisões operam de forma distinta, justificada pela necessidade de distribuição física ser 

Escritório do grupo A  
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Figura 11. Hierarquia dos intervenientes associados ao processo de faturação.  
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adaptada à realidade de cada um. Por outro lado, as próprias características das variadas gamas 

de produtos impõem restrições tanto ao nível de preparação de encomenda como de 

distribuição. A atividade de picking corresponde à recolha das Stock Keeping Units (SKU) em 

armazém, podendo ser efetuada através de pick-to-light ou zone picking: 

 Pick-to-light: caracterizado pela utilização de um sistema digital no qual a cada 

contentor, que contém uma determinada SKU, está associado uma luz de cor diferente. 

Quando o operador efetua o picking de uma guia de remessa, o sistema reconhece as 

referências associadas aos pedidos em preparação, acendendo as luzes dos contentores 

onde estas estão alocadas, bem como o número de unidades que devem ser retiradas 

pelo operador. Este sistema é utilizado para efetuar o picking de linhas de referências e 

é característica da preparação de encomendas da divisão D, bem como certas tipologias 

de artigos da divisão A; 

 

 Zone Picking: o operador percorre os corredores do armazém, efetuando o picking da 

guia e da caixa correspondente para confirmar a referência do artigo. Seguidamente, 

retira o número de unidades que se encontra na guia de remessa. Esta metodologia é 

utilizada para efetuar o picking de caixas e paletes sendo característica as referências 

das divisões B e C, bem como todos os produtos da divisão A, à exceção de uma 

determinada categoria que se encontra inserido no pick-to-light tal como foi 

supracitado. 

Convém salientar que, tal como se detalhará na secção 4.1.1.2, aos diferentes tipos de picking 

estão associados custos distintos, que podem ser alocados à linha, à caixa ou à palete. Desta 

forma é importante salientar que as paletes são classificadas como completas quando a sua 

capacidade está totalmente preenchida ou incompletas caso contrário. Assim, a palete pode ser 

monoreferência ou multireferência, dependendo da existência de uma ou várias referências de 

produto, respetivamente. De notar que uma palete só é considerada completa quando é 

constituída por uma única referência, uma vez que é assim que se procede ao envio de fábrica 

para os Centros Logísticos Internacionais. Com efeito, a construção de paletes multifererência, 

mesmo que sejam completas, exige manipulação de paletes em armazém, o que interfere com 

os custos de picking tal como será detalhado no Capítulo 4. A expedição de cada tipologia de 

palete está dependente do padrão de encomenda de cada cliente, acrescendo as suas 

especificidades no que respeita à logística e capacidade de armazenamento, sendo necessário 

atentar às seguintes variáveis: 
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 altura máxima da palete, 

 disposição das caixas nas paletes,  

 número máximo característico de cada referência por palete.  

Por outro lado, à semelhança do que acontece com as paletes, as caixas também podem ser 

classificadas em completas ou incompletas e multireferência ou monoreferência, segundo a 

lógica supracitada. Em termos de preparação, as caixas podem ser classificadas em fusão ou 

detail. As caixas de fusão são enviadas para o cliente tal como são preparadas aquando o 

embalamento em fábrica tratando-se de caixas padronizadas, enquanto que as caixas detail são 

preparadas quando o cliente pede uma quantidade de unidades diferente do padrão, sendo 

necessário retirar um determinado número de referências de caixas diferentes para perfazer a 

totalidade do pedido. Genericamente, as caixas detail necessitam de intervenção manual do 

operador, sendo geralmente multireferenciadas, enquanto que as caixas de fusão se tratam de 

caixas-padrão completas, geralmente monoreferência. 

Deste modo, a adaptação à realidade do cliente e de cada referência traduz-se em custos 

logísticos adicionais. Tal significa que ocorre um incremento de custos sempre que a preparação 

de uma determinada encomenda requer um desvio aos padrões enviados pelas fábricas, tal 

como retirar caixas de paletes, preparar paletes multireferência, retirar produtos de caixas ou 

compor sortidos. Ou seja, tudo o que exija movimentos adicionais por parte dos operadores 

aquando a preparação da encomenda, representa um acréscimo em termos de custos. Assim, a 

preparação de paletes ou caixas constituídas por múltiplas referências ou que se encontrem 

incompletas representam, tal como será detalhado ao longo do capítulo 4, um acréscimo dos 

custos logísticos. 

2.3.4.2. Co-Packing 

A etapa de co-packing é uma atividade de valor acrescentado que consiste numa manipulação 

adicional de produto, desenvolvida no âmbito da preparação de encomendas em armazém. 

Tanto pode ocorrer localmente no entreposto subcontratado, como no Centro Logístico Ibérico, 

dependendo da divisão à qual a referência em causa pertence. Assim, todo o co-packing de 

referências da divisão A é efetuado localmente, enquanto que, para as restantes divisões, ocorre 

no centro logístico em Madrid. Esta atividade é utilizada quando há necessidade de manipular 

produtos cujo embalamento efetuado em fábrica não se adequa às especificidades de um 

determinado cliente em termos de gestão espacial de exposição ou armazenamento no ponto 

de venda, sendo nestes casos solicitada pelo próprio cliente. Por outro lado, também se recorre 

ao co-packing devido a ações promocionais desenvolvidas pela Empresa X, bem como à 
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necessidade de etiquetagem extra devido a fatores linguísticos, tais como a ausência da 

descrição do produto em português na embalagem original. Deste modo, as atividades que 

podem ser efetuadas através de co-packing são:  

 Colagem de imagens ou etiquetas nas caixas; 

 Retirada dos artigos da caixa e peliculagem em packs com um determinado número de 

produtos, bem como etiquetagem do pack peliculado com o código da sub embalagem; 

 Colocação no interior da caixa original e selagem; 

 Retirada de produtos de uma caixa e colocação dos mesmos em caixas com um menor 

número de unidades; 

 Criação de packs, duos ou coffrets de índole promocional. 

Desta forma, a etapa de co-packing traduz-se num incremento dos custos logísticos, tal como se 

aprofundará na secção 4.1.1.2 que, no entanto, são característicos da divisão A uma vez que é a 

única cuja manipulação ocorre localmente. 

Após toda a etapa de preparação das encomendas, a mercadoria encontra-se pronta a ser 

expedida e distribuída pelos clientes, tal como se descreverá na secção seguinte. 

2.3.5. Expedição e distribuição de encomendas 

Após a preparação da encomenda é necessário verificar se tudo está concordante com o pedido 

do cliente, emitir a respectiva guia de remessa, pesar a encomenda para aferir os custos de 

transporte e carregar os camiões para se iniciar a distribuição, que está a cargo de uma empresa 

de outsourcing. Assim, a distribuição das encomendas é efetuada desde o Centro Logístico 

Ibérico até ao entreposto em Alverca, onde se procede à separação de acordo com as rotas de 

transporte – distribuição capilar. Dependendo das características do cliente, por cada pagador, 

é possível efetuar entregas em apenas um ou mais recebedores de mercadoria. Caso o cliente 

detenha vários pontos de venda, também se pode efetuar distrição centralizada das 

encomendas, dependento da estrutura organizacional do cliente, isto é, se existe um centro de 

distribuição logístico.  Sumariamente, após expedição da mercadoria do entreposto de Alverca, 

existem dois tipos de distribuição: 

 Abastecimento direto –  mercadoria entregue no ponto de venda do cliente; 

 Abastecimento centralizado – mercadoria entregue no centro de distribuição logístico 

do cliente, que é responsável por fornecer todos os seus pontos de venda. 

A distribuição directa é bastante frequente nas divisões B, C e D, existindo também casos 

específicos de clientes da divisão A para os quais a entrega de certas tipologias de produto são 
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efetuadas no ponto de venda do cliente, de modo a facilitar a receção de mercadoria e as 

transações comerciais.  

2.3.8. Limitações 

O sistema ERP da Empresa X regista e agrega toda a informação associada aos clientes e 

respetivas ordens emitidas.  Atualmente, os custos logísticos da organização são determinados 

por divisão de uma forma agregada, mas desconhece-se com precisão o impacto apresentado 

por cada cliente na respetiva divisão onde se insere. Tal acontece uma vez que o sistema ERP 

não determina automaticamente estes custos e, para além disso, toda a informação necessária 

à quantificação e determinação dos custos logísticos por cliente ou se enconta dispersa em 

diferentes transações de SAP que não apresentam ligação entre si ou não se encontra de todo 

inserida em SAP: 

 A transação que agrega toda a informação relativa às ordens faz corresponder ao ID da 

ordem o ID do emissor de ordem, não existindo nesta transação de SAP a 

correspondência com o respetivo pagador (esta correspondência encontra-se numa 

transação de SAP distinta); 

 Inexistência de uma transação em SAP que contenha o valor real de transporte por 

remessa emitida; 

 Os custos associados ao co-packing, recepção, armazenamento e administrativos são 

determinados à parte, não constando nenhuma informação em SAP. 

É importante ressalvar que, apesar das limitações supracitadas, a transação da qual se pode 

extrair a tabela onde consta a informação relativa às ordens, agrega o número de paletes, caixas 

e linhas que constituem cada encomenda, bem como o respetivo peso (Kg) e ID de remessa 

associado, contendo assim, tal como se explicitará ao longo do capítulo 4, toda a informação 

necessária para a determinação dos custos de picking e de transporte. 

À dificuldade da dispersão informacional, acresce a elevadíssima quantidade de dados que torna 

a sua manipulação, processamento e interpretação um processo extremamente moroso e 

complexo uma vez que são necessários os seguintes passos: 

 Extracção das tabelas provenientes das distintas transações de SAP que contêm parte 

da informação necessária; 

 Verificar a existência de ID de ordens diferentes para as quais corresponda um único ID 

de remessa (hooking); 
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 Adicionar os custos extra cuja informação não está inserida em SAP (todos os elementos 

de custo serão caracterizados no capítulo 4); 

 Determinar todos os referidos parâmetros de custo logísticos por pagador; 

 Analisar e interpretar os resultados obtidos por cliente e atividade logística. 

Assim, verifica-se a necessidade de agilizar o processo de determinação e quantificação dos 

custos logísticos por cliente e por atividade logística, de forma intuitiva e em tempo real, por 

forma a facilitar a análise de dados, sendo igualmente importante armazenar a informação 

tratada numa base de dados, de forma a manter um histórico de custos para se percecionar a 

evolução destes.  

A criação de uma ferramenta informática de suporte à tomada de decisão que permita à 

Empresa X agregar, armazenar a informação e determinar a distribuição dos custos logísticos 

por cada cliente e atividade logística, contornará as limitações apresentadas.  

Assim, esta ferramenta irá permitir não só monitorizar custos, bem como uma acção rápida em 

caso de identificação de eventuais problemas, facto que, tendo em consideração a própria 

pressão às quais as organizações estão sujeitas para minimizar custos, consistirá num 

importante suporte de identificação de oportunidades de melhoria em termos de alocação de 

recursos financeiros ao longo do processo logístico. 

2.5. Conclusões de capítulo 

À semelhança do que acontece na maior parte das grandes multinacionais, a Empresa X 

encontra-se permanentemente exposta às crescentes exigências e expectativas por parte dos 

clientes. Num mercado dinâmico e extremamente volátil, o aumento da pressão competitiva 

tem criado uma urgente necessidade de redução dos custos logísticos e de transporte, bem 

como incrementar a tecnologia e inovação envolvidas, de modo a responder às reais 

necessidades dos clientes.  

Tendo em consideração a heterogeneidade dos clientes da Empresa X e a própria filosofia do 

grupo que pretende uma abordagem personalizada às características de cada um, torna-se 

particularmente importante percecionar quais as atividades logísticas que acarretam uma maior 

alocação de recursos financeiros. Por outro lado, determinar quais os clientes que por divisão 

representam um maior custo e os motivos que se encontram subjacentes a essa condição, são 

fulcrais para analisar eventuais gaps, otimizar processos e, por conseguinte, rentabilizar 

recursos. 
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Assim, a inexistência de uma análise dos custos logísticos inviabiliza a aferição da rentabilidade 

associada a cada cliente, impossibilitando a identificação das principais atividades consumidoras 

de recursos financeiros. Esta análise adquire uma especial relevância tendo em consideração a 

metodologia “feito à medida” seguida pela Empresa X, existindo variantes consideráveis nas 

etapas de execução e distribuição física das encomendas.  

Deste modo, o desenvolvimento de uma ferramenta informática de apoio à tomada de decisão 

que permita a determinação automatizada e em tempo real dos custos associados ao serviço a 

cliente permitirá não só a referida análise como uma diminuição do tempo despendido na 

concertação de toda a informação necessária para a aferição de atividades e clientes mais 

representativos em termos de custos. 
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3. Estado da Arte 

O presente capítulo tem como objetivo explorar a literatura subjacente ao tema em estudo. 

Desta forma, de modo a sustentar a resolução do problema, será efetuada uma pesquisa, análise 

e discussão relativa ao conteúdo publicado sobre as temáticas pertinentes para o 

desenvolvimento do presente projeto.  

Primeiramente, será efetuada uma revisão bibliográfica associada aos conceitos, evolução e 

características principais do processo logístico e do impacto que este tem na satisfação do 

cliente e da sua relevância no contexto organizacional. Seguidamente, irá ser explorada a 

temática relativa à pertinência da análise dos custos logísticos por parte das empresas, 

evidenciando os sistemas de custeio mais utilizados e adequados para a sua determinação e 

quantificação. 

Por fim, contemplar-se-á uma revisão relativa aos sistemas de apoio à decisão, bem como aos 

benefícios da utilização de dashboards para a identificação e rápida resolução de problemas 

dentro das organizações. 

3.1. Processo logístico  

A gestão das cadeias de abastecimento, encontra-se no centro da definição estratégica e 

competitividade das organizações, pelo que tem evoluído consideravelmente nos últimos anos, 

devido à crescente subcontratação de serviços e expansão global de operações. Desta forma, 

entende-se por logística todas as actividades que se desenrolam dentro da cadeia de 

abastecimento, compreendendo a integração informacional, a gestão de inventário, 

armazenamento,  transporte,  embalamento, manuseamento de material, segurança e o nível 

de satisfação do cliente. Não obstante, o processo logístico, a sua definição e relevância no seio 

organizacional, têm evoluído consideravelmente, uma vez que, durante as décadas de 50 e 60, 

o termo logística era utilizado apenas no âmbito do serviço militar, no exército, não estando 

enraizado no universo empresarial (Frazelle 2002).   

Através da análise da figura 12, é possível acompanhar o desenvolvimento da logística, desde a 

década de 50,  segmentado em 5 fases distintas. Deste modo, numa primeira fase, passou de 

uma única unidade de trabalho para um fluxo de materiais entre diversas unidades, dentro de 

um único espaço fisico da organização. No entanto, o desenvolvimento no que respeita aos 

sistemas de informação e teorias de gestão permitiu, durante os anos 70, a evolução para uma 

logística corporativa, na qual se evidenciam fluxos materiais e de informação entre os múltiplos 

processos e instalações organizacionais. Finalmente, evoluiu para uma logística de cadeia de 
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abastecimento, albergando o processo de interação entre várias organizações, gerador de fluxos 

materiais, informacionais e financeiros. Estes processos e fluxos, adquirem uma dimensão de 

logística global quando as interacções decorrem entre países distintos (Frazelle 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, o próprio conceito de logística tem acompanhado a sua evolução e aumento de 

complexidade. Mangan e Lalwani (2008) definiram logística como o processo através do qual é 

possível obter um produto certo, na quantidade e qualidade certas, no sítio e momento certos, 

para o cliente e ao preço certos. Por outro lado, Islam et al. (2013), considera que a logística é 

responsável pela adição de “place utility” a um determinado produto, incrementando a sua 

atratividade e acessibilidade através da mudança de localização, por forma a aproximá-lo dos 

consumidores (Figura 13).  

Desta forma, tendo em consideração a proximidade entre a logística e o cliente, torna-se 

extremamente relevante perceber o papel do serviço prestado ao cliente  enquadrado no 

processo logístico e, acima de tudo, compreender como afecta a sua perceção face ao 

desempenho organizacional. 

Figura 13. Fluxo logístico entre o vendedor (A)  e o cliente (B)  (adaptado de Islam et al., 2013).  
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Figura 12. Evolução do processo logístico (Adaptado de Frazelle, 2002)  
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3.1.1. Serviço logístico prestado ao cliente 

Durante a década de 90, Lambert e Stock (1993) definiram o serviço ao cliente como o produto 

do sistema logístico, medindo a sua eficácia. Por este motivo, o planeamento do serviço logístico 

prestado ao cliente deverá ser efetuado através de uma perspetiva estratégica, avaliando as 

especificidades do cliente, o desempenho da organização, bem como dos seus principais 

concorrentes, permitindo desta forma o ajuste do serviço às particularidades da procura. Assim, 

o serviço a cliente, bem como o seu grau de satisfação, compreendem as seguintes  etapas e 

transações (Peel, 1990): 

 Pesquisa de mercado – percecionar as expectativas e especificidades dos clientes 

relativamente à forma como pretendem a prestação do serviço; 

 Processo de pré-encomenda – informar o cliente de forma clara relativamente aos 

produtos/ serviços disponíveis; 

 Processo de compra/encomenda – etapa através da qual o cliente procura suprir uma 

necessidade e que deve ser facilitada por parte da organização; 

 Período desde a encomenda à entrega – para a maior parte das organizações este é o 

foco dos problemas associados ao serviço a cliente, que podem derivar de erros 

associados ao planeamento de produção, previsão da procura e/ou da data de entrega. 

