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Resumo 
 

Face à competitividade dos mercados, cada vez mais intensa, as empresas tendem a expandir 

geograficamente a sua marca e serviços. Garantido que o serviço prestado ao cliente vai ao encontro 

das suas expectativas e serve de fator de diferenciação face aos concorrentes, a rede logística assume 

um papel determinante para o sucesso das empresas. A necessidade de distribuir produtos no tempo, 

quantidade e localização correta implica uma gestão rigorosa da rede de distribuição, garantindo a 

maior rentabilidade possível dos recursos por forma a minimizar os custos de transporte e, 

simultaneamente, aumentar o nível de serviço prestado ao cliente. 

A Worten, maior retalhista de eletrónica de consumo em Portugal, reconhece que a sua rede de 

distribuição apresenta oportunidades de melhoria, nomeadamente no que diz respeito à criação de 

sinergias entre os vários fluxos de distribuição existentes e à alteração dos pressupostos que se 

encontram em vigor há demasiado tempo, necessitando de uma revisão crítica. Esta realidade motivou 

o desenvolvimento da presente dissertação. 

No presente trabalho fez-se uma caracterização da rede logística, com especial enfoque na área dos 

transportes, onde são identificadas as principais ineficiências em vários fluxos. Enquadrando o 

problema, realizou-se uma revisão da literatura nas temáticas de transporte, distribuição, pensamento 

lean e e-commerce. Posteriormente, definiram-se 3 casos de estudo onde se utilizaram vários métodos 

de análise, como o Value Stream Map, de forma a analisar, identificar e eliminar desperdícios da 

operação. Finalmente, apresentam-se propostas de iniciativas disruptivas que tornarão as operações 

mais eficientes e adequadas ao panorama atual do mercado. 
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Abstract 

 

Faced with increasingly competitive markets, companies tend to expand their brands and services 

geographically. Thus, in order to ensure that the service provided to the customer meets its expectations 

and serves as a differentiating factor to the most direct competitors, the logistics network plays a decisive 

role in companies’ success. The need to distribute products in the right time, quantity and location 

implies rigorous and thorough management of the distribution network, ensuring the highest possible 

profitability of resources minimizing transport costs while increasing the service level provided to the 

customer. 

Worten, the largest consumer electronics retailer in Portugal, recognizes that its distribution network is 

not properly optimized, showing opportunities for improvement, particularly regarding the creation of 

synergies between the multiple existing distribution channels and the change of the assumptions that 

have been in place for too long, requiring a critical review. This reality motivated the development of this 

dissertation. 

In the present work, a logistical network characterization was carried out, with a special focus on 

transportation, where the main inefficiencies in several flows are identified. In order to frame the 

problem, a review of the existing literature on transport, distribution, lean thinking and e-commerce was 

carried out. Subsequently 3 case studies were defined where several methods of analysis, such as 

Value Stream Map, were used to analyze the operation and identify and eliminate waste. Finally, 

proposals for disruptive initiatives that will make operations more efficient and adequate to the current 

market scenario are presented. 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do problema e motivação 

  

A contínua evolução populacional a nível mundial e a globalização dos mercados são fatores que 

estimulam o consumo de bens e a necessidade de distribuir produtos a nível global. Em virtude do 

aumento da competitividade e necessidade de acompanhar as tendências de mercado, as empresas 

têm a obrigatoriedade de expandir as suas atividades e procurar novos mercados para investir. Desta 

forma, a par das múltiplas alterações pretendidas dentro das empresas, as redes de distribuição, que 

inclui todas as etapas realizadas para transportar e armazenar os produtos desde rececionar a 

mercadoria dos fornecedores até ao momento de entrega aos consumidores (Chopra 2001), devem ser 

reforçadas e modernizadas de forma a acompanhar e dar resposta a exigências que a expansão para 

mercados geograficamente dispersos obriga. Segundo o “State of Logistics Report” de 2013, a logística 

– onde se inclui o custo com pessoal, transporte, inventário e armazenamento - representa em média 

quase 10% da receita gerada pela empresa. Todavia, caso a análise seja desenvolvida de forma 

isolada, verifica-se que o transporte de mercadorias corresponde à atividade económica mais 

importante dos sistemas logísticos da empresa, representando entre um a dois terços do custo total 

logístico. Como tal, para que a melhoria da rede de transportes seja favorável quer para obter uma 

redução de custos quer para ganhar vantagem competitiva, qualquer alteração deve ponderada e 

estudada de forma exaustiva para todos os elementos constituintes de uma cadeia de abastecimento.  