Qualquer que seja o motivo, a comunicação com o cliente é fulcral para a satisfação do 

mesmo; 

 Embalamento – de modo a prestar um serviço ao cliente de qualidade é importante que 

a embalagem do produto seja capaz de resistir ao transporte, armazenamento e a todas 

as manipulações necessárias até à sua entrega; 

 Transporte – etapa que tem sido revolucionada devido ao desenvolvimento do conceito 

just-in-time. No que respeita à preferência do cliente, o autor considera a previsibilidade 

uma prioridade face à rapidez; 

 Entrega – requer diversos parâmetros para satisfazes as expectativas do cliente, tais 

como a data, horário e método de entrega; 

 Gestão de reclamações – a forma como uma organização lida com as reclamações do 

cliente é determinante para garantir a satisfação e lealdade deste. Assim, as 

organizações devem garantir que o cliente está devidamente informado relativamente 

à entidade à qual deve expor a sua reclamação, bem como resolvê-la de modo justo e 

prestativo; 

 Pagamento e crédito – existência de meios de pagamento convenientes, bem como 

contas de fácil acesso e verificação fidedigna; 



25 
 

 Apoio pós-venda – agrega todo o serviço efetuado após a compra e entrega da 

encomenda e é encarado pelo cliente como uma obrigação da parte do fornecedor, pelo 

que se trata de um parâmetro muito importante na construção de uma relação 

duradoura com o cliente. 

Esta perspectiva integrada e indissociável entre a satisfação do cliente e a qualidade do serviço 

prestado, foi reforçada por que defende que o serviço logístico pode ser definido de 3 formas 

distintas:  uma actividade, uma medida do desempenho da organização ou como parte da sua 

filosofia e elemento estratégico. Com efeito, o serviço ao cliente é um processo de valor 

acrescentado que mensura a capacidade (Samii, 2004), que a organização apresenta em 

responder às necessidades do cliente, tendo como ponto de partida o momento em que este 

efetua uma nova encomenda e existe stock para suprir o pedido, até que recebe a mercadoria 

no respectivo ponto de entrega e inclui todo o serviço prestado após a venda. 

O serviço prestado ao cliente e respetiva satisfação das suas necessidades é uma temática 

extremamente abrangente e o seu nível de qualidade está intrínsecamente dependente da 

eficiência e eficácia do processo logístico. Segundo  Ballou (2006), a evolução e aumento de 

complexidade logística das últimas décadas, despoletou a necessidade de incrementar o 

atendimento ao cliente ao longo de todo o processo logístico. Deste modo, tendo em 

consideração que o objetivo da gestão logística se prende com a entrega de um produto ou 

serviço atempadamente, no local correto e na quantidade certa, atentando simultaneamente 

aos custos associados de modo a que o negócio seja rentável, verifica-se que a logística e o 

serviço prestado ao cliente são indissociáveis, estando a primeira responsável pela definição 

estratégica da segunda (Melović, et al., 2015).  Por este motivo, o serviço logístico prestado ao 

cliente tem adquirido um papel de extrema importância no contexto da gestão das cadeias de 

abastecimento, uma vez que depende da cultura organizacional e atua como um parâmetro 

diferenciador. No entanto, na atualidade,  tem-se deparado com diversos desafios que incluem  

(McFarlane, et al., 2016):  

 Otimização de custos: capacidade de providenciar serviços de qualidade a um preço 

competitivo; 

 Robustez e resiliência: capacidade de lidar com imprevistos tais como atrasos nas 

encomendas ou erros durante a preparação das mesmas;  

 Orientação para o cliente: antecipar e responder às necessidades dos clientes; 

 Adaptabilidade: permitir a mudança das prioridades logísticas de forma rápida, sem 

incremento significativo de custos.  
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Assim, o processo logístico associado às cadeias de abastecimento encontra-se cada vez mais 

orientado para o cliente em termos de proximidade, flexibilidade e acessibilidade, por forma a 

colocá-lo no centro e prioridade da organização (McFarlane, et al., 2016).Neste contexto, torna-

se extremamente importante percepcionar a relevância que a aferição e monitorização dos 

custos que estão associados ao serviço logístico ao cliente adquire nas organizações, tal como 

se efetuará em seguida, na secção 3.1.2. 

3.1.2. Custos logísticos e a rentabilidade do cliente 

De modo a responder às necessidades do cliente, as organizações são constantemente 

desafiadas a incrementar a qualidade operacional, por forma a providenciar o melhor serviço 

possível, minimizando os custos que lhe estão associados. Segundo Pohlen (2001), a forma como 

uma organização define o seu processo de abastecimento é crítica para o sucesso da empresa, 

sendo fundamental a integração processual através de dois pilares basilares: competitividade e 

promoção da agregação de valor do negócio na esfera económica. No entanto, o processo de 

integração requer informação funcional em termos de custos associados ao serviço prestado ao 

cliente, informação essa que é usualmente limitada e restritiva. Desta forma, o surgimento da 

quantificação do custo de servir o cliente resolve a problemática informacional, tornando-se um 

fator promotor de mudança dentro de uma organização.  

O custo alocado ao serviço ao cliente engloba atividades ao nível logístico, administrativo e 

comercial, tratando-se de uma ferramenta essencial para a determinação da rentabilidade de 

cada cliente. A análise da rentabilidade do cliente consiste na alocação de custos e receitas tanto 

a segmentos de clientes como a contas individuais, de modo a determinar se esse conjunto ou 

conta é rentável para a organização e, genericamente, encontra-se dependente de três fatores 

(Guerreiro, et al., 2008): 

 Contribuição do fabrico/produção (vendas líquidas menos os custos variáveis de 

produção); 

 Margem de contribuição (contribuição de fabrico menos custos logísticos e de 

marketing); 

 Margem controlável do segmento (Margem de contribuição menos os custos fixos 

associados).  

Desta forma, a quantificação dos custos de servir o cliente permite não só a análise da alocação 

de custos ao longo da cadeia de abastecimento, como também a definição do perfil de custos 

de cada cliente ou produto. Esta medição de custos é baseada em informação proveniente de 

toda a cadeia de valor e é fundamental para a definição da estratégia logística e comercial, 
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através de uma segmentação financeira que serve de suporte à tomada de decisão ao nível de 

canais de distribuição, produtos/serviços e clientes (Argueta, et al., 2015).  

Por outro lado, através da análise da rentabilidade do cliente, a gestão das organizações pode 

determinar a contribuição gerada por cada cliente na sua rentabilidade total, adquirindo uma 

visão global sobre quais os clientes mais expressivos ou que, por alguma razão, são focos de 

prejuízo. De facto, já na década de 90 Cooper e Kaplan (1991) concluíram que 20% dos clientes 

geram 225% dos lucros de uma organização, ao passo que 70% têm os lucros equiparados com 

as despesas e os restantes 10% são responsáveis por uma perda de 125%. Por estes motivos, 

cada vez mais são requeridos sistemas que permitam incrementar a visibilidade da alocação dos 

recursos financeiros ao longo da cadeia de distribuição, por forma a identificar potenciais pontos 

de melhoria e assim reestruturar processos, bem como redefinir estratégias de actuação junto 

dos clientes, focando-se em minimizar custos e incrementar a qualidade do serviço. Este é um 

conhecimento valioso para as organizações, uma vez que lhes permite aumentar o foco nos 

clientes e/ou produtos mais rentáveis, bem como alterar a forma de servir o cliente, com o 

intuito de aumentar a sua rentabilidade (Norek e Pohlen, 2001).   

De facto, o custo associado ao serviço a cliente tem um peso significativo nos lucros gerados 

pela organização, embora seja por vezes negligenciado por parte dos órgãos de gestão. Por 

outro lado, os métodos tradicionais utilizados para estimar a rentabilidade do cliente avaliam 

esta variável englobando apenas os custos diretos de marketing. No entanto, esta abordagem 

não corrobora a perspetiva empresarial de centralização no cliente e, portanto, personalização 

do serviço de acordo com as suas especificidades. Desta forma, a determinação do custo 

logístico do serviço ao cliente e da rentabilidade num contexto da cadeia de abastecimento, 

permite obter estimativas mais realistas, uma vez que os custos logísticos e operacionais são tão 

ou mais importantes que os custos de marketing e apresentam diferenças significativas 

nomeadamente em termos de variabilidade (Niraj,et al., 2001). Isto acontece porque os custos 

da cadeia de abastecimento são fortemente dependentes das especificações e características 

de cada cliente (tamanho, capacidade para armazenar inventário, hábitos de pagamento, 

número de locais de entrega de encomendas), bem como o tipo e o tamanho de cada 

encomenda e a tipologia da entrega. Convém salientar que os custos logísticos compreendem 6 

segmentos distintos (transporte, inventário, armazenamento, administração logística, 

embalamento e custos logísticos indirectos) e dependem da indústria em questão e do método 

logístico implementado. De qualquer das formas, representam uma porção muito significativa 

no volume de negócio da organização, atingindo um mínimo de 10% dos custos totais, estando 

também dependentes da dimensão empresarial (Engblom et al, 2012). 
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Assim, a análise dos custos logísticos permite uma abordagem organizacional a dois níveis 

distintos: 

 Tático – reestruturação em termos comerciais e ajuste de funções às quais serão 

aplicadas medidas de contenção de custos; 

 Estratégico - estrutura do serviço ao cliente, natureza dos investimentos, capacidade e 

design da cadeia de abastecimento. 

Devido à importância que os custos logísticos assumem no bom desempenho organizacional, o 

grau de precisão da sua determinação adquire uma relevância extrema. Ao longo da secção 3.2 

efetuar-se-á uma revisão aos sistemas de custeio frequentemente utilizados, bem como a sua 

aplicabilidade no processo logístico. 

3.2. Sistemas de custeio e aplicabilidade ao processo logístico 

Os sistemas de custeio são conjuntos de metodologias construídas para monitorizar os custos 

associados a um negócio e constituem suportes à tomada de decisão.  A aplicabilidade dos 

sistemas de custeio ao processo logístico não é uma temática amplamente estudada, existindo 

pouca informação disponível na literatura. Tal acontece uma vez que, durante muito tempo, os 

custos logísticos foram tratados como parte do processo de venda e subestimados pelo orgãos 

de gestão das organizões, que se focavam apenas nos custos de produção, tendo pouca ou 

nenhuma visibilidade sobre as características de distribuição dos seus produtos e respectivos 

custos (Bruggeman et. al,2005). No entanto, considerando que os custos do processo de 

distribuição representam 7 a 30% das vendas, cada vez mais as organizações têm encarado a 

logística como um potencial driver de vantagem competitiva uma vez que influencia 

directamente a rentabilidade de um produto ou cliente (Engblom et al, 2012).  

Em termos de tipologias de sistemas, existem dois sistemas recorrentemente abordados na 

literatura, mesmo que, na maioria dos casos, não directamente aplicados à logística:  custeio 

tradicional e método baseado nas atividades (ABC). Na presente secção apresentar-se-ão as 

características destas duas metodologias, prós e contras, bem como comparação da sua 

aplicabilidade ao processo logístico. 

3.2.1.  Sistemas de custeio tradicionais 

Os sistemas de custeio tradicionais baseiam-se na atribuição de custos diretos a produtos ou 

serviços de forma explícita. Os restantes custos são, na sua totalidade, considerados indiretos e 

alocados aos produtos e/ou serviços de forma proporcional aos custos directos, podendo 

relacionar-se com o volume ou horas de trabalho alocadas aos mesmos. Tal acontece uma vez 
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que estas metodologias assentam em 3 elementos principais: materiais utilizados, mão-de-obra 

necessária e custos indiretos envolvidos. Segundo Pompermeyer (1999), estes sistemas 

tradicionais são categorizados de acordo com os objetivos que visam atingir: 

 Sistemas de apuramento de custos: utilizam métodos cumulativos por processos, 

unidades produzidas ou de esforços de produção, combinados aos critérios de custeio 

por absorção ou variável; 

 Sistemas associados a decisões: permitem a análise de custos fixos, lucro e margem de 

contribuição, bem como de custo-volume-lucro; 

 Sistemas de controlo: fundamentam-se no custo padrão e na contabilidade de custos 

por responsabilidade. 

No entanto, segundo a literatura, os sistemas de custeio tradicionais não se adequam à 

volatilidade e competitividade característica dos mercados atuais, uma vez que não fornecem 

informação suficiente para suportar o planeamento, gestão e tomada de decisão por parte das 

unidades organizacionais (Johnson and Kaplan, 1987). Isto acontece uma vez que, segundo 

Cooper e Kaplan (1991), o facto dos custos indirectos serem alocados proporcionalmente aos 

directos conduz a imprecisões na aferição dos custos totais de um produto/serviço.  

No âmbito logístico, a maior parte dos custos resulta de serviços prestados aos clientes que 

visam a diminuição dos lead times de entrega dos produtos, o que tem tornado o processo 

logístico cada vez mais complexo e aumentado consideravelmente a proporção de custos 

indirectos. Este é o motivo pelo qual os custos indirectos devem ser atribuídos de forma realista 

e o com maior precisão ao invés de se efetuar a atribuição de custos através de valores médios 

(Baykasoğlu e Kaplanoğlu, 2008). 

No entanto, em certas situações, até mesmo a alocação dos custos directos através dos sistemas 

de custeio tradicionais representa um problema, sendo efectuada de forma pouco precisa, 

nomedamente, quando os objectos de custo consomem recursos de forma desigual. Esta 

situação é bastante recorrente no processo logístico, Desta forma, segundo o autor, os sistemas 

tradicionais apenas são funcionais em organizações nas quais tanto os custos indiretos como a 

diversidade de produtos é mínima (Varila et al., 2007).  

Tais evidências conduziram ao desenvolvimento de uma nova metodologia de determinação de 

custos, durante a década de 80, que permite a obtenção de relatórios financeiros de controlo 

que apoiam a tomada de decisão. Esta metodologia baseia-se na colocação das atividades no 

centro da alocação dos custos e encontra-se descrita em seguida, na secção 3.2.2. 
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3.2.2.  Sistema de custeio baseado nas atividades (Método ABC) 

O sistema ABC baseia-se no princípio de Pareto, desenvolvido por Vilfred Pareto, um economista 

italiano que formulou um modelo matemático de elevada complexidade, no qual tentou 

demonstrar que a riqueza na sociedade obedecia a um padrão. Durante 1906, Pareto descobriu 

que 80% dos terrenos em Itália pertenciam a 20% da população, tendo posteriormente 

encontrado esta relação presente em diversas outras situações. O Princípio de Pareto, ou a regra 

dos 80/20 estabelece uma relação desigual entre os inputs e os outputs e enuncia que 80% dos 

resultados provém de 20% das causas. Desta forma, pode-se construir uma curva de Pareto para 

se proceder à análise ABC (Figura 14). 

 

O sistema de custeio ABC trata-se, portanto, de uma metodologia baseada na associação de 

custos a atividades específicas, sendo estas caracterizadas por qualquer evento, tarefa ou 

unidade de trabalho que necessite de recursos e que, portanto, constitua um custo. 

 

 

 

 

 

  

Figura 14. Diagrama de Pareto associado à metodologia ABC (Samakh,1998). 

Consomem 

Recursos Atividades Objectos
de custo

Requerem 

Figura 15. Descrição do processo associado à metodologia ABC (Adaptado Akyo, 2005). 
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Assim, alocam-se custos indiretos de recursos a atividades, que são mensuradas de acordo com 

a quantidade de recursos que consomem e, posteriormente, são atribuídas a objectos de custo, 

podendo tratar-se de produtos, serviços, clientes, canais de distribuição, áreas de marketing, 

entre outros (Cooper e Kaplan, 1988) (Figura 15). Uma vez que esta metodologia foi 

desenvolvida para ser aplicada à determinação de custos de produção, neste contexto, existem 

3 níveis distintos de atividade (Copper, 1990): 

 Nível unitário - actividades que têm de ser  desempenhadas  por cada unidade 

produzida, ou seja, há um aumento de inpus produto/serviço ou cliente; 

 Nível por lote - actividades efectuadas por lote de produto, não depende do número de 

unidades uma vez este varia. Os inputs aumentam por lote e não por unidade; 

 Nível por produto – actividades associadas a um produto, serviço ou cliente em 

particular aumentando os inputs sempre que este se encontra envolvido no processo. 

Os custos incorrem da realização destas 3 tipologias de atividades e variam consoante a medida 

que que a origina – cost driver. Um cost driver trata-se, portanto, de qualquer atividade ou 

transação que esteja associada a uma alocação base de custos. Os cost-drivers unitários 

baseiam-se, portanto, no total de recursos que são consumidos divididos pelo número de 

atividades que os utilizam, mensurando-se posteriormente a capacidade de cada atividade. 

Desta forma, determinam-se os custos das atividades e os objectos de custos de acordo com as 

atividades que estes utilizam (Pirttilä e Hautaniemi, 1995).  

O primeiro passo de identificação das atividades impulsionadoras de custos, é limitante e fulcral 

para o desenvolvimento de uma análise ABC que apresente resultados fidedignos. De facto, 

segundo Lahikainen e Paranko (2001), esta etapa é também a tarefa mais complexa e 

dispendiosa para o desenvolvimento desta técnica, sendo necessária uma escolha criteriosa, 

sobretudo em organizações onde, dentro de uma determinada categoria, objectos de custo 

diferentes consomem uma quantidade díspare de atividades e, portanto, de recursos.  

Desta forma, resumidamente, o sistema ABC quantifica o uso dos recursos da organização 

através das atividades desempenhadas e efetua a ligação entre os custos totais das atividades e 

os respetivos outputs, permitindo em simultâneo evidenciar e eliminar aquelas que não 

acrescentam valor. De acordo com Akyol et al. (2007) a implementação da metodologia ABC, 

pressupõe a seguinte sequência de etapas: 

1. Identificação das atividades; 

2. Determinação dos custos totais de cada atividade; 

3. Determinação e quantificação dos cost drivers unitários; 
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4. Recolha de informação relativa às atividades por forma a quantificá-las de acordo com 

os cost-drivers; 

5. Segmentar os custos das atividades e atribuí-los ao produto, serviço ou cliente. 

Caracterizado o método ABC, é importante averiguar a sua aplicabilidade e enquandramento no 

processo logístico, tal como será efetuado na secção 3.2.3, embora, tal como referido 

anteriormente, em termos de literatura não existam muitos dados empíricos sobre esta 

temática. 

3.2.3. Método ABC aplicado ao processo logístico 

No universo logístico, destaca-se a existência de 6 atividades principais, consumidoras de 

recursos (Roth e Sims, 1991): recepção de mercadoria, arrumação em armazém, 

armazenamento, picking, packing e distribuição. Durante a década de 90, Pirttilä e Hautaniemi 

(1995) aplicaram a metodologia ABC ao processo de distribuição num armazém de uma empresa 

que atuava no setor alimentar, tendo-se identificado os fluxos materiais, bem como os recursos, 

atividades e cost-drivers. Os autores concluiram que, para o processo de distribuição, o método 

ABC é substancialmente mais eficaz que o tradicional devido à variabilidade em termos de 

tipologia e manuseamente do produto (volume, fragilidade, tamanho,…), bem como dos canais 

de distribuição (tipo de cliente, área geográfica…), tipicamente associados aos processos de 

distribuição. Com efeito, o método ABC providencia informação mais precisa e detalhada que 

permite a tomada de decisão, o controlo do desempenho e eficiência das atividades logísticas, 

bem como decisões ao nível das estratégias de marketing quando é desenvolvida em torno dos 

custos por produto, canal de distribuição ou grupo de clientes. Para além de todos estes 

benefícios, a análise ABC pemite avaliar se o preço de um determinado produto se encontra 

concordante com os custos que representa. No entanto, para o processo de distribuição em 

particular,  torna-se complicado atribuir os custos de transporte aos objectos de custo devido à 

fragmentação informacional, tendo os autores concluído que a melhor forma de lidar com estes 

custos é tratá-los ao nível de custos processuais e evitar a sua atribuição a objectos de custo 

(Pirttilä e Hautaniemi, 1995).  

Por outro lado, estudos conduzidos por David e Robert (1995) enalteceram os benefícios 

associados à metodologia ABC, na medida em que promove a redução de custos e permite a 

monitorização do desempenho organizacional, para além de reduzir o risco de distorção dos 

resultados obtidos. No entanto, o trabalho desenvolvido por outros investigadores como 

Kingcott (1991) e Evan e Ashworth (1995) apontou limitações associadas a um elevado consumo 
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de recursos, tanto em termos financeiros como de tempo despendido, dificultando a sua 

implementação e manutenção a longo prazo.  

Também durante a década de 90, Shank (1996) aprofundou o estudo da metodologia ABC em 

detrimento dos sistemas de custeio tradicionais, no processo logístico dos armazéns da Allied 

Stationary, tendo como objecto de custo dois clientes distintos, A e B. Através do método 

tradicional, apesar do cliente B requerer os serviços logísticos mais frequentemente que o A, o 

custo logístico atribuído a  ambos era idêntico. O desenvolvimento da análise ABC permitiu 

concluir que o cliente A estava a ser impactado com custos bastantes superiores ao real, 

enquanto que o cliente B tinha custos muito inferiores. Desta forma, o autor concluiu que os 

sistemas de custeio tradicionais dissimulam alguns elementos de custo nos custos indirectos, 

conduzindo a uma atribuição incorreta dos mesmos, tendo o sistema ABC não só revertido esta 

questão como servindo de medida do desempenho do processo logístico. 

Apesar dos benefícios que a metodologia ABC introduziu nos primeiros anos da década de 90, 

segundo Samakh (1998), este sistema pode ser demasiado complexo para determinar o custo 

associado ao serviço logístico prestado ao cliente. O autor defende que as ferramentas utilizadas 

para determinar os referidos custos, devem refletir o grau de complexidade organizacional, 

querendo isto dizer que, o método utilizado para a determinação dos custos envolvidos no 

serviço logístico ao cliente, pode ser variável. Desta forma, em primeiro lugar, deve ser recolhida 

informação com o intuito de caracterizar a cadeia de abastecimento em estudo (fluxos de 

produtos por tipologia/canal; variedade logística de produtos em cada tipologia/canal; perfil de 

encomendas e inventário; desempenho da entrega, transporte e armazém) e só posteriormente 

decidir a metodologia e ferramentas a utilizar, podendo basear-se numa simples folha de 

cálculo, ou numa base de dados multirelacional.  

No entanto, tendo em conta a complexidade e variabilidade do processo logístico, que conduz 

a um consumo desigual de recursos pelas atividades logísticas, é necessário aumentar a precisão 

da alocação de custos pelo que, Themido et al. (2000) considera apropriada a utilização de 

alternativas estatísticas para aumentar a  fiabilidade de atribuição de drivers de custo a outputs. 

Por outro lado, Lahikainen e Paranko (2001), defendem a utilização de indíces quantificadores 

do peso que assume cada atividade, sendo estas segmentadas em níveis e ponderadas de acordo 

com fatores de quantificação, por forma a determinar a intensidade da atividade dentro do 

objecto de custo. Por outro lado,  Kaplan e Anderson (2004) argumentam que as pressões às 

quais as organizações estão sujeitas para o desenvolvimento de sistemas de custeio cada vez 

mais precisos, conduziu à segmentação de atividades complexas (muito recorrentes no processo 
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de distribuição) num elevado número de atividades simples, o que tem incrementado o grau de 

dificuldade de implementar os sistemas ABC no âmbito logístico. Os autores também apontam 

como limitações à implementação da metodologia baseada nas atividades, a necessidade de 

investir demasiado tempo e a dificuldade de o manter continuamente atualizado. Apesar dos  

benefícios inerentes à aplicação da metodologia ABC, segundo Bruggeman et. al (2005), este 

sistema apresenta contrapartidas no que respeita à mensurabilidade dos recursos e atividades, 

especialmente quando não são facilmente quantificáveis, o que pode conduzir à distorção de 

resultados (nomeadamente se não forem variáveis quantificáveis na base de volumes).  

Mais recentemente, Baykasoğlu e Kaplanoğlu (2008) averiguaram os resultados da 

implementação da metodologia ABC numa empresa de distribuição terrestre, onde se 

determinavam os custos logísticos de acordo com sistemas tradicionais. Os autores 

desenvolveram uma framework que se baseava na determinação dos processos, atividades e 

recursos da empresa e recolha de toda a informação sobre estes, de modo a efetuar o 

mapeamento do processo e desenvolver o modelo ABC, em torno da determinação dos custos 

logísticos. Os custos directos foram determinados para cada serviço dividindo os custos totais 

pelo número de serviços existentes durante o perído em estudo (por exemplo, o custo que 

incorria por cada transportação para uma mesma área geográfica) e, seguidamente, aferiram os 

custos indirectos. Para tal, ao invés de utilizarem um único driver de custo associado a uma 

medida quantificadora de volume (por exemplo, horas de trabalho), determinaram os custos 

através do número de transportes efetuados, durante o espaço temporal considerado.  Após 

comparação com os resultados obtidos através dos sistemas tradicionais, os autores verificaram 

diferenças consideráveis através da nova abordagem ABC, concluindo que os procedimentos 

usuais da empresa eram ineficientes, uma vez que não distribuíam corretamente os custos 

indirectos pelos seus serviços. 

Em suma, na literatura explorada, verifica-se que a maior parte dos autores defende que o 

melhor método para a determinação dos custos associados ao serviço logístico ao cliente trata-

se do sistema ABC, nomeadamente, no processo de distribuição. A utilização do método ABC é 

particularmente adequada para companhias com uma maior complexidade ao nível de produto 

e serviço ao cliente, considerando que as metodologias tradicionais não permitem uma 

perspetiva integrada, particularmente importante no universo das cadeias de abastecimento. 

De qualquer das formas, este sistema tem sido aplicado mais frequentemente a nível industrial, 

existindo poucos dados empíricos de utilização na determinação de custos associado ao serviço 

ao cliente.  Apesar de existirem dificuldades em termos de quantificação das atividades dada a 
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variabilidade do processo logístico, a metodologia ABC é, de uma forma geral, um sistema de 

custeio mais preciso do que os métodos tradicionais.  

Em seguida, abordar-se-á o papel das ferramentas de business intelligence e de apoio à decisão, 

no contexto organizacional. 

3.3. Business Intelligence e sistemas de apoio à decisão 

Na era digital na qual as organizações se inserem actualmente, é necessário que estas 

desenvolvam estratégias no âmbito de desenvolvimento de tecnologias que lhes permitam gerir 

os fluxos de informação e assim manterem-se relevantes e competitivas. É neste contexto que 

surge, no final da década de 80, o termo Business Intelligence (BI), dentro do qual se insere um 

conjunto de ferramentas informáticas e tecnologias cujo objectivo é facilitar a gestão 

informacional por parte das organizações (Watson e Wixom, 2007). Das ferramentas que podem 

ser categorizadas como business intelligence fazem parte as tecnologias de informação, as bases 

de dados, bem como todo o software disponível na organização. 

No que respeita às bases de dados, a sua extensão depende da dimensão organizacional, sendo 

necessário, para grandes multinacionais, sistemas de Data Warehouses (DW) que permitem o 

armazenamento de elevadas quantidades informacionais (Arnott e Pervan, 2008). No entanto, 

nestas stituações específicas, um sistema DW é um passo extremamente importante, mas não 

é suficiente para auxiliar o processo de tomada de decisão, sendo necessária a sua integração 

com sistemas de apoio à decisão (DSS). 

Os sistemas DSS foram desenvolvidos durante a década de 70 e consistem em ferramentas, 

geralmente baseadas em sistemas informáticos, que suportam a tomada de decisão ao nível do 

negócio e têm impactos significativos no desempenho organizacional.O universo dos DSS é 

extremamente abrangente e podem ser agrupamos em sub-categorias de acordo com o 

utilizador e objectivo ao qual se destinam (Tabela 1) (Arnott e Pervan, 2008). 

Tabela 1.  Categorias de sistemas de apoio à decisão (adaptado de Arnott e Pervan, 2008 ) 

Categoria de DSS Descrição 

Pessoais (PDSS) 
Utilizados a uma pequena escala, com um ou poucos 
utilizadores independentes, geralmente gestores 

Grupo (GSS) 
Facilitadores de trabalho em equipa, combinam as 
tecnologias DSS com técnicas de comunicação 

Negociação (NSS) Centralização na negociação entre duas partes opostas 

Inteligentes (IDSS) Aplicação de sistemas de inteligência artificial 
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Gestão de conhecimento 
(KMDSS) 

Armazenamento de conhecimento por forma a facilitar o 
acesso, transferência e aplicabilidade dentro da 
organização 

Armazenamento Informacional 
(DW) 

Armazenamento de informação à larga-escala dentro de 
uma organização 

Análise e relatórios 
Utilização de ferramentas de Business Inteligence (BI) para 
analisar informação presente em DW e reportar resultados 

 

As diversas categorias que permitem classificar os DSS, baseiam-se em critérios como o tipo de 

utilizador, bem como dos meios utilizados para recolher e organizar a informação.  

No que respeita ao desenvolvimento destes sistemas, segundo Zografos et al. (2002) é 

necessário efetuar a seguinte sequência de etapas: 

1. Identificação das necessidades do utilizador; 

2. Desenvolvimento das especificações funcionais; 

3. Implementação e design do sistema; 

4. Avaliação do funcionamento e desempenho do DSS. 

De ressalvar que a primeira etapa é fulcral para o sucesso da implementação do DSS, uma vez 

que um levantamento errado nas necessidades e expectativas do utilizador enquadradas no 

ambiente organizacional, compromete todo o projecto. 

3.2.4. Dashboards  

De modo a agregar a informação relativa ao desempenho de uma organização, constroem-se 

dashboards que estão associados a sistemas de gestão visual cujo propósito passa pela 

monitorização operacional da empresa. Esta ferramenta permite aos gestores a triagem da 

informação e fácil interpretação da mesma, tendo em conta que estão muitas vezes sujeitos a 

uma elevada quantidade de dados que podem causar distração em termos de tomada de 

decisão (Yigitbasioglu e Velcu, 2011). Assim, um dashboard permite a identificação de padrões, 

tendências e anomalias, podendo ter como objetivos para além da monitorização, o 

planeamento e comunicação de forma simples.  

 Segundo Cahyad e Prananto (2015), os dashboards representam de forma gráfica e sumária os 

indicadores-chave de desempenho, permitindo percecionar a performance da empresa e tomar 

decisões para a melhoria da mesma, uma vez que enfatizam a informação crítica proveniente 

de software ERP (Enterprise Resource Planning) e Business Intelligence.  

Assim, em termos práticos, o design de um dashboard deve estar consolidado numa única 

janela, agregar a informação mais importante ao centro e no topo esquerdo, dando preferência 
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à representação gráfica. Para além disto, as suas funcionalidades devem estar adaptadas às 

particularidades do utilizador (Figura 16): 

 Executivos: monitorização do estado global da organização; 

 Gestores: análise do desempenho da organização; 

 Operadores: análise de informação detalhada. 

 

 

 

 

 

 

Apesar das vantagens associadas ao desenvolvimento de um dashboard, existe a problemática 

da constante alimentação de dados, que tem de ser fidedigna tendo em conta que a viabilidade 

da análise extraída desta ferramenta está diretamente dependente da precisão dos inputs 

fornecidos. 

3.3.  Conclusões de capítulo 

O serviço prestado ao cliente encontra-se fortemente dependente do desempenho logístico da 

cadeia de abastimento de uma organização. Por este motivo, é necessário garantir que se 

providencia um serviço de elevada qualidade, atentando, no entanto, aos custos e à 

rentabilidade do cliente dentro da organização. Desta forma, estando a satisfação do cliente 

intrinsecamente relacionada com o desempenho do processo logístico, é importante para as 

organizações quantificarem a sua performance através de sistemas que permitam detectar gaps 

e potenciar a eficiência logística.  

Neste contexto, a quantificação e monotorização tanto a alocação dos custos pelas atividades 

logísticas como o custo que cada cliente representa para a empresa é, atualmente, uma 

prioridade das organizações que procuram manter a sua competitividade, já que permite 

redefinir e ajustar toda a sua estratégia operacional. Isto é particularmente importante na 

realidade de empresas globalizadas, altamente centralizadas no cliente e com uma ampla gama 

Figura 16. Funcionalidades dos dashboards adequadas aos utilizadores. (Adaptado de Tokola, 2016). 
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de especificações associadas às características de cada um, bem como à própria variabilidade 

inerente ao processo logístico, tal como é o caso da Empresa X. 

Desta forma, tendo em conta as especificidades do processo logístico, é crucial a aplicação de 

uma metodologia que permita aferir os custos que lhe estão associados de forma precisa. Neste 

contexto, em termos bibliográficos, a metodologia ABC trata-se do melhor sistema de custeio 

para determinar os custos logísticos, uma vez que aloca a cada objecto de custo (cliente, serviço, 

produto), os custos das atividades logísticas que lhe estão associadas, permitindo uma 

abordagem mais realista face aos sistemas de custeio tradicionais, que camuflam e atribuem 

imprecisamente os custos indirectos.  

Por outro lado, atualmente, um dos grandes desafios das organizações relaciona-se com a 

triagem e interpretação da informação disponível, sendo necessário desenvolver estratégias 

para facilitar a tomada de decisão por parte dos utilizadores. Estes sistemas de apoio passam 

pela automação de processos e representação sumária de indicadores em dashboards que 

condensam informação crucial acerca do desempenho organizacional, desde que alimentados 

regularmente, por exemplo através de bases de dados, com inputs fidedignos.  

Desta forma, para a resolução da problemática apresentada pela Empresa X, tendo em conta a 

heterogeneidade de clientes e de produtos, existe uma complexidade elevada inerente ao 

processo logístico. Tal como suportado pela revisão bibliográfica, cada vez mais o serviço 

logístico é uma medida da satisfação do cliente, pelo que se torna urgente conhecer a alocação 

de recursos financeiros ao longo do processo logístico das organizações por forma a 

identificarem clientes ou atividades que representem gaps. Assim, e tendo em conta que a 

metodologia ABC é, de acordo com a bibliografia, a metodologia mais adequada para aferir 

custos logísticos, analisar-se-á os custos logísticos da Empresa X tendo precisamente por base 

este método, na medida em que os custos das atividades logísticas serão atribuídos de acordo 

com a quantificação e frequência de solicitação por parte dos clientes. 