Uma vez que qualquer empresa dispõe de recursos e serviços particulares, a análise estratégica de 

um canal de distribuição de qualquer serviço requer-se individual e minuciosa tendo em consideração 

seis principais fatores (Chand, 2016): (1) A natureza do produto (2) A natureza do mercado (3) os 

intermediários de que a empresa depende (4) A natureza e capacidade de resposta dos fornecedores 

(5) Leis e limitações governamentais e (6) Competitividade existente. Em simbiose com estes 

princípios, no momento da implementação da rede de distribuição, é necessário assegurar que a 

distribuição e entrega física da mercadoria segue os seguintes pressupostos: disponíveis no local, no 

momento e nas quantidades certas bem como a certificação que se apresentam um perfeito estado de 

conservação. Esta análise pretende garantir que o nível de serviço prestado ao cliente é o mais elevado 

possível para qualquer um dos serviços da empresa. 

É nesse âmbito que surge o presente trabalho. A Worten, uma unidade de negócio do grupo Sonae, 

para ter capacidade de dar resposta às atuais exigências do mercado, procurando satisfazer a procura 

dos clientes e ganhar vantagem competitiva face à concorrência, identificou que existia uma 

necessidade de analisar a rede de distribuição tendo em vista um maior aproveitamento dos recursos 

de que dispõe e estudar a possibilidade de criar sinergias entre os vários serviços de distribuição que 

possui. Nesse sentido, este caso de estudo tem como propósito a identificação de ineficiências 

existentes e eliminando-as ou reduzindo-as, melhorar substancialmente a rede de transportes.  
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1.2 Objetivos da Dissertação de Mestrado 

 

Os objetivos da dissertação de mestrado passam inicialmente por caracterizar o trabalho a desenvolver 

de forma realista e precisa. Posteriormente, o objetivo prende-se essencialmente com a análise 

detalhada das várias operações e analisar a viabilidade de uma possível reestruturação da rede de 

transportes da Worten. É através de uma visão impar e critica que se pretende identificar uma maior 

eficiência do trabalho laboral, dos recursos disponíveis e identificar oportunidades de eliminação de 

desperdícios, otimizando assim a rede de transportes e obter uma redução de custos. No decorrer do 

projeto de dissertação foram definidos os seguintes objetivos: 

• Identificação e descrição das necessidades e constrangimentos associados às várias 

operações de distribuição da Worten. De onde se destacam: 

o Volume de mercadoria; 

o Frequência de fluxos; 

o Operadores Logísticos; 

o Destinatários; 

o Lead times; 

o Variáveis de custo; 

o Aproveitamento dos recursos utlizados; 

  

• Revisão da literatura existente sobre operações de distribuição, lead times, fluxos de 

mercadoria, e-commerce, metodologias Lean e eficiência aplicada a rede de transportes. 

 

• Escolha e adaptação de metodologias presentes na revisão da literatura existente sobre 

operações de distribuição, lead times, fluxos de mercadoria, e-commerce, metodologias Lean 

e eficiência aplicada a rede de transportes possíveis de aplicar no presente caso com o âmbito 

de otimizar a rede de transportes. 

 

• Recolha e análise de base de dados do universo Worten que permitam adaptar as 

metodologias identificadas como benéficas para o caso de estudo. 

 

• Aplicação das metodologias e desenvolvimento de modelos de simulação com o objetivo de 

eliminar ineficiências na operação. 

 

• Análise do respetivo impacto e apresentação de resultados.  
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1.3 Metodologia 

 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adotada no desenvolvimento da dissertação de 

mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Esta é constituída por seis etapas (Figura 1): 

 Numa primeira fase é feita a apresentação da Worten, focando com maior detalhe as secções mais 

relevantes para o presente trabalho: a rede de transportes e o conjunto de fluxos diários da empresa. 

Nesta etapa pretende-se analisar o funcionamento das múltiplas operações de distribuição da empresa 

e de todos os seus intervenientes a fim de identificar os problemas associados a estas atividades. Após 

a caracterização das ineficiências atuais, serão referidas, de forma introdutória, possíveis alternativas 

a metodologias atualmente em prática.  

Posteriormente, na segunda fase, é feita uma revisão bibliográfica que contém temas relacionados com 

operações de distribuição, lead times, fluxos de mercadoria, metodologia lean, eficiência aplicada a 

rede de transportes. Simultaneamente, será feito um levantamento das características do mercado e-

commerce.  Esta revisão pretende atuar como base teórica da dissertação, explorando assim as 

metodologias e considerações já existentes que poderão ser úteis na análise dos diversos casos de 

estudo. 