Para tal, será necessário desenvolver uma ferramente que permita determinar os custos em 

tempo real pelo que se procederá ao desenvolvimento de uma base de dados DW para 

armazenar a elevada e complexa quantidade informacional necessária para quantificação dos 

custos logísticos e uma ferramenta desenvolvida em Microsoft Excel que permita a 

quantificação em tempo real destes custos.  Por fim, proceder-se-á à representação num 

dahsboard adaptado às particularidades dos utilizadores, por forma a permitir a representação 

gráfica e sumária da elevada quantidade informacional que o alimenta. 
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4. Desenvolvimento da ferramenta de apoio à decisão Cost-to-

serve 

O desenvolvimento da ferramenta de apoio à decisão Cost-to-Serve (CTS), requer uma prévia 

caracterização e descrição de todos os custos logísticos. Com efeito, ao longo do presente 

capítulo, efetuar-se-á a identificação e caracterização de todos os elementos de custo alocados 

ao serviço ao cliente, servindo de base para a construção da ferramenta CTS, bem como a 

respetiva representação da informação num dashboard de análise. 

4.1. Caracterização dos custos logísticos  

O custo do serviço logístico por cada cliente depende dos custos associados à receção (In), 

armazenamento (Sto), preparação e processamento de encomendas (Out), controlo/gestão 

(Administrativos) e outras atividades associadas ao processo logístico (Outras Atividades) - 

Execução - bem como do transporte de mercadoria – distribuição (Tabela 2). Com efeito, o custo 

logístico (CL) é o somatório dos custos de execução (EF) e distribuição (DF) de encomendas 

(eq.1), que serão caracterizados pormenorizadamente em seguida, nas secções 4.1.1 e 4.1.2. 

                                                                         CL = 𝐸𝐹 + 𝐷𝐹                                                                            (1)              

                                                     

Tabela 2.  Descrição dos elementos de custo que constituem a execução e distribuição física de encomendas. 

 Atividade Descrição dos custos 

 

Ex
e

cu
çã

o
 

In 
Receção de mercadoria em armazém: paletização e 

processamento de encomenda. 

Sto 
Armazenamento de paletes e caixas. Custos diários 

fixos por compartimento em utilização. 

Out 
Picking (paletes, caixas e linhas), expedição de 

encomendas. 

Administrativo Procedimentos de gestão e controlo. 

Outras 

Atividades 

Engloba os custos associados a horas de trabalho e 

gestão de paletes (CHEP). 

Co-Packing 
Manipulação de produto solicitado pelo cliente, de 

índole promocional ou etiquetagem. 
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D
is

tr
ib

u
iç

ão
 

 

Transporte 
Transporte das encomendas desde a sua expedição até 

respetiva entrega no cliente. 

4.1.1. Custos de execução  

Os custos de execução de cada remessa criada, caracterizam-se por: processamento da 

encomenda (receção e controlo de qualidade), e as etapas de picking e de co-packing. Sendo 

assim, a tipologia de custos agrega os grupos In, Sto, Out e Co-packing (Eq. 2) podendo ser 

agrupada em despesas fixas e variáveis, que serão descritas nas secções 4.1.1.1 e 4.1.1.2. 

   𝐸𝐹 = 𝑂𝑃 + 𝑂𝐴 + 𝐼𝑛 + 𝑆𝑡𝑜 + 𝑂𝑢𝑡 +  𝐶𝑜𝑃𝑎𝑐𝑘                                    (2)              

4.1.1.1. Custos Fixos 

Os custos de execução fixos incluem o processamento de encomendas, bem como os custos 

supracitados In, Sto e Outras Atividades logísticas. 

No que respeita ao processamento da encomenda (OP), o respetivo custo trata-se de uma tarifa 

unitária fixa (𝑦) atribuída a cada remessa, independentemente da divisão às quais as referências 

pertencem (Eq. 3). Sempre que um cliente emite várias ordens na mesma semana, estas são 

agregadas numa única remessa - hooking – de modo a reduzir o número de entregas e 

respectivos custos. Assim, este custo incorre por remessa criada, ao invés de ordem emitida. 

Desta forma, tendo em conta que a números de ordens distintos pode corresponder um único 

código de remessa, a alocação deste custo é efetuada atentando à sua atribuição por cada 

remessa emitida.  Com efeito, o custo de OP por cliente (𝑂𝑃𝑖) depende do número total de 

remessas emitidas durante o período em análise (𝑛), de acordo com a respetiva tarifa unitária 

(𝑦). 

   𝑂𝑃𝑖 = 𝑦 × ∑ 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑗
𝑛
𝑗=1                                                               (3)              

Os custos de In, Sto e Outras Atividades (𝑂𝐴) são aferidos mensalmente de forma agregada (por 

divisão), pelo que é necessário detalhá-los por cliente. Todos estes custos foram distribuidos por 

cada pagador de acordo com o rácio de unidades encomendadas por unidades totais, durante o 

período em análise, (
𝑉𝑖

𝑉𝑡
), assumindo-se a premissa de que a clientes com maior representação 

em termos de volume de vendas, estão associados custos superiores de receção e 

armazenamento de mercadoria (Eq. 4, 5 e 6).   

                                                              𝐼𝑛𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑡
× 𝐼𝑛𝑡    (4)    
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(9) 

                                                                    𝑆𝑡𝑜𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑡
× 𝑆𝑡𝑜𝑡                                                                    (5) 

                                                           𝐴𝑐𝑡𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉𝑡
× 𝑂𝐴𝑡         (6) 

                                  

4.1.1.2.  Custos variáveis 

Os custos variáveis estão associados às atividades de picking e de co-packing. Em termos de 

picking, existem duas tipologias de preparação das encomendas: pick-to-light e zone picking. Por 

outro lado, os custos desta atividade podem ser atribuídos à palete, à caixa ou à linha (Tabela 

3). Assim, o custo incorre por palete caso o número de unidades de uma determinada referência 

encomendada seja suficiente para perfazer uma palete por inteiro, ou seja, sempre que é 

encomendada uma palete monoreferênca completa. Em caso contrário, o custo é atribuído por 

cada caixa encomendada e apenas é efetuado por linha quando a preparação é feita através de 

pick-to-light. 

 Tabela 3. Caracterização dos custos de picking à palete, caixa ou linha.    

 

Deste modo, o custo unitário de picking por referências é variável de acordo com a sua tipologia 

bem como, com a divisão à qual os artigos se referem. De notar que a tarifa atribuída por palete 

é igual para todas as divisões. Devido a restrições de confidencialidade, não é possível 

disponibilizar esta informação.  

   𝑁º 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 = ∑ 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠                              (7) 

    𝑁º 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 = ∑ 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠       (8) 

 

Tipo de Picking Descrição 

Palete 
Manipulação ao nível de paletes completas, constituídas por 

uma única referência (monoreferência). 

 

Caixa 

Manipulação efetuada ao nível de paletes monoreferência 

incompletas ou multireferência completas e incompletas, 

contemplando também as caixas com artigos PLV. 

Linha 

Manipulação associada ao Pick to Light, que não depende do 

número de unidades de produto, mas sim do número de 

referências de uma determinada ordem. 
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𝑁º 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 = ∑( 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

+ 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

+   𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑃𝐿𝑉 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

+  𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠 𝑃𝐿𝑉 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎)   

Com efeito, o custo total de picking de uma encomenda é determinado através do somatório do 

número de paletes, caixas e linhas que a constitui, multiplicado pela respetiva tarifa unitária 

correspondente à divisão (𝑃𝑑, 𝐿𝑑  e 𝐶𝑑) (Eq 10). 

                            𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = 𝑃𝑑 × 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒 + 𝐿𝑑 × 𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎 + 𝐶𝑑 × 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎                    (10)      

É importante ressalvar que, embora por motivos de confidencialidade não se possa contemplar 

a informação relativa às tarifas por tipologia de picking e por divisão, a tarifa de picking por linha 

tem um custo unitário superior ao custo por caixa, que por sua vez é superior ao custo por 

palete.  

Finalmente, o custo da etapa de co-packing (Eq. 11) depende do número de unidades às quais 

foi solicitada a manipulação adicional de produto por parte do cliente (ou por algum motivo 

interno específico associado ao embalamento do produto). Tal como referido na secção 2.3.4.1, 

esta etapa é característica da divisão A e assume um valor unitário fixo (𝑋) que deverá ser 

multiplicado pelo número de unidades manipuladas (𝑚). No entanto, ao custo de manipulação 

do produto acrescem os custos associados à sua carga e descarga, que assumem valores mensais 

fixos (𝐶). Deste modo, estes custos fixos são distribuídos por todas as remessas às quais está 

associado co-packing de acordo com o rácio de unidades da remessa pelas unidades totais às 

quais foi efetuada manipulação no mês considerado (
𝑛𝑖

𝑛
). 

                                                             𝐶𝑜 − 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = 𝑋𝑚 +
𝑛𝑖

𝑛
𝐶   (11) 

4.1.1.3.  Custos de distribuição 

Os custos da distribuição quantificam-se de acordo com o peso (Kg) transportado por cada guia 

de remessa emitida (𝑃𝑅 ), estando também dependentes do número de pontos de entrega 

(recebedores de mercadoria) associados a cada pagador e do número de entregas semanais 

efetuadas. Tal acontece uma vez que a distribuição de encomendas fica a cargo de uma empresa 

3PL, de outsourcing. 

Desta forma, as tarifas de transporte (𝑇) estão definidas por intervalos referentes ao peso, 

adquirindo valores fixos até aos 2000 Kg. A partir deste valor, as tarifas são aplicadas por Kg 

transportado (Eq. 12)  
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                          𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ={
𝑇 ;  𝑃𝑅 < 2000

𝑃𝑅 × 𝑇; 𝑃𝑅 ≥ 2000
                                                                 (1)                                                    

Uma vez caracterizada e definida toda a informação necessária à determinação dos custos 

logísticos, é possível proceder à construção da ferramenta de apoio à decisão Cost-to-Serve, que 

será apresentada na secção 4.2. 

4.2. Ferramenta Cost-to-Serve de apoio à decisão  

A informação relativa a todas a ordens efetuadas, bem como a correspondência entre o ID dos 

emissores de ordem e o respetivo ID do pagador, encontra-se armazenada em software SAP. No 

entanto, tal como referido anteriormente, não existe correlação entre as tabelas que contêm 

toda a informação necessária à determinação dos custos logísticos (uma vez que ou são 

provenientes de transações distintas de SAP ou são custos cuja informação não se encontra 

inserida no sistema ERP). Desta forma, desenvolveu-se uma ferramenta de apoio à decisão que 

integra e consolida toda a informação necessária à determinação em tempo real dos custos 

logísticos, por pagador. 

A framework da ferramenta Cost-to-Serve (CST) divide-se em 3 etapas distintas, presentes na 

figura 17, onde se representa o fluxo informacional utilizado para a construção da ferramenta 

de apoio à decisão (os seguintes bullets encontram-se correlacionados com a figura 17, através 

da correspondência entre a descrição das etapas e a sua respetiva designação):  

 Extração das duas tabelas do sistema SAP, das Ordens e do Pagador, que contêm os 

dados necessários para a quantificação dos custos logístcos (1ª etapa); 

 Agregação e consolidação dos dados provenientes das várias transações de SAP e das 

tabelas de aferição dos custos de Co-Packing e Transporte, para uma base de dados em 

Microsoft Access, criando um repositório único com todos os dados necessários à 

quantificação dos custos logísticos. Tal é obtido através de queries (joins) desenvolvidas 

em SQL através dos campos ID que as 4 tabelas têm em comum, resultando uma única 

tabela que agrega toda a informação necessária, por pagador (2ª etapa);  

 Criação de uma ligação entre um ficheiro de Microsoft Excel e a base de dados que 

permite a importação de dados por forma a quantificar e caracterizar toda a informação 

necessária para o decisor de forma a suportar a sua análise de custos (2ª etapa); 

 Representação da informação num dashboard e emissão de relatórios de análise (3ª 

etapa). 
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As 4 tabelas agregradas (etapas 1 e 2 da figura 17), contêm todos os dados e inputs necessários 

para a alimentar a ferramenta CTS e assim quantificar os custos logísticos: 

 Ordens – agrega toda a informação relativa às ordens gravadas em SAP: ID do emissor 

da ordem e do recebedor de mercadoria correspondente, ID da fatura e remessa 

associadas ao pedido, importe da fatura, número de unidades, paletes, caixas, 

referências e linhas que constituem a ordem, bem como a sua tipologia (completas, 

incompletas, monoreferência, multireferência ou de índole promocional (PLV)). Para 

além disso, consta a indicação relativa à data de faturação, de previsão de receção de 

mercadoria por parte do cliente, bem como a data efetiva de entrega (Anexo A); 

 Pagador – tabela que faz corresponder cada ID de emissor de ordem o respetivo ID do 

pagador (Anexo B); 

 Co-Packing – tabela que associa a cada ID de remessa o valor do custo de co-packing 

correspondente; 

 Transporte - tabela que associa a cada ID de remessa, o valor do custo respectivo de 

distribuição.  

Figura 17. Framework de desenvolvimento da ferramenta Cost-to-serve.  

Extração do Sistema 

ERP 
Armazenamento e agregação 
 

1ª Etapa - Extração da informação 
 

2ª Etapa – Consolidação da informação 
 

3ª Etapa – Dashboard  
 Determinação dos custos 

logísticos 
Representação dos custos no 

dashboard 

Análise de Relatórios 
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Tal como explicitado na 2ª etapa da framework, efetuou-se a consolidação de toda a informação 

proveniente das 4 tabelas numa única base de dados, através de uma consulta resultante de 

queries SQL (Joins), desenvolvidas em Microsoft Access. Tal foi possível, uma vez que todas as 

tabelas têm um campo/ID em comum com a tabela das ordens (Figura 18), o que permite a 

agregação numa única tabela e ligação com os restantes dados, fazendo corresponder a cada 

ordem gravada o respetivo pagador e os custos de co-packing e de transporte associados. Os 

elos de ligação entre a tabela das ordens e as restantes são o ID do emissor de ordem que efetua 

a junção com a tabela Pagador e o ID da remessa, responsável pela junção com as tabelas Co-

Packing e Transporte.  

Por fim, a tabela resultante alimenta um ficheiro de Microsoft Excel onde serão efetuados os 

cálculos apresentados na secção 4.1, para a determinação dos custos logísticos por pagador e 

posterior representação gráfica da informação num dashboard (3ª etapa da figura 18), 

facilitando a visualização e sumarização da elevada e complexa quantidade informacional. O 

dashboard CTS será apresentado de seguida, na secção 4.5.  

4.5. Dashboard Cost-to-Serve 

A última etapa da construção da ferramenta de apoio à decisão Cost-to-Serve é o 

desenvolvimento de um dashboard, recorrendo às funcionalidades das tabelas dinâmicas e 

programação em Virtual Basic for Applications (VBA) de Microsoft Excel. O dashboard CTS 

permite o tratamento de dados, traduzindo-os, em tempo real, em informação de apoio à 

tomada de decisão de uma forma clara e sem ambiguidades, utilizando gráficos e tabelas para 

o efeito. Com isto, os decisores têm acesso à quantificação e monitorização dos perfis de custos 

por divisão, cliente e atividade logística. Para além disto, como esta ferramenta é dinâmica, 

permite também a construção de relatórios personalizados de análise, podendo o utilizador 

Ordens

Pagador

Co-PackingTransporte

Figura 18. Junção das quatro tabelas distintas através de campos ID em comum. 
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seleccionar a informação que pretende analisar. Assim, após uma abordagem inicial através do 

dashboard, podem ser desenvolvidas análises aprofundadas por divisão, cliente ou atividade.  

Desta forma, em termos funcionais, é possível analisar o peso relativo dos custos logísticos totais 

de cada divisão no total da Empresa X, bem como de o peso que cada atividade logística. No 

entanto, o utilizador pode aceder à caracterização e quantificação da informação proveniente 

da base de dados de acordo com o ano e a divisão que pretende analisar, permitindo uma visão 

selectiva sobre a alocação dos recursos financeiros por atividade logística e/ou cliente, tal como 

será especificado em seguida.  

Após selecção do ano e divisão a analisar, o utilizador pode analisar o perfil de custos logísticos 

totais da divisão, bem como a respetiva segmentação por atividade (In, Sto, Picking, OP e 

transporte). É igualmente possível analisar os custos agregados em execução e distribuição de 

encomendas, funcionalidades que permitem uma visão global da aplicação de recursos ao longo 

do processo logístico. Por outro lado, o dashboard também permite analisar os clientes que são 

mais representativos na divisão em termos de custos logísticos, bem como efetuar uma 

comparação entre este parâmetro e o valor faturado pelo cliente, por forma a averiguar a 

existência de gaps. Para complementar esta análise, o dashboard também permite caracterizar 

em tempo real os diagramas de Pareto para cada uma das quatro divisões, que permitem 

identificar os clientes mais expressivos da organização em termos de custo logístico, bem como 

identificar perfis de clientes similares em termos de custos logísticos.  Embora o dashboard seja 

dinâmico e permita selecionar o número de clientes a analisar, pretende-se que este seja o mais 

user friendly possível, de modo que por defeito e para facilitar a interpretação da informação 

apenas se representam os 15 clientes com mais impacto nos custos logísticos. Outra 

funcionalidade da ferramenta, consiste na determinação do impacto que cada atividade logística 

assume no custo logístico de cada cliente, facilitando a identificação de problemas e 

incrementando a rapidez de atuação.  