A terceira etapa consiste no levantamento de dados relevantes para o problema. Com a informação 

recolhida, pretende-se identificar quais as alternativas viáveis para construção do presente trabalho. 

Após esta seleção, as metodologias da revisão bibliográfica identificadas como úteis para o presente 

caso serão introduzidas. 

Na quarta etapa, através da informação e conhecimento adquirido nas etapas anteriores, é pretendido 

introduzir as metodologias a utilizar nos modelos de melhoria da rede de transportes da Worten. 

Posteriormente é feita uma análise do impacto das medidas propostas onde se pretende concluir se 

estas ações são favoráveis para a rede de transportes da Worten. São identificados os aspetos 

favoráveis e desfavoráveis das iniciativas propostas com o fim de assegurar a sua viabilidade e 

consistência.  

Por fim, na sexta etapa são retiradas as conclusões gerais de todo o trabalho e sugere-se adaptações 

e ações futuras em prol do desenvolvimento do presente trabalho. 

Caracterização 
do problema

Identificação de 
ineficiências

1ª Etapa

Revisão 
Bibliográfica

2ª Etapa

Recolha e Análise de 
dados

Introdução e 
simulação das 
metodologias a 
propor

3ª Etapa

Introdução das 
metodologias a 
utilizar

4ª Etapa

Avaliação e 
conclusões finais

Trabalho futuro a 
desenvolver

5ª e 6ª Etapa

Figura 1 Metodologia adotada no desenvolvimento dissertação de mestrado 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura do presente trabalho foi desenvolvida tendo em consideração os objetivos definidos para o 

mesmo. Como tal, a dissertação foi organizada da seguinte forma: 

• Capítulo 1: O capítulo inicial foca-se em contextualizar a área de estudo da dissertação bem 

como a apresentação do problema, objetivos a atingir e metodologias a utilizar no decorrer do 

trabalho; 

 

• Capítulo 2: neste capítulo é feita uma apresentação da Sonae, mais detalhadamente da 

unidade de negócio Worten. De seguida é feita uma caracterização pormenorizada de toda a 

logística Worten bem como os serviços prestados e respetivos fluxos. Com base nesta 

informação, neste capítulo são ainda evidenciados os problemas e ineficiências identificadas 

nas operações de distribuição atuais e são introduzidas propostas que visam solucionar as 

lacunas existentes.  

 

• Capítulo 3: com base na informação recolhida no capítulo 2, é feito uma revisão bibliográfica 

da literatura útil para problema em estudo. Informação relacionada com os temas de operações 

de distribuição, e-commerce, lead times, fluxos de mercadoria, Lean e eficiência aplicada a 

rede de transportes.  

 

• Capítulo 4: é feita uma recolha de dados úteis para a resolução do caso de estudo e com base 

na análise dos mesmos é feita uma seleção das alternativas propostas no capítulo 2. De 

seguida, é introduzida e caracterizada o foco da melhoria que vai ser proposta em no estudo. 

 

• Capítulo 5: neste capítulo é descrita a implementação da metodologia no caso prático, onde as 

alternativas apresentadas no capítulo anterior serão testadas nas operações diárias da cadeia 

de abastecimento. São ainda apresentados os resultados obtidos e é feita uma análise dos 

mesmos, onde se pretende avaliar os impactos e viabilidade das soluções propostas. 

 

• Capítulo 6: São apresentadas as conclusões gerais e é sugerido trabalho a desenvolver no 

futuro. 
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2. Caso de Estudo  

 

2.1 História da Sonae 

 

A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios no retalho, serviços 

financeiros e centros comerciais. Criada em 1959 pelo empresário Afonso Pinto de Magalhães, a Sonae 

(Sociedade Nacional de Estratificados) era inicialmente um negócio dedicado à produção de painéis 

laminados decorativos. Já liderada por Belmiro de Azevedo, a Sonae inicia na década de 80 a sua 

estratégia de diversificação de negócio através de aquisições e criação de novos negócios como a 

abertura do primeiro hipermercado em Portugal (Continente) ou a inauguração do Hotel Porto Sheraton.  

Resumidamente, a Sonae apresenta atualmente uma estrutura organizacional constituída 

principalmente pelas seguintes áreas de negócio (Figura 2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

Focando naquelas que são as áreas mais relevantes para o estudo em causa (Negócios Core), as 

principais diferenças entre os dois principais tipos de negócios são as seguintes: 

• SonaeMC – Sector do retalho alimentar: Continente (hipermercados), Continente Modelo 

(supermercados), Continente Bom Dia (supermercados de conveniência), Continente Ice 

(especialistas em ultracongelados), Meu Super (lojas de proximidade em franchising), Bom 

Bocado (restauração), Note! (livraria/papelaria/presentes) e Well's (parafarmácia). 