Em seguida, apresentam-se todos os outputs que podem ser extraídos através da utilização da 

ferramenta Cost-to-Serve, bem como a correspondência com a respectiva funcionalidade. 

4.5.1. Outputs do dashboard 

Tal como referido, o dashboard CTS permite a sumarização da elevada e complexa quantidade 

de informação sob a forma de tabelas e respetiva representação gráfica. Estes outputs 

relacionam-se com as funcionalidades apresentadas na secção anterior e encontram-se 

sucintamente descritos na tabela 4. Com efeito, a referida tabela efetua a ligação entre o output 

e a respetiva funcionalidade, encontrando-se também relacionada com a numeração da figura 
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19, que está numerada de acordo com o respectivo ID do output, por forma a permitir a sua 

identificação no dashboard. 

Tabela 4. Caracterização das funcionalidades dos outputs do dashboard CTS. 

Output Funcionalidade ID 

Valor total do CL por divisão 
Avaliar a expressão de cada divisão no 

CL total da Empresa X 

Não identificado 

por motivos de 

confidencialidade 

Custo de execução vs custo de distribuição 

Avaliar e expressividade dos custos de 

distribuição em comparação com os de 

execução dentro do CL total de cada 

cliente. 

2 

CL total por cliente 

Avaliar os custos absolutos de cada 

cliente da divisão e identificar os mais 

representativos. 

1 

Custo logístico por atividade 
Percecionar a expressividade de cada 

atividade logística no CL do cliente 
3 

Rácio de importe faturado por CL 

Avaliar se o CL do cliente se encontra 

superior ou inferior ao respectivo valor 

faturado 

10 

Valor unitário de CL 

Determinação do custo logístico por 

unidade distribuída em cada cliente, 

de modo a efetuar análises 

comparativas 

9 

Percentual de CL e de faturação 

Análise comparativa entre o 

percentual do cliente em termos de 

CL e faturação 

8 

Custo picking 

Analisar a expressividade de cada 

cliente nos custos totais de picking da 

divisão 

5 

Custo de In, Sto e AO 

Analisar a expressividade de cada 

cliente nos custos totais de In, Sto, OA 

da divisão 

6 
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Custo de transporte 

Analisar a expressividade de cada 

cliente nos custos totais de transporte 

da divisão 

4 

Custo de Co-Packing 

Analisar a expressividade de cada 

cliente nos custos totais de co-packing 

da divisão 

7 

Diagramas de pareto 

Representação gráfica do perfil de 

custos logísticos de cada divisão por 

forma a identificar padrões entre 

divisoes e/ou clientes. 

Não identificado 

por motivos de 

confidencialidade 
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Figura 19. Dashboard Cost-to-Serve. 
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4.6. Conclusões de capítulo 

A determinação e quantificação dos custos logísticos por cliente encontra-se fortemente 

dependente de uma correta caracterização de todos os elementos de custo que o constituem. 

Desta forma, alguns dos custos são directamente atribuíveis a cada pagador após extração da 

informação do sistema de ERP ou armazenada de outra forma na empresa, uma vez que estão 

associados ao emissor da ordem (custos de picking, transporte e do co-packing) existindo, no 

entanto, a necessidade acrescida de fazer corresponder a cada emissor o respectivo pagador. 

Por outro lado, existem custos cuja atribuição a cada emissor não é imediata, exigindo recorrer 

a estimativas por rácio de volume de encomenda, por forma a estimar a porção correspondente 

a cada cliente (In, Sto, OA).   

Deste modo, uma vez que a consolidação e agregação de dados é um processo moroso e 

complexo, procedeu-se ao desenvolvimento de uma ferramenta informática de apoio à decisão 

Cost-to-Serve, através de funcionalidade disponibilizadas pelo Microsoft Access e Excel, que 

permite o armazenamento de informação e determinação em tempo real dos custos logísticos, 

por cliente e atividade logística. 

A ferramenta encontra-se potenciada por um dashboard que permite visualizar o perfil de 

custos de cada uma das divisões, bem a distribuição dos custos logísticos ao longo das mesmas 

por cliente e atividade logística, de forma rápida e intuitiva. Para além disto, a ferramenta Cost-

to-Serve disponibiliza e dá suporte a análises mais detalhadas, de forma a sustentar a tomada 

de decisão por parte de quem lhe compete, uma vez que os outputs permitem tanto aferir custos 

logísticos absolutos por cliente e/ou atividade, como relacioná-los com a respetiva faturação do 

cliente.  De facto, mais importante do que conhecer o valor absoluto do custo do cliente é 

perceber se este se encontra elevado face à sua faturação. Para além disto, o conhecimento do 

custo logístico do cliente por unidade encomendada também é um parâmetro que pode indicar 

uma possibilidade de melhoria na alocação dos recursos, caso se verifique elevado. Assim, todos 

os outputs da ferramenta permitem, em conjunto, fornecer a informação necessária à 

identificação de oportunidades de melhoria, sustentando a tomada de decisão e acção, em caso 

de necessidade. 

No capítulo seguinte, será efetuada uma análise aos resultados obtidos e extraídos através da 

ferramenta informática desenvolvida, de modo a caracterizar o perfil de cada uma das divisões 

da Empresa X em termos de custos logísticos e identificar os clientes e atividades críticas da 

divisão que apresentar uma expressividade relativa superior. 

  



51 
 

5. Análise dos custos logísticos 

No presente capitulo procede-se à utilização da ferramenta Cost-to-Serve, com o objetivo de 

caracterizar e quantificar os custos logísticos registados em 2016 e averiguar o impacto de cada 

divisão nos custos da Empresa X. Pretende-se desta forma, identificar qual das divisões é mais 

impactante ao nível de custos e prosseguir com uma análise detalhada para aferir os principais 

clientes que estejam a contribuir para o incremento dos custos. 

Assim, na secção 5.1, efectua-se a caracterização do perfil logístico e respetivos custos de todas 

as divisões, analisando-se também o peso de cada atividade logística. Seguidamente, na secção 

5.2, efetua-se uma análise ABC à divisão com maior expressividade nos custos logísticos da 

Empresa X, com o intuito de categorizar os seus clientes em A, B ou C, aferindo quais são os mais 

representativos, ou seja, os clientes do tipo A. Posteriormente, identificam-se as atividades 

logísticas responsáveis pelo aumento dos custos destes clientes (atividades críticas) e 

seleccionam-se, dentro desta gama, os que serão sujeitos a uma análise mais detalhada no 

capitulo 6, através de um processo de selecção multicritério, como se detalhará ao longo das 

secções seguintes.  

5.1. Caracterização do perfil de clientes por divisão 

 O objetivo da presente secção é analisar a distribuição dos custos logisticos dos clientes pelas 4 

divisões da Empresa X. Tal como se pode observar nos gráficos da figura 20, os perfis de cada 

uma das divisões respeitantes ao impacto nos custos logísticos e no valor faturado da Empresa 

X encontram-se bastante equilibrados, existindo uma relação direta entre os custos e a respetiva 

faturação de cada uma das divisões.  A divisão A representa cerca de 60% dos custos da Empresa 

X e é simultaneamente a que apresenta um maior impacto na faturação total, representando 

57% do importe faturado. 

60%16%

13%

11%

57%

16%

16%

11%

Divisão A

Divisão B

Divisão C

Divisão D

Figura 20.a (esquerda)  Expressividade de cada divisão em termos de custos logísticos. 

Figura 20.b (direita) Expressividade de cada divisão em termos de faturação. 
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Por outro lado, a divisão D é a que apresenta o menor peso em ambas as variáveis em análise, 

com uma representatividade de 11% em ambos. No entanto, apenas na divisão C se verifica uma 

expressividade de custos inferior ao impacto das receitas. 

Tabela 5. Caracterização do perfil de encomendas e distribuição de cada divisão. 

 

No que respeita aos pontos de entrega, a divisão B regista o maior número de recebedores de 

mercadoria (RM), seguida da divisão D, verificando-se o menor valor para a divisão C (Tabela 5). 

Tal é justificado pelas próprias características dos diferentes canais de distribuição onde cada 

uma das divisões opera. No que respeita à proporção do peso das remessas emitidas, constata-

se que 80% dos quilogramas transportados, no ano em análise, correspondem a encomendas 

da divisão A, o que justifica o forte impacto que esta tem nos custos de transporte (Figura 21), 

representando cerca de 60% do total das despesas de distribuição da Empresa X (relembrar que, 

tal como foi referido na secção 4.1.1.3, o custo de transporte depende do peso das remessas).  

De notar que, no entanto, o maior número de encomendas submetidas pertence à divisão D, ao 

passo que a divisão A é a que regista um menor número, comparativamente às restantes. Tal 

evidência significa que o volume por cada encomenda é superior na divisão A (Figura 26). 

Divisão Nº de RM Encomendas (%) 
Proporção do peso 
das remessas (%) 

A 829 17 80 

B 3704 24 11 

C 506 29 3 

D 1918 30 6 

Figura 21. Custos de execução e distribução de encomendas por divisão. 

Divisão A Divisão B Divisão C Divisão D

Execução (%) 59 19 9 13

Distribuição (%) 60 16 15 9
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A divisão A é também a que apresenta custos de execução de encomendas superiores, facto que 

é igualmente suportado por ser responsável pelo maior volume de encomendas da organização 

(Figura 22).  

 

 

 

 

 

No que respeita às atividades logísticas (Figura 23), o picking e o transporte são as que assumem 

os custos mais elevados em todas as divisões, ao passo que o processamento de encomendas 

(OP) é a atividade menos expressiva. No que respeita ao transporte, a divisão C apresenta a 

menor representatividade, devido ao peso das encomendas nesta divisão ser inferior às 

restantes, tal como se pode constatar cruzando com a informação da tabela 5.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tal como especificado na secção 4.1.1.2, o custo total de picking corresponde ao somatório do 

custo desta atividade por linha, caixa e palete sendo importante perceber o impacto das 

distintas tipologias em cada uma das divisões (Figura 26). Desta forma, verifica-se que esta 

atividade, por caixa, apresenta uma expressividade acima de 90% na divisão A, não 

ultrapassando, porém, os 10% nas restantes, onde a modalidade por linha adquire percentuais 

acima dos 90% (Figura 24). Este resultado é suportado pela utilização de  pick-by-light nas 

divisões B, C e D, enquanto que na divisão A, efetua-se a preparação de encomendas 

36%

22%

19%

23% Divisão A

Divisão B

Divisão C

Divisão D

Figura 22. Volume de encomenda por divisão. 

Figura 23. Representatividade das  atividades logísticas nos custos de cada divisão.  

Divisão A Divisão B Divisão C Divisão D

Picking 47,1 39,8 56,6 33,1

Processamento de encomenda 1,1 5,5 8,4 10,4

Transporte 43,1 46,5 24,3 48

Sto+AO+In 8,7 8,2 10,7 8,5
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maioritariamente através de picking por zona. Por fim, a representatividade do picking à palete 

é mínima o que, tal como foi mencionado na secção 2.3.4.1, incrementa os custos logísticos, 

uma vez que a maior parte das remessas são constituídas por paletes incompletas.  

É importante ressalvar que a divisão D é aquela que apresenta custos de picking superiores e 

que, embora a divisão A tenha um volume de encomenda superior a todas as outras, se verifica 

que tanto a divisão B como a C, também apresentam expressividades elevadas, 

comparativamente ao seu volume de encomenda. Isto acontece uma vez que o picking por linha 

tem um custo unitário superior ao custo por caixa ou palete, tal como caracterizado na secção 

4.1.1.2. 

Uma vez identificado e caracterizado o perfil de custos de cada uma das divisões da Empresa X, 

conclui-se que a divisão A apresenta o maior impacto em termos de custos logísticos. Deste 

modo, procede-se, na secção 5.2, a uma análise detalhada sobre esta divisão, por forma a 

percecionar quais os clientes e atividades que contribuem para o incremento dos custos 

logísticos. 

5.2. Análise cost-to-serve detalhada à divisão A 

Dadas as características da divisão A, efetuar-se-á uma análise ABC aos clientes que apresentam 

um maior impacto nos custos da divisão, de modo a identificar oportunidades de redução de 

custos. Uma vez que a divisão A tem um universo de 300 clientes, é necessário fazer uma pré-

triagem dos clientes que serão submetidos à análise ABC. Desta forma, seleccionaram-se os 50 

clientes com valores de custo logístico total superior, garantindo simultaneamente que, pelo 

elevado valor de custo que apresentam, são clientes que efetuam encomendas com 

regularidade e, portanto, constituem importantes focos de análise.  Assim, este top 50 será 

submetido a uma análise ABC de modo a identificar os clientes do tipo A, ou seja,  aqueles que 

Divisão A Divisão B Divisão C Divisão D

Linha 5,4 90,4 93,1 90,0

Caixa 93,2 9,4 6,9 9,9

Palete 1,4 0,2 0,0 0,1
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Figura 24. Expressividade da modalidade de picking por divisão. 
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têm mais impacto nos custos face à faturação e que, portanto, apresentam um maior potencial 

de redução. Seguidamente, para os clientes do tipo A, procede-se à identificação das atividades 

logísticas críticas que causam o incremento dos custos e, por fim, com a ajuda de um decisor da 

empresa, seleccionam-se, de acordo com os vários critérios analisados, os clientes que 

apresentam um maior potencial de melhoria em termos de redução de custos e que, por esse 

motivo, serão submetidos a análises de sensibilidade no Capítulo 6. Sumariamente, a seleccção 

dos clientes a analisar subsequentemente, envolve as seguintes etapas (Figura 25): 

1. Aplicação da metodologia ABC aos 50 clientes com os custos logísticos mais elevados da 

divisão A. Tal como será detalhado em seguida, o método será aplicado em torno da 

proporção entre os custos logísticos e a respetiva faturação dos clientes, de modo a 

classificar como A aqueles que apresentam os custos logísticos elevados em relação à 

respectiva receita (secção 5.2.1); 

2. Identificação das atividades responsáveis pelo incremento dos custos logísticos, para os 

clientes classificados como A, – atividades críticas – recorrendo a parâmetros 

estatísticos para o efeito, que serão explicitados no decorrer da análise (secção 5.2.1); 

3. Caracterização agregada e triagem das atividades logísticas críticas, cuja melhoria pode 

ser potenciada, uma vez que dependem de fatores manipuláveis/controláveis no 

âmbito da presente dissertação (secção 5.2.2); 

4. Selecção dos clientes que serão submetidos a análises de sensibilidade no Capítulo 6, 

através da consolidação de todos os critérios mencionados nos passos anteriores e 

analisando as características e especificidades dos clientes relevantes para o processo 

de triagem, com ajuda de um decisor da Empresa X (secção 5.2.3). 

 

5.2.1. Análise ABC e identificação de atividades logísticas críticas 

A análise ABC foi desenvolvida em torno da proporção entre o custo logístico total alocado ao 

cliente e a sua respetiva faturação (
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑖

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜𝑖
), tendo como objectivo a identificação dos 

clientes cujo custo se encontra elevado face às receitas e que, deste modo, serão classificados 

Figura 25. Metodologia aplicada para identificar os clientes e atividades críticas. 

Identificação dos 50 
clientes com custos 

logísticos mais 
elevados da divisão A

Análise ABC  
Clientes do tipo 

A
Determinação das 
atividades críticas

Selecção das 
atividades e 

clientes a 
analisar 
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como tipo A.  A utilização da proporção para esta análise, justifica-se pelo facto da divisão A ter 

margens de lucro reduzidas e, como tal, a valores de faturação elevados correspondem clientes 

com volumes de encomenda também elevados, o que naturalmente se traduz num incremento 

dos custos logísticos. O facto de se utilizar a proporção impede que estes casos sejam 

erradamente classificados como A, uma vez que, se os custos estiverem apenas associados a um 

elevado número de unidades encomendadas, estes tipos de situações não constituem gaps. 

Com efeito, esta análise permitiu classificar os 50 clientes nas categorias A, B ou C de acordo 

com a sua representatividade em termos de proporção de custo logístico pela respetiva 

faturação (Figura 26, Anexo C).  