 

• SonaeSR – Sector de retalho não alimentar. Nesta área incluem-se as marcas Sport Zone 

(desporto), MO (têxtil) e Zippy (roupa e acessórios para criança), Worten (eletrodomésticos, 

eletrónica de consumo e entretenimento) e Worten Mobile (telecomunicações móveis), 

Pet&Plants (artigos de jardim e animais de estimação). 

 

Sonae

Negócios Core

Sonae MC

Sonae SR

Parcerias Core

Sonae Sierra

Sonaecom

Figura 2 Estrutura Organizacional da Sonae 
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2.1.1 Worten 

 

A Worten, empresa portuguesa especializada no ramo da eletrónica de consumo e entretenimento. 

Com sede em Carnaxide, inaugurou a 12 de março de 1996 a sua primeira loja em Chaves. Desde 

então que a Worten cumpre uma estratégia de expansão previamente definida e atualmente marca 

presença nas principais regiões do país com uma rede superior a 140 lojas. Líder de mercado nacional 

nas áreas dos eletrodomésticos, da eletrónica de consumo e do entretenimento, a Worten iniciou a sua 

internacionalização em 2009 com a aquisição da cadeia de lojas Boulanger em Espanha. Atualmente, 

a Worten conta com 40 lojas no país vizinho.  

 No que toca a mercado nacional, tema em estudo no presente trabalho, as suas lojas físicas podem 

apresentar duas tipologias distintas: as superstores, com cerca de 500 m² de área de venda e as 

megastores com cerca de 2000 m² localizadas na sua maioria nos principais centros comerciais do 

país. Ainda neste registo, existe a Worten Madeira, que face às particularidades logísticas que lhe estão 

inerentes, possui métodos logísticos distintos das lojas presentes no continente, tendo por isso uma 

nomenclatura diferente. No arquipélago dos Açores, a Worten está presente nas ilhas do Faial, São 

Miguel e Terceira através do método franchising.  

Em 2004, a empresa apresenta o conceito Worten Mobile como especialista nas telecomunicações 

móveis. Este segmento da empresa com representação em cerca de 40 lojas dedica-se essencialmente 

à venda de telemóveis e acessórios. Para além desta presença física, a Worten tem recentemente 

investido no e-business (mercado virtual) que conta com a sua loja online onde qualquer cliente 

consegue ter acesso a informação de toda a gama de produtos e efetuar uma compra. O 

desenvolvimento do mercado digital pretende providenciar aos consumidores formas mais cómodas de 

análise e compra de artigos. Ao realizar uma encomenda na plataforma online o cliente poderá optar 

pela modalidade Click and Collect, onde poderá escolher qualquer loja Worten para levantar o artigo 

sem qualquer custo adicional, ou solicitar a entrega do artigo no domicílio; 

Adicionalmente, o serviço Worten Resolve que põe à disposição dos clientes uma rede de técnicos 

credenciados que asseguram um atendimento especializado e de assistência pós-venda.  

Por último, a Worten possui ainda o segmento Worten Empresas que é um serviço dedicado aos 

empresários e gestores que procurem soluções para os seus negócios. Através da compra na Worten 

Empresas encontra um serviço personalizado, acedendo às mais variadas soluções desde instalação 

e configuração de equipamentos ou assistência técnica personalizada. Em suma, a rede de serviços 

da Worten está segmentada essencialmente da seguinte forma (Figura 3): 

Figura 3 Gama de serviços da Worten 
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2.2 Descrição do problema 

 

O aumento do volume de vendas, a concorrência no mercado, o nível do serviço prestado aos 

consumidores e o preço do combustível são exemplos de fatores que atuam diretamente para que a 

tendência dos custos de transporte da Worten seja de crescimento de ano para ano. Para que a 

empresa se mantenha a principal referência nacional do retalhe dedicado à eletrónica doméstica e de 

entretenimento, uma forte presença territorial no mercado de português e a viabilização aos 

consumidores de fazer compras online com posterior entrega em sua casa, foram alguns dos aspetos 

preponderantes dos últimos anos.  