 

 

Tal como se pode observar através da linha de valor acumulado (a azul) no diagrama de Pareto, 

os clientes da tipologia A (identificad os a tracejado laranja na figura 26) apresentam um 

acumulado de rácio que corresponde a 80% do total, enquanto que os clientes da tipologia B e 

C representam 15% e 5%, respetivamente.  Assim, tal como referido anteriormente, os clientes 

que se inserem na categoria A representam pontos críticos, dado que têm custos elevados face 

à respetiva faturação, pelo que serão submetidos a análises subsequentes com o intuito de 

averiguar as causas que estão na origem desta classificação. Com efeito, é necessário identificar 

qual/quais a(s) atividade(s) responsáveis pelo incremento do custo logístico para os clientes 

classificados como A, agrupando-os por atividade crítica. Sumarizando, a segunda etapa da 

análise engloba os seguintes passos, apenas para os clientes da categoria A: 

1. Determinação do percentual que cada uma das atividades logísticas (OP, In+Sto+OA, 

Picking, Transporte e Co-packing) assume nos custos de cada cliente. De notar que, por 

Figura 26. Diagrama de Pareto relativo aos 50 clientes da divisão A com custos logísticos superiores. 
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motivos de confidencialidade, a análise será apresentada através de valores percentuais 

e de forma agregada; 

2. Determinação da média, desvio-padrão e coefiente de variabilidade para cada atividade 

logística; 

3. Classificação, por cliente, das atividades críticas responsáveis pelo incremento dos 

custos logísticos, através de um critério decisor estatístico, detalhado em seguida. 

Assim, tal como especificado nas etapas 1 e 2, determinou-se o percentual que cada atividade 

representa nos custos dos clientes do tipo A, bem como respetiva média aritmética (�̅�), também 

em termos percentuais, desvio-padrão amostral (σ) e coeficiente de variação (CV), para cada 

uma das atividades logísticas (Tabela 6).  

Tabela 6.  Caracterização das atividades logísticas. 

 

Através da análise da tabela 6, verifica-se que o valor do σ das várias atividades é da mesma 

ordem de grandeza, sendo relativamente elevado, o que por si só revela uma certa dispersão do 

conjunto amostral, em relação ao valor médio de cada atividade.  Por outro lado, os elevados 

valores de CV revelam que existe uma forte variabilidade nos dados das atividades de OP, 

In+Sto+OA e Co-packing, enquanto que os custos de picking e de transporte apresentam uma 

elevada homogeneidade dado os baixos valores do coeficiente. 

Em seguida, determinou-se o desvio que cada atividade apresenta, por cliente, ao respetivo 

valor médio, por forma definir o critério de classificação das atividades logísticas críticas (Eq 13). 

    𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝑋𝑖,𝑗 − X̅ 𝑗 (13)  

Desta forma, para um determinado cliente da categoria A, classificou-se como atividade crítica 

do cliente, aquelas que revelaram um desvio superior ao respetivo σ da atividade em análise 

(Figura 27). Utilizou-se este critério uma vez que, tendo em consideração que o σ de cada 

atividade é relativamente elevado, bem como os respectivos valores médios (uma vez que os 

clientes em análise são aqueles que possuem os custos logísticos mais elevados da divisão A), 

possibilita seleccionar os pagadores, da tipologia A, nos quais existe uma alocação de recursos 

ineficiente, e que, portanto, apresentam oportunidades de melhoria. 

Parâmetro OP In + Sto + OA Picking Transporte Co-Packing 

�̅� 4,80 8,90 39,6 35,0 10,0 

σ 12,7 13,3 15,0 14,7 15,3 

CV 2,60 2,50 0,40 0,40 1,50 
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Deste agrupamento resultou a identificação de 3 atividades críticas, transporte, co-packing e 

picking, não existindo nenhum cliente dentro da categoria A a apresentar desvios signigicativos 

à média para as atividades In+Sto+OA e OP. Esta classificação encontra-se concordante com o 

facto de as três atividades críticas serem as que apresentam valores superiores de σ. 

Analisando a expressividade das atividades críticas na gama de clientes analisados, verifica-se 

que o transporte se encontra substancialmente acima da média em 42% dos clientes do tipo A, 

seguindo-se o co-packing e o picking ambos presentes em 29% dos clientes (Figura 28). 

 

 

 

Figura 27. Processo de classificação das atividade logísticas críticas. 

Desvio > σ? Atividade 

não crítica 

Determinação do desvio 

da atividade i para o 

cliente j 

Atividade 

Crítica 

Sim 

Não 
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Após identificação das atividades críticas, procede-ser uma agregação dos clientes por atividade 

crítica, bem como à respectiva caracterização agregada de cada grupo formado. 

5.2.2. Caracterização agregada das atividades críticas  

A classificação efetuada, permitiu agrupar os clientes por atividade crítica, podendo cada cliente 

inserir-se em tantas categorias quanto o número de atividades que apresentam um desvio 

superior ao σ da respetiva atividade. Este agrupamento foi representado através de um 

diagrama de Venn (Figura 29), permitindo concluir que nenhum dos clientes se encontra 

simultaneamente representado nas 3 atividades críticas. No entanto, denota-se que existe uma 

quantidade considerável de clientes que se insere simultaneamente nas atividades críticas de 

picking e transporte. 

Para melhor compreender os resultados obtidos, procede-se a uma caracterização, 

primeiramente, agregada por atividade crítica, de modo a caracterizar o perfil de exeçução e 

Figura 29. Diagrama de Venn relativo à distribuição dos clientes pelas  atividade críticas. 

Figura 28. Representatividade das atividas críticas. 

42%

29% 29%

Transporte Co-packing Picking
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distribuição de encomendas de cada agrupamento efetuado, e em seguida detalhada, por 

cliente: 

1. Análise agregada por atividade critica: 

a. Em termos de tipologia de cliente e execução de encomendas; 

b. Em termos de distribuição de encomendas; 

2. Seleccção das atividades críticas possíveis de manipular/melhorar; 

3. Análise detalhada dos clientes que se inserem nas atividades seleccionadas. 

Para a caracterização agregada por atividade crítica, efetua-se a análise em termos de tipologia 

dos clientes que integram cada atividade (grossistas versus retalhistas), bem como a 

percentagem de paletes incompletas versus completas e metodologia de picking utilizada na 

preparação das encomendas (pick by zone versus pick-to-light).  

Tabela 7. Caracterização das atividades críticas em termos de tipo de cliente e execução de encomendas. 

Atividade 

Crítica 

Grossistas 

 (%) 

Retalhistas  

(%) 

Paletes 

completas (%) 

Paletes 

incompletas (%) 

Pick by 

zone (%) 

Pick-to-

light (%) 

Co-packing 100 0 21 79 97 3 

Picking 59 41 12 88 96 4 

Transporte 62 38 17 83 96 4 

 

Através dos resultados obtidos (Tabela 7), verifica-se que todos os clientes que se inserem na 

atividade de co-packing são grossistas, apresentando o maior percentual em termos de paletes 

completas encomendadas. Uma vez que os custos de co-packing dependem apenas do número 

de unidades manipuladas e tendo em consideração que estes clientes encomendam um número 

mais elevado de paletes completas, significa que o seu volume de encomenda é superior, 

justificando-se os elevados custos em termos de manipulação de produto. Embora as atividades 

de picking e de transporte também tenham um percentual mais elevado de grossistas, os 

retalhistas também adquirem uma expressividade bastante elevada, o que se reflecte no 

elevado percentual de paletes incompletas encomendas. Finalmente, verifica-se que todas as 

categorias de cliente apresentam um elevado percentual de encomendas preparadas por pick 

by zone, o que já seria expectável tendo em conta que o pick-to-light, tal como mencionado no 

capítulo 2, só é utilizado numa categoria muito específica e reduzida de produtos. 
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 Tabela 8. Caracterização das atividades críticas em termos de distribuição. 

 

Seguidamente, é necessário caracterizar as atividades críticas em termos de especificidades de 

distribuição. Através da análise da tabela 8, é possível constatar que os clientes que se inserem 

nas três atividades críticas têm perfis de distribuição semelhantes, quando analisados de forma 

agregada. De facto, a similaridade entre o picking e o transporte já seria expectável, uma vez 

existe uma elevada porção de clientes representados, simultaneamente, em ambas as 

categorias. No que respeita à categoria de co-packing, é importante salientar que é a atividade 

crítica que apresenta um número inferior de recebedores de mercadoria, correspondendo a 

metade dos pontos de entrega registados para as restantes. 

De modo a selecionar os clientes para os quais se procederá a análises de sensibilidade, com o 

intuito de potenciar a redução dos custos logísticos, é importante averiguar em primeiro lugar, 

das 3 atividade críticas identificadas, quais as que são possíveis de controlar/manipular no 

contexto da presente dissertação, apresentando assim potencial de melhoria: 

 Atividade de Co-packing  

No que respeita à atividade de co-packing, tendo em consideração que os custos inerentes 

dependem direta e exclusivamente do volume de encomenda do cliente, o custo atribuído a 

esta atividade é proporcional ao número de unidades que constituem a encomenda. Assim, a 

única forma possível de reduzir os custos inerentes à manipulação de produto, passa por 

minimizar o número de manipulados, processo que já se encontra em curso pelo grupo, que visa 

a diminuição do número de etiquetados através do incremento de traduções linguísticas que 

constituem o embalamento original da SKU. Por este motivo, no presente estudo, não se 

efetuará análise à atividade de co-packing. 

 Atividade de Transporte 

A atividade de transporte depende do peso da encomenda, bem como do número de 

recebedores de mercadoria do cliente e da frequência semanal de entrega. Desta forma, está 

Atividade Crítica Entregas semanais RM 
Peso das remessas 

(Ton) 

Co-packing 3 2 512 

Picking 3 4 580 

Transporte 3 4 681 
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dependente de factores passíveis de manipulação, pelo que se efetuarão análises de 

sensibilidade desenvolvidas em torno de: 

 redução da frequência de entrega semanal; 

 redução do número de pontos de entrega. 

Qualquer das alternativas poderá afetar o número de paletes completas encomendadas devido 

à aglomeração de encomendas e, portanto, impactar os custos de picking.  

 Atividade de picking 

Os custos picking, dependem do volume de encomenda, da tipologia de picking utilizada na 

preparação da encomenda e do número de paletes completas e incompletas que a constituem. 

Desta forma, no que respeita à tipologia de picking utilizada, depende de políticas internas de 

armazém, que não serão estudadas no contexto do presente projecto, assim como o volume de 

encomenda do cliente.  

O único fator de alguma forma manipulável que promove a redução dos custos de picking é o 

aumento do número de paletes completas face às incompletas. No entanto, é importante 

salientar que tal cenário apenas será despoletado em consequência de uma outra acção que 

permita incrementar o número de referências encomendado (propostas comerciais efetuadas 

junto do cliente ou redução do número de entregas/pontos de entrega). Assim, para o presente 

estudo, a atividade de picking será seleccionada para as análises de sensibilidade, como 

conseguência das análises desenvolvidas em torno dos custos transporte, averiguando se 

alguma das acções promove o aumento da quantidade de cada SKU encomendada, ao ponto de 

atingir o número de unidades que perfazem uma palete completa. 

Caracterizadas e seleccionadas as atividades críticas a analisar, prosseguir-se-á na secção 5.2.3 

com os clientes que se inserem nas atividades de picking e transporte. Desta forma, em seguida, 

será efetuada a triagem dos clientes que serão submetidos às análises de sensibilidade, no 

capítulo 6. 

5.2.3. Seleção dos clientes que serão submetidos a análises de sensibilidade 

A etapa subsequente centra-se no subconjunto dos clientes da categoria A, que têm como 

atividades críticas o picking e o transporte. Tal como referido anteriormente, apesar da análise 

macro e agregada que permitiu identificar e caracterizar as atividades críticas, é necessário 

investigar com maior detalhe as características individuais dos clientes que nelas se inserem, de 

modo reconhecer oportunidades de melhoria. Desta forma, efetuar-se-á a triagem dos clientes 

aos quais serão efetuadas análises de sensibilidade no capítulo 6, com ajuda de um decisor da 
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Empresa X. Para tal, serão utilizados os critérios e classificações aplicados/obtidos ao longo de 

toda a análise, com o objectivo de os cruzar com as especificidades individuais dos clientes e os 

inputs do decisor. Assim, efetuar-se-á o levantamento do número de recebedores de 

mercadoria, bem como da frequência semanal de entrega para cada um dos clientes inseridos 

nas atividades críticas de picking e/ou transporte (Tabela 9). Para além disto, é importante 

analisar os desvios à média das duas atividades que cada um dos clientes apresenta (valores 

positivos de desvios, correspondem a valores acima da média, ao passo que negativos se 

encontram abaixo desta), bem como a(s) atividade(s) crítica(s) onde se insere (assinalados na 

tabela 9, onde P representa a atividade de picking, T a de transporte e T+P ambas).  

Tabela 9. Características dos  clientes que apresentaram o picking e o transporte como atividades críticas. 

Cliente 
Frequência de 

entrega semanal 
RM 

Desvio 
transporte 

Desvio Picking 
Atividade 

Crítica 

AJ 83 35 15,5 16,2 T+P 

AAA 27 16 15,9 5,9 T 

AAG 9 4 30,3 -11,9 T 

AU 3 1 14,7 18,1 T+P 

AR 1 2 19,9 -3,16 T 

AG 2 1 20,2 14,8 T+P 

AI 1 1 7,31 15,2 P 

AV 1 2 14,9 1,62 T 

AX 1 2 5,55 15,6 P 

AAD 1 1 15,3 4,06 T 

AS 2 1 14,8 21,2 T+P 

 

Os critérios de cut-off estipulados para seleccionar os clientes por tipo de análise de 

sensibilidade a desenvolver, encontram-se descritos sumariamente, em seguida: 

 Redução da frequência de entrega semanal:  

o RM=1 

o Frequência semanal de entrega > 1 

o Atividade crítica: T ou T+P 

 Centralização da distribuição: clientes com vários RM: 

o RM > 1 

o Frequência semanal de entrega > 1 

o Atividade crítica: T ou T+P 

 Picking:  

o Atividade crítica: P ou T+P 
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o Desvio >  σ𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔     

Através da análise da tabela 9 e de acordo com os critérios assinalados, obteve-se a 

segmentação dos clientes de acordo com o tipo de análise necessária desenvolver (Tabela 10). 

Tabela 10. Clientes segmentados por tipo de análise de sensibilidade. 

 

 

 

 

Desta forma, com ajuda do decisor da Empresa X, após segmentação dos clientes por tipologia 

de análise, efetuou-se a escolha dos clientes a analisar de acordo com o know how do mesmo 

face à estrutura interna dos clientes. De notar que, apesar da identificação efetuada por 

tipologia de análise, a própria política organizacional dos clientes poderá não permitir a proposta 

de acção apresentada na tabela 10. É o caso do cliente AAG que, embora se tenha identificado 

a necessidade de centralizar a distribuição, tal não será possível. No entanto, considerando a 

elevada frequência semanal de entrega verificada, será desenvolvida a análise em termos de 

redução da frequência da entrega semanal, para cada um dos seus recebedores de mercadoria. 

Para o presente trabalho, por uma questão de gestão de tempo e recetividade do cliente face à 

proposta de acção apresentada (informação obtida através dos inputs fornecidos pelo decisor 

da Empresa X), serão efetuadas análises para os seguintes clientes:  

 Redução da frequência de entrega semanal: AAG, AG e AS; 

 Centralização da distribuição: AJ; 

 Picking: AJ; AAG; AG e AS. 

De notar que, no que respeita à análise dos custos de picking, uma vez que não serão 

desenvolvidas propostas comerciais junto do cliente, apenas será efetuada aos clientes 

submetidos simultaneamente à de transporte, tal como referido anteriormente.  

Desta forma, os clientes seleccionados serão submetidos a análises de sensibilidade, ao longo 

do capítulo 6, de modo a averiguar o impacto que cada uma das acções propostas terá nos 

respetivos custos de transporte e de picking. 

Análise Clientes 

Redução da frequência semanal de entrega AU, AG, AS 

Centralização da distribuição AJ, AAA, AAG 

Picking AJ, AU, AG ,AI, AX,AS 
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5.3. Conclusões de capítulo 

Após a análise dos relatórios obtidos a partir da ferramenta informática de apoio à decisão 

desenvolvida, pode-se concluir que existe uma correlação direta entre os custos logísticos e a 

faturação de cada divisão. A divisão A é a mais representativa em ambos os parâmetros, 

verificando um peso substancialmente mais elevado face às restantes, tanto no que respeita aos 

custos de execução como de distribuição física. Por estas razões, a averiguação da existência de 

pontos de melhoria é prioritária na divisão A.  

A Análise ABC efetuada à divisão A permitiu identificar os clientes mais representativos em 

termos do rácio de custo logístico pela respetiva faturação. Dentro deste grupo de clientes, foi 

necessário averiguar quais as atividades logísticas críticas que contribuem para o incremento 

dos custos logísticos, tendo-se verificado que o transporte assume um papel determinante. 

Desta forma, e tendo em consideração que os custos da atividade de co-packing dependem 

apenas do número de unidades a manipular, as abordagens subsequentes focaram-se na análise 

das características da distribuição física dos clientes (redução da frequência de entrega semanal 

e centralização da distribuição) e na atividade de picking (cujo estudo será efetuado na 

sequência das referidas análises ao transporte). 

Em termos da metodologia aplicada, é possível concluir que utilização da proporção de custos 

pela faturação do cliente na análise ABC, permitiu diminuir a classificação de clientes como A, 

pelo facto de apresentarem custos logísticos muito elevados devido aos elevados volumes de 

encomenda. No entanto, não eliminou totalmente este tipo de situações, uma vez que através 

da análise efetuada, os clientes AAD e AI inserem-se respetivamente nas atividades críticas de 

transporte e picking, não apresentando características (em termos de frequência semanal de 

entrega e número de recebedores de mercadoria) que justifiquem os elevados desvios 

registados. Assim, pode-se conclui-se que para estes dois clientes os elevados custos registados 

nestas atividades se devem ao volume de encomenda. 
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6. Análises de sensibilidade 

No presente capítulo, serão efetuadas análises de sensibilidade às atividades críticas de 

transporte e de picking, para os clientes previamente seleccionados, no capítulo 5. Para tal, será 

necessário considerar certas características e especificidades dos clientes, que serão 

apresentadas no decorrer das análises. Desta forma,  de acordo com os resultados obtidos no 

capítulo anterior, analisar-se-á o impacto nos custos logísticos, mediante três cenários distintos: 

a) Centralização da distribuição –  análise do impacto, nos custos de transporte, da 

distribuição de encomendas ser efetuada num único ponto de entrega. Será também 

averiguado se a centralização impacta o número de paletes completas encomendadas, 

afetando, desta forma, os custos de picking; 

b) Redução da frequência semanal de entrega – análise do impacto, nos custos de 

transporte, de se efetuar apenas uma entrega por semana nos recebedores de 

mercadoria do cliente (neste cenário o número de pontos de entrega mantém-se 

inalterado); 

c) Aumento de paletes completas encomendadas – averiguação se o cenário b impacta o 

número de paletes completas encomendas, afetando assim os custos de picking. De 

notar que para o cenário da centralização da distribuição, se efetuará a análise aos 

custos de picking de forma integrada, enquanto que, para os impactos do cenário b, 

serão analisados separadamente. 

Desta forma, na secção 6.1 efetuam-se as análises de sensibilidade referente aos custos de 

transporte (cenários a e b) e na secção 6.2 ao custo de picking (cenário c), como consequência 

do cenário b. 

6.1. Análise ao custo de transporte 

Tal como mencionado anteriormente, a análise de sensibilidade em termos dos custos de 

transporte, será efetuada sob duas perpectivas distintas, de acordo com os resultados obtidos 

no capítulo 5: 

a) Centralização da distribuição - análise do impacto em termos de custos de transporte 

do cliente AJ passar a ter um único ponto de entrega; 

b) Redução da frequência semanal de entrega - análise do impacto nos custos de 

transporte, de se efetuar apenas uma entrega por semana nos clientes AAG, AG e AS. 

As metodologias utilizadas para cada um dos cenários considerados, encontram-se descritas ao 

longo das seguintes sub-secções. 
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 Caso a) Centralização da distribuição   

Na presente secção, o cliente AJ será submetido a uma análise de sensibilidade, cujo objectivo 

é quantificar o impacto da centralização da distribuição, verificando-se se a redução dos 

recebedores de mercadoria para um único ponto de entrega,  se traduz numa diminuição dos 

respectivos custos de transporte  e de picking do cliente. Assim, pretende-se analisar os efeitos 

da centralização da distribuição nos custos logísticos associados, em duas vertentes distintas: 

 Impacto nos custos de transporte devido à redução da frequência semanal de entrega 

– averiguar se a distribuição num único recebedor de mercadoria, tem repercursão ao 

nível do número de entregas realizadas semanalmente, uma vez que a submissão de 

encomendas passará a ser efetuada por um único emissor de ordem; 

 Possibilidade de incrementar o número de paletes completas encomendadas -  para 

cada referência, serão acumuladas as encomendas semanais de todos os recebedores 

de mercadoria pertencentes ao cliente em análise, pelo que se investigará se este 

incremento, por referência, é suficiente para perfazer paletes completas. 

Desta forma, a análise de centralização da distribuição compreenderá as seguintes etapas: 

1. Levantamento de todas as referências que constituem as ordens semanais, de todos os 

recebedores de mercadoria do cliente, para o ano de 2016; 

2. Agrupamento das quantidades semanais totais encomendadas de cada stock keeping 

unit (SKU) (Figura 30); 

3. Verificação se a quantidade semanal total de cada referência encomendada pelo cliente  

corresponde ao número de unidades necessário para formar uma palete completa da 

SKU em análise (Anexo D); 

4.  Análise comparativa dos custos de picking atuais do cliente face aos que seriam obtidos 

no cenário de centralização da distribuição; 

Se
m

an
a 

1 

•Referência X

•Referência Y

•Referência Z

Remessa 
A 

•Referêcia X

•Referência Z

•Referêcia W

Remessa 
B

•Referência X         
(XA + XB)

•Referência Y (YA)

•Referência Z 
(ZA+ZB)

•Referência W (WB)

Remessa C 

Figura 30. Agrupamentos semanal de cada referência numa única remessa. 
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As etapas seguintes assentam num raciocínio semelhante ao que será desenvolvido para a 

redução da frequência semanal de entrega (caso b): 

5. Identificação das semanas nas quais foram emitidas várias guias de remessa (uma vez 

que o número de remessas quantifica as entregas realizadas), pelo cliente, isto é, 

agregação das remessas semanais de todos os seus recebedores de mercadoria (Figura 

31); 

6. Identificação do peso transportado em cada guia de remessa, bem como o custo real 

de transporte; 

7. Agrupamento das várias guias de remessa registadas em cada semana numa única, cujo 

peso total corresponde ao somatório das guias individuais, determinando-se o custo de 

transporte final, caso apenas se efectuasse uma entrega, durante a semana 

considerada (Na figura 31   ilustra-se este processo, onde se efetua o agrupamento 

semanal das encomendas A, B C, D, E e F, durante a semana Y, de todos os recebedores 

de mercadoria - R1, R2 e R3 - do cliente, originando uma única encomenda e entrega, 

G). 

No que respeita à determinação do custo de picking final (𝐶𝑃𝑖), é necessário ter em conta os 3 

casos possíveis, quando se efetua agrupamento de unidades de uma SKU (eq. 14): 

 O número de caixas (𝑛) encomendado é inferior ao número necessário (𝑛𝑚𝑖𝑛) para 

constituir uma palete completa e, portanto, o custo do picking corresponde ao valor 

unitário por caixa, mantendo-se inalterado (𝑉𝑐); 

 O número de caixas é exatamente igual ao número necessário para formar uma palete 

completa e o custo será o valor unitário da palete (𝑉𝑃); 

 O número de caixas é superior ao número que uma palete alberga e desta forma 

teremos o custo unitário da palete acrescido do valor unitário por cada caixa excedente 

(𝑛𝑒). De notar que o número de caixas total pode ser suficiente para constituir duas ou 

Figura 31. Agrupamento semanal das remessas dos vários recebedores de mercadoria. 
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mais paletes, pelo que o 𝑉𝑃 será multiplicado pelo número de paletes (P) possível de 

formar. 

                               𝐶𝑃𝑖 = {

𝑛 × 𝑉𝑐    𝑠𝑒  𝑛 < 𝑛𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑃  𝑠𝑒 𝑛 =  𝑛𝑚𝑖𝑛

𝑃 ×  𝑉𝑃 + 𝑛𝑒 × 𝑉𝑐  𝑠𝑒 𝑛 >  𝑛𝑚𝑖𝑛

                                            (14) 

Em seguida aplica-se o procedimento descrito ao cliente AJ e apresentam-se os resultados 

obtidos em termos de impacto da centralização nos custos de transporte do cliente. 

 Cliente AJ  

Em primeiro lugar será efetuada a análise em termos de distribuição, seguindo-se a análise ao 

picking. 

Análise ao transporte 

O cliente AJ é um grossista, detentor de 35 recebedores de mercadoria e a análise desenvolvida 

pretende averiguar se, ao ser efetuada apenas uma entrega semanal, num único ponto de físico 

do cliente, ocorre uma redução percentual dos custos de transporte. 

Tabela 11. Especificações associadas à distribuição para o cliente AJ. 

  

Frequência 

semanal de 

entrega 

Nº de 

entregas 

anuais 

Nº máximo de 

entregas/semana 

Nº mínimo de 

entragas/semana 

Variação de 

custos de 

transporte 

(%) 

Nº RM 
35 83 3370 510 19 - 

1 1 50 - - -30 

 

No máximo, ao longo do ano em análise, foram efetuadas 510 entregas semanais e no mínimo 

realizaram-se 19 (Tabela 11). Desta forma,  agruparam-se as remessas semanais e verificou-se o 

peso total, determinando-se o valor final de transporte de acordo com o escalão de tarifas. A 

minimização da frequência de entrega semanal e do número de RM do cliente AJ, permitiu a 

redução do custo de transporte em 30%. Este resultado deve-se ao elevado número de 

recebedores de mercadoria, que se traduz numa elevada frequência semanal de entrega, 

incrementado substancialmente os custos de transporte. 

Análise Picking 

Seguidamente, pretende-se verificar se o processo de centralização é acompanhado de um 

incremento do número de paletes completas, em detrimento das incompletas, e provoca uma 
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redução dos custos de picking. Assim, para o cliente AJ registaram-se 3453 ocorrências de 

referências encomendadas, das quais apenas 34 apresentaram um número de caixas 

encomendadas, por semana, suficientes para perfazer uma palete (Tabela 12).  

Tabela 12. Agrupamento de referências para o cliente AJ. 

 

 

 

 

 

A redução do custo de picking resultante não é substancial, sendo inferior a 5%, uma vez que o 

número de agrupamentos em palete completa efetuados não é significativo, relativamente ao 

número total de caixas faturadas. Desta forma, tendo em conta a discrepância entre o número 

de paletes completas e incompletas que se continua a verificar, a redução dos custos de picking 

é muito reduzida, não impactando de forma considerável o custo do cliente.  

Assim, conclui-se que a hipótese de centralização é extremamente vantajosa para a Empresa X, 

já que promove uma redução significativa dos custos associados à distribuição, não impactando, 

no entanto, consideravelmente, os custos de picking. 

 Caso b)  Redução da frequência semanal de entrega 

Na presente secção, os clientes AAG, AG e AS serão submetidos a uma análise de redução da 

frequência semanal de entrega, com o intuito de averiguar o impacto desta acção nos 

respectivos custos de transporte. Com efeito, pretende-se verificar se efectuar apenas uma 

entrega por semana nos referidos clientes, se traduzirá numa redução dos custos envolvidos. É 

importante ressalvar que, para cada um dos clientes em análise, apesar de se pretender reduzir 

o número de entregas, é importante que a procura seja satisfeita e, por este motivo, garantir-

se-á a existência de uma entrega por cada semana na qual o cliente transmitiu uma necessidade, 

através da submissão de uma, ou várias, encomendas. 

Assim, para analisar o efeito da redução do número de entregas realizadas semanalmente, 

seguiram-se os seguintes passos, para cada um dos clientes em estudo (de notar que se efetuará 

ligação com a figura 34, que  ilustra o processo descrito): 

Parâmetro  

Nº total de caixas faturadas (picking à caixa) 487.089 

Nº agrupamentos efetuados 34 

Nº Paletes completas monoreferência após 

agrupamento (picking à pallet) 
93 

Redução do custo de picking < 5% 
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1. Identificação das semanas, ao longo de 2016, nas quais foram emitidas várias guias de 

remessa, por pagador, uma vez que o número de remessas emitidas traduz o número 

de entregas efetuadas (ilustrado na figura 34, a existência de três guias de remessa A, B 

e C, na semana Y); 

2. Identificação do peso transportado em cada guia de remessa (PA, PB e PC da figura 32), 

bem como o custo real de transporte que, tal como referido na secção 2.3.5, é 

determinado através de um escalão de tarifas, de acordo com o peso transportado, 

3. Agrupamento das várias guias de remessa registadas em cada semana numa única, cujo 

peso total corresponde ao somatório das guias individuais, determinando-se o custo de 

transporte final, caso apenas se efectuasse uma entrega durante a semana considerada 

(na figura 32, agrupamento de PA, PB e PC  uma única remessa D, cujo peso (PD) é a soma 

dos pesos unitários de cada guia de remessa individual). De notar que, ao contrário do 

que se efetuou no caso de estudo da centralização da distribuição (caso A), efetuar-se-

á o agrupamento por recebedor de mercadoria, uma vez que se pretende manter o 

número de pontos de entrega. 

 

 

 

 

 

 

Por fim, verifica-se se o custo de transporte se alterou face ao real e quantifica-se a variação 

percentual, em acaso afirmativo. Em seguida, procede-se à aplicação do processo descrito e 

apresentação dos respectivos resultados, para cada um dos clientes em estudo. 

 Cliente AAG  

O cliente AAG é um retalhista detentor de 4 recebedores de mercadoria, caracterizados como 

AAGA, AAGB, AAGC, AAGD. Atualmente são efetuadas, no máximo, 5 entregas semanais e, no 

mínimo, 2 (Tabela 13), dependendo do recebedor em questão. Desta forma, será explorado o 

impacto de diminuir a frequência de entrega para uma vez por semana, em cada um dos 

recebedores de mercadoria do cliente. 

Figura 32. Agrupamento semanal das encomendas numa única guia de remessa. 
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Na tabela 13, encontram-se especificadas as características atuais da distribuição do cliente AAJ 

e após a análise de redução da frequência de entrega (enaltecido a cinzento), sendo possível 

quantificar a variação de custos, após a análise de sensibilidade. 

Tabela 13. Especificações associadas à distribuição  para o cliente AAG. 

 

Assim, apesar do recebedor AAGD ter registado um maior número de entregas anuais, a 

frequência média semanal é superior no AAGA. Por outro lado, o número máximo de entregas 

realizadas numa única semana, é registada no recebedor AAGD, tendo todos os recebedores um 

número mínimo de duas entregas por semana. 

Com efeito, agregaram-se as remessas de cada semana, por recebedor de mercadoria e, tal 

como referido anteriormente, determinou-se o peso total caso se emitisse apenas uma guia de 

remessa, bem como o respetivo valor de transporte.  Analisando a variação dos custos de 

transporte no cenário de se efectuar uma única entrega por semana (tabela 13), verifica-se que 

ocorre uma redução do custo de transporte em todos os recebedores, embora a  mais acentuada 

se tenha registado para o recebedor AAGD. Por outro lado, o AAGB regista a variação menos 

significativa. Na sua totalidade, a redução da frequência de entrega para uma vez por semana, 

provoca uma diminuição de 15% no custo total de transporte do cliente AAG. 

  

Recebedor 

Frequência média 

de entrega 

semanal 

Nº de 

entregas 

anual 

Nº mínimo de 

entregas/semana 

Nº máximo de 

entregas/semana 

Variação do 

custo de 

transporte (%) 

AAGA 2,9 48 2 3 - 

AAGA 1 20 - - -14,8 

AAGB 2,3 43 2 3 - 

AAGB 1 17 - - -4,00 

AAGC 2,2 48 2 4 - 

AAGC 1 18 - - -17,7 

AAGD 2,6 50 2 5 - 

AAGD 1 21 - - -18,3 

Total AAG 

(atual) 
- 189 - - - 

Total AAG 

(após análise) 
- 76 - - -15,0 
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 Cliente AG  

O cliente AG é um grossista, detentor de 1 recebedor de mercadoria e são efetuadas em 

média 2 entregas semanais, tendo-se analisado o impacto nos custos, de diminuir a 

frequência de entrega para uma vez por semana.  

Tabela 14. Especificações associadas à distribuição para o cliente AG. 

 Nº RM 

Nº 

entregas 

anuais 

Nº máximo 

entregas 

/semana 

Nº mínimo 

entregas 

/semana 

Variação do 

custo de 

transporte (%) 

Frequência média 

de entrega 

semanal 

2 1 34 5 1 - 

1 1 17 1 1 
-16,5 

 

No máximo, ao longo do ano em análise, foram efetuadas 5 entregas ao longo das semanas em 

análise, enquanto que o número mínimo atingiu a frequência semanal pretendida de uma 

entrega (Tabela 14). Efetuando um raciocínio homólogo ao desenvolvido para o cliente AAG e 

identificadas as semanas nas quais se efetuou mais do que uma entrega, agregaram-se os pesos 

das remessas individuais, obtendo-se assim o custo de transporte para o único recebedor de 

mercadoria do cliente AG. 

Através da análise da tabela 14, pode-se verificar que a redução da frequência semanal conduz 

a uma diminuição de 16,5% do custo de transporte do cliente AG. 

 Cliente AS  

O cliente AS é um grossista detentor de 1 recebedor de mercadoria e atualmente são efetuadas 

em média 2,3 entregas semanais. 

Tabela 15. Especificações associadas à distribuição para o cliente AS. 

 

 Nº RM 
Nº entregas 

anuais 

Nº máximo 

entregas 

/semana 

Nº mínimo 

entregas 

/semana 

Variação do 

custo de 

transporte (%) 

Frequência média 

de entrega semanal 

2,3 1 66 5 1 - 

1,0 1 17 1 1 -14,7 
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Efetuaram-se no máximo 5 entregas, enquanto que o número mínimo foi de uma entrega 

semanal (Tabela 15). Identificadas as semanas nas quais se efetuou mais do que uma entrega, 

agregaram-se os pesos das remessas individuais, levando à redução de 14,7% no custo de 

transporte do cliente AS (Tabela 15). 

Desta forma, verificou-se que a diminuição da frequência de entrega semanal procovou uma 

redução significativa dos custos de transporte, de todos os clientes em análise. De facto, tal 

como verificado na secção 5.2.2, os clientes apresentam um desvio bastante significativo ao 

valor médio obtido para a atividade crítica de transporte, pelo que os resultados obtidos já 

seriam expectáveis.  

 Caso c)  Redução dos custos de picking 

A presente anáise será desenvolvida em torno dos clientes para os quais se estudou a hipóstese 

de redução da frequência semanal de entrega. Assim, à semelhança dos passos descritos na 

análise integrada da centralização da distribuição, é necessário averiguar se a quantidade 

semanal total encomendada de cada referência por cliente em estudo, é suficiente para perfazer 

paletes completas (Anexo D). Tal como já foi referido no capítulo 4, os custos logísticos 

incrementam com o aumento do número de manipulações que o operador tem de 

desempenhar, como tal a encomenda de paletes incompletas faz com que o custo incorra por 

caixa, causando o seu incremento. Com efeito, a análise a efetuar na presente secção irá agrupar 

as várias remessas do cliente por cada semana e investigar quais as referências encomendadas 

em cada uma. Caso o cliente tenha encomendado a mesma referência várias vezes por semana, 

agrupa-se a quantidade total e verifica-se é suficiente para perfazer pelo menos uma palete 

completa. Caso seja, determina-se o valor final de picking que incorre por palete encomendada, 

em caso contrário o custo da atividade mantém-se inalterado. 

Tabela 16. Agrupamento de referências para os clientes AAG, AG e AS. 

Parâmetro/Cliente AAG AG AS 

Nº total de unidades 

faturadas (picking à caixa) 
37.382 11.430 151.560 

Nº agrupamentos 

efetuados 
0 81 25 

Nº Paletes completas 

monoreferência após 

agrupamento 

0 93 31 
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Redução do custo de 

picking 
0% <5% <3% 

 

Por outro lado, das 541 ocorrências do cliente AAG, em nenhuma das semanas em análise se 

verificou, para as referências encomendas, um número de unidades suficiente para perfazer 

uma palete completa. No que respeita ao cliente AG, verificaram-se 4052 ocorrências e 

efetuaram-se 81 agrupamentos dos quais resultaram 93 paletes completas, tendo-se verificado 

uma redução dos custos de picking inferior a 5%. Por fim, para o cliente AS verificou-se 6073 

ocorrência e efetuaram-se 25 agrupamentos, dos quais resultaram 31 paletes completas, tendo-

se obtido uma variação de custo inferior a 3%. 

Desta forma, tendo em conta a discrepância entre o número de paletes completas e incompletas 

que se continua a verificar, a redução dos custos de picking é muito reduzida não tendo um 

impacto significativo nos custos de nenhum dos clientes analisados. 

6.2. Conclusões de capítulo 

Através das análises de sensibilidade efetuadas, pode-se concluir que os planos de acção 

propostos conduzem à redução reativamente significativa dos custos de transporte, em todos 

os casos considerados para esta atividade logística. No que respeita à minimização da frequência 

de entrega semanal, o impacto na redução dos custos é substancialmente mais significativo 

quanto maior for: 

 a frequência semanal de entrega – um maior número semanal de remessas agrupadas, 

corresponde a peso médio transportado superior e este incremento traduz-se numa 

redução mais significativa dos custos de distribuição; 

 o desvio registado ao valor médio da atividade de transporte – intuitivamente se 

concluir que quanto maior o afastamento à média, maior será o potencial de melhoria 

do cliente.  

Por outro lado, a centralização da distribuição foi a análise que registou um maior potencial de 

redução dos custos de transporte devido a: 

 Elevado número de recebedores de mercadoria – quanto mais pontos de entrega o 

cliente tiver, maior será o impacto na agrupação de remessas e, portanto, mais 

justificada é a hipótese de centralização; 
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 Diminuição da frequência da entrega semanal – a submissão de ordens por um único 

emissor, leva ao agrupamento das encomendas numa única remessa, o que se traduz 

numa diminuição do número de entregas efetuadas semanalmente.  

Por outro lado, verifica-se que tanto a redução da frequência semanal de entrega, como a 

centralização da distribuição têm um impacto mínimo sobre os custos de picking, uma vez que 

o número de referências necessário para perfazer uma palete completa é bastante elevado (por 

motivos de confidencialidade não pode ser apresentado na presente dissertação), apenas 

existindo agrupamento caso o volume da encomenda por referência seja significativamente 

alto. Nem para o cliente AJ, que agrupa as ordens de 35 pontos de entrega, a redução se verificou 

substancial, pelo que se pode extrapolar que não é compensatório efetuar propostas de 

melhoria no âmbito da atividade de picking. Desta forma, revelou-se prioritário proceder à 

centralização da distribuição para o cliente AJ, bem como reduzir a frequência de entrega 

semanal para os clientes AAG, AG e AS, de modo a potenciar a redução dos custos associados 

ao transporte. 
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7. Conclusões e perspetivas futuras 

Na presente dissertação, procedeu-se ao desenvolvimento de uma ferramenta informática de 

apoio à decisão, que permitiu ultrapassar os constrangimentos associados à determinação e 

quantificação dos custos logísticos da Empresa X, por cada um dos seus clientes e atividades 

logísticas. Com efeito, atualmente, é possível alimentar a ferramenta com os inputs necessários 

e obter, em tempo real, para todas as divisões, o acesso a detalhados relatórios de análise, que 

fornecem toda a informação necessária para que o utilizador possa identificar oportunidades de 

melhoria e, assim, incrementar a capacidade de resposta da organização, em caso de 

necessidade. Desta forma, é possível desencadear uma acção concertada e devidamente 

suportada, no sentido de promover uma alocação de recursos financeiros mais eficiente, ao 

longo do processo logístico. De notar, no entanto, que a longo prazo o usufruto dos beneficios 

desta ferramenta depende de uma contínua alimentação da ferramenta Cost-to-Serve, com 

dados fidedignos. Por outro lado, a representação da informação num dashboard de análise, 

através de gráficos e tabelas, permite sintetizar a elevada quantidade informacional que 

alimenta a ferramenta, possibilitando, através dos respetivos outputs, a identificação e 

caracterização genérica do perfil de custos de cada divisão. Não obstante à importância da 

perspectiva macro providenciada pelo dashboard, análises mais detalhadas requerem a 

construção de relatórios personalizados, de acordo com a finalidade pretendida pelo utilizador.  

Estes relatórios de análises extraídos da ferramenta CTS, permitiram estudar a aplicabilidade da 

mesma na presente dissertação, através do desenvolvimento de uma análise subsequente e 

complementar, aos custos logísticos da Empresa X. Com efeito, a ferramenta possibilitou 

quantificar e caracterizar o perfil de custos de cada divisão, bem como identificar a mais 

impactante nos custos totais da organização, a divisão A. Deste modo, foi possível desenvolver 

análises subsequentes com o intuito de averiguar quais os clientes que contribuem para o 

incremento de custos da divisão, bem como identificar, para os referidos clientes, as atividades 

logísticas críticas que originam este aumento. Desta forma, a análise ABC efetuada em torno da 

proporção entre o custo apresentado pelo cliente e a respetiva faturação, permitiu categorizar 

como A aqueles que efetivamente representam gaps. Por outro lado, a subsequente 

identificação das atividades críticas para os clientes do tipo A, permitiu focar e orientar a análise 

para os clientes que apresentam maior potencial de melhoria. Assim, as análises de sensibilidade 

desenvolvidas para os clientes seleccionados, revelaram importantes propostas de acção, no 

âmbito da significativa redução dos custos logísticos, no que respeita à distribuição de 

encomendas. No entanto, em termos da atividade de picking, os resultados obtidos não se 

revelaram tão impactantes na redução de custos, tendo em consideração o que se verificou para 
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o transporte. Assim, apesar do método analítico aplicado se ter revelado eficaz na identificação 

de oportunidades de melhoria, tendo em consideração os resultados obtidos, sugere-se que 

análises desenvolvidas no futuro, sejam efetuadas apenas no contexto da distribuição, ao invés 

de contemplarem os custos das restantes atividades logísticas. 

Assim, verifica-se que a ferramenta CTS é uma mais valia para a identificação de oportunidades 

promotoras de restruturações do serviço logístico prestado ao cliente, potenciando a melhoria 

da alocação de recursos financeiros. 

Deste modo, por forma a potenciar a ferramenta CTS e alargar o seu espetro de acção, propõem-

se os seguintes desenvolvimentos futuros: 

1. Definição, padronização e automatização do processo de análise – uma vez que a 

determinação e quantificação dos custos já se encontra otimizada através da 

ferramenta CTS, seria interessante padronizar o método analítico e automatizar tanto a 

determinação dos parâmetros envolvidos, como as classificações e agrupamentos 

efetuados (determinação dos parâmetros estatísticos, identificação e agrupamento dos 

clientes por atividade crítica, selecção dos clientes a analisar e análises de sensibilidade). 

Desta forma, o método analítico ficaria agregado à ferramenta CTS, diminuindo o tempo 

dispendido na sua aplicação; 

2. Alargar o espetro de clientes analisados na divisão A e estender a análise a todas as 

divisões da organização – após a etapa anterior estar concluída, seria importante 

aumentar a abrangência dos benefícios da ferramenta CTS a mais clientes da divisão A 

(e não só ao top 50), bem como a todas as divisões da Empresa X, de modo a potenciar 

e aumentar a identificação de oportunidades de melhoria. 
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Anexo A 
Excerto da tabela das Ordens (extraída de SAP) 
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Anexo B 
Excerto da tabela de correspondência entre ID do emissor de ordem e o ID do pagador 

(extraída de SAP) 
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 Anexo C 
Classificação ABC dos 50 clientes mais representativos em termos de custos logísticos 

Cliente Rácio acumulado Rácio acumulado (%) Classificação 

AA 0,07 4,09% A 

AB 0,13 7,88% A 

AC 0,19 11,66% A 

AD 0,26 15,43% A 

AE 0,31 18,95% A 

AF 0,37 22,11% A 

AG 0,42 25,11% A 

AH 0,47 28,10% A 

AI 0,52 31,06% A 

AJ 0,56 33,98% A 

AK 0,61 36,76% A 

AL 0,65 39,36% A 

AM 0,69 41,85% A 

NA 0,74 44,33% A 

AO 0,78 46,81% A 

AP 0,82 49,25% A 

AQ 0,86 51,63% A 

AR 0,89 53,94% A 

AS 0,93 56,22% A 

AT 0,97 58,45% A 

AU 1,01 60,63% A 

AV 1,04 62,79% A 

AX 1,08 64,95% A 

AZ 1,11 67,08% A 

AAA 1,15 69,18% A 

AAB 1,18 71,21% A 

AAC 1,22 73,24% A 

AAD 1,25 75,06% A 

AAE 1,27 76,82% A 

AAF 1,30 78,56% A 

AAG 1,33 80,23% A 

AAH 1,36 81,81% B 

AAI 1,38 83,28% B 

AAJ 1,40 84,61% B 

AAK 1,42 85,88% B 

AAL 1,45 87,13% B 

AAM 1,47 88,37% B 

AAN 1,49 89,57% B 

AAO 1,51 90,75% B 

AAP 1,52 91,86% B 

AAQ 1,54 92,97% B 
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AAR 1,56 94,06% B 

AAS 1,58 95,07% C 

AAT 1,59 95,99% C 

AAU 1,61 96,85% C 

AAV 1,62 97,71% C 

AAX 1,63 98,50% C 

AAZ 1,65 99,18% C 

ABA 1,65 99,72% C 

ABB 1,66 99,86% C 

ABC 1,66 100,00% C 
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Anexo D 
Número de unidades de cada referência que constituem uma palete completa 

Referência Unidades Referência Unidades Referência Unidades Referência Unidades 

A7221210  1.200    A5107027  1.440    C3892410  1.800    XES02573  1.692    

A7221211  1.200    A4394225  1.440    C2914700  1.152    XES02645  1.692    

A7221310  1.200    A4394227  1.440    C3988211  1.440    XES02644  936    

A7221311  1.200    A6634227  1.440    XPT00483  1.440    XES02641  1.530    

A7221410  1.200    A6638626  1.440    C3892610  1.800    XES02643  1.692    

A7221411  1.200    A6638627  1.440    C3984010  1.440    C3576516  1.692    

A7225910  1.200    A7503053  912    C4306414  912    C3576517  1.692    

A7228710  1.200    A7411501  1.440    C3919914  912    C5446315  1.944    

A7226710  1.200    A7423200  1.440    C4051810  1.440    XPT00431  1.944    

A7516343  1.836    A7423201  1.440    C3891610  1.800    C2569716  1.692    

A7516443  1.836    A7749201  912    C4050210  1.440    C2569717  1.692    

A7516143  1.836    A8664100  1.440    C3919314  912    C1813516  1.692    

A7517440  1.824    A8664101  1.440    C3891810  1.800    C5446415  1.944    

A7516842  1.836    A8679300  1.440    C2907600  1.152    C5446616  1.944    

A7516843  1.836    A8679301  1.440    C3989411  1.440    C5176917  936    

A7517042  1.836    A9327000  1.440    C3982410  1.440    C5288400  1.836    

A6126126  1.440    A7613900  1.152    C3892210  1.800    C5446817  2.964    

ZPT00499  912    A7623700  1.440    C4299000  1.440    XES02642  2.964    

A4581328  1.152    A8703200  1.440    C4301800  1.800    C4745317  1.692    

A5108028  1.440    A8711700  1.440    C4749400  1.440    C5137718  1.692    

A4695128  1.440    A8711701  1.440    XES02556  1.440    C5692318  960    

A4111228  912    A9169000  1.440    C4749600  1.152    C4796117  936    

A5821900  1.440    A9166700  1.440    XES02561  1.152    C5318500  1.950    

A5823400  1.440    A9166900  1.440    C4779400  1.800    C5692517  1.950    

A5823401  1.440    A9173900  912    XES02559  1.800    XES02646  1.836    

A6760725  912    A6484152  1.872    C3861100  1.440    C5841200  1.836    

A7932426  912    A6483853  1.872    C3862100  1.800    C5396300  1.944    

A4569326  1.152    A6483953  1.872    C5463200  1.440    C3716417  936    

A5111627  1.440    A6487051  2.040    C5465000  1.800    C5692717  960    

A4868327  1.440    A6487251  2.040    C5465600  1.152    C5446317  1.944    

A6018127  912    A8623300  2.184    C5480301  3.108    C5446417  1.944    

A5107026  1.440    A1481328  720    C5149901  912    C5534416  2.964    

C3424320  1.500    A1481428  720    C5481200  1.440    C5692217  1.692    

XES02583  1.680    A1481528  720    C5291700  1.440    C5692117  1.692    

C3441219  1.680    A1481628  720    C5335901  912    C5394100  1.944    

C3441220  1.500    A1481928  720    C5337700  1.800    C5395200  1.944    

XES02592  1.680    A1482128  720    C5612600  1.440    XPT00361  4.416    
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Referência Unidades Referência Unidades Referência Unidades Referência Unidades 

C3390024  1.560    A1482228  720    C5621300  1.800    C5366615  1.692    

C3390025  1.560    A1482328  720    C5713500  1.440    C5367715  1.692    

C3431622  1.680    A1482428  720    C5716200  912    C5051201  864    

C3431623  1.500    A4443128  720    C5719800  1.800    C5051401  864    

C3401325  1.560    A4443228  720    C5718000  1.152    C5051701  864    

C3401326  1.560    A4443229  720    C5873600  1.440    C5051801  864    

C5347600  1.680    A6697728  720    C5876500  1.800    C5052001  864    

C5511000  1.560    ZES05007  720    C5871600  1.440    C5052201  864    

C4740121  1.680    ZES05008  720    C5872400  912    C5052301  864    

C4740122  1.500    ZES05009  720    C5876400  1.800    C5052401  864    

C4740724  1.560    C3182521  1.584    C2868201  2.400    C5052502  864    

C4740725  1.560    C3182622  1.584    D1246700  2.400    C5063201  864    

C5414300  1.680    C4921603  1.530    C2061001  2.400    C5052601  864    

C5558301  1.500    C4921702  1.530    C2061201  2.400    C5052701  864    

C5560901  1.560    C4921903  1.530    C2061401  2.400    C5052801  864    

C5586200  1.500    C1021621  1.680    C2814610  2.400    C5053101  864    

C5583600  1.500    C1021622  1.500    D1084401  2.400    C5416401  1.290    

C5589200  1.560    XES02669  1.680    D1236800  2.400    C5417201  1.290    

C5095351  1.530    C1021821  1.680    C0228511  1.710    XES02567  1.290    

C4981000  1.584    C1021822  1.500    C3718113  2.604    C5416201  1.290    

C5095251  1.530    C3411621  1.680    XPT00476  2.604    XES02563  1.290    

C4984400  1.584    C3446319  1.680    C5446514  1.944    C5416801  1.290    

C3988011  1.440    C3416713  1.680    C5446100  1.950    C5868100  768    

XPT00489  1.440    C3416715  1.500    XPT00448  1.944    C5865800  768    

C3987810  1.440    C3386524  1.560    C3621116  1.950    C5866300  768    

C3919514  912    C3386526  1.560    C3621315  1.950    C3982810  1.440    

C3891210  1.800    C3422319  1.680    C5446215  1.944    C3424319  1.680    

 

 