Esta realidade obriga a uma gestão minuciosa de inventário e investimento na rede de transportes de 

forma a manter o nível de serviço prestado ao cliente elevado. O aprovisionamento de loja, bem como 

as entregas ao domicílio e reparações exigidas, implica um grande investimento por parte da empresa 

de forma a satisfazer as necessidades existentes. Desta forma, o aumento do volume de negócios e a 

expansão geográfica realizada no ano 2016, provocou que os custos associados exclusivamente à área 

de transportes ascendessem aos 10 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez registado na 

empresa.  

Neste trabalho pretende-se estudar soluções que contrariem as tendências atuais, mitigando 

ineficiências que permitam otimizar a rede de transporte da Worten, quer seja pela alteração de 

processos de forma individual ou com a constituição de sinergias entre vários processos/fluxos. Para 

isso, no presente capítulo, através de dados recolhidos em documentos internos, reuniões de trabalho 

e visitas ao centro de distribuição da Azambuja, será feita uma caracterização pormenorizada da 

realidade logística da empresa, com especial enfoque na área de distribuição.  

 

2.2.1 Centro de Distribuição da Azambuja  

 

Atualmente, apesar da grande abrangência nacional, a Worten possui apenas um centro de distribuição 

a partir do qual toda a mercadoria é distribuída por Portugal continental e ilhas dos Açores e Madeira. 

Não obstante de ainda existir o conceito de lojas abastecedoras - que consiste na transferência de 

artigos das lojas de maiores dimensões para lojas com menos volume que se situam convenientemente 

próximas e que necessitam de um determinado produto -, o armazenamento de toda a mercadoria 

Worten está localizado no centro de distribuição da Azambuja. 

Localizado estrategicamente perto do centro de Portugal continental, a menos de uma hora de distância 

de Lisboa, centro urbano com maior volume de carga, e junto às autoestradas A1, A8, A10 e A 15 

(Figura A1 e A2 do anexo), pretende-se que qualquer loja, fornecedor, parceiros logísticos e 

consumidores sejam alcançado em poucas horas.   
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2.2.1.1 Layout do Centro de Distribuição 
 

O centro de distribuição, cuja vista aérea é apresentada na Figura A2 do anexo, recebe diariamente 

dezenas de camiões de fornecedores que descarregam mercadoria para o seu interior. A Worten só se 

torna proprietária e responsável pela mercadoria no instante em que a mesma é descarregada para o 

interior do armazém. Segundo a Internacional Chamber of Commerce (ICC), as transações 

internacionais de uma empresa devem estar assentes numa das normas que permite definir os custos 

e riscos entre exportador e ao importador.  Seguindo este principio, a Worten e seus fornecedores 

regem-se pela sigla Delivered Duty Paid (DDP) onde os diversos fornecedores devem entregar as 

mercadorias no centro de distribuição, suportando a totalidade dos custos e riscos. 

O layout do centro de distribuição da Worten, representado na Figura 4, está definido deste modo para 

que a carga siga um fluxo direcionado (through-flow). Este modelo de gestão da carga no interior do 

centro de distribuição, gera um conjunto de fluxos de carga no interior do armazém que, embora possa 

gerar um aumento da distância total percorrida, permite evitar congestionamentos na altura da 

produção de encomendas e nas operações de receção e expedição de mercadoria (Richards, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à estrutura no interior do centro de distribuição, este está dividido de forma fictícia em 

dois grandes entrepostos: o armazém 701 e o armazém 708. No armazém 701 estão todos os artigos 

chamados “artigos de linha branca”, isto é, todos os artigos de grandes dimensões como arcas 

frigorificas, frigoríficos ou LCDs superiores a 105 centímetros. No armazém 708 estão todos os 

restantes artigos de menores dimensões, como pens, consolas, DVDs, telemóveis ou computadores.  

 

Figura 4 Fluxo de Cargas no Centro de Distribuição 

FORNECEDORES 

Expedição 

Receção 

Triagem 

CLIENTES 

https://www.amazon.com/Gwynne-Richards/e/B004JZAZ6Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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Além desta diferenciação primária, os artigos são ainda subdivididos em categorias e geridos de forma 

particular desde o momento em que chegam ao armazém até à sua expedição. Deste modo, a partir 

do cais de receção, os artigos serão direcionados para a respetiva localização do armazém (Figura 5): 

 

• Zona B - PBS (708): nesta localização estão dispostos todos os artigos que são colocados, em 

primeira instância, em stock no centro de distribuição; 

 

• Zona C - Mezzanine (708): nesta localização são dispostos os artigos de alto valor – 

computadores, telemóveis ou tablets - e o stock reservado à loja online; 

 

• Zona D - PBL (708): estes os artigos terão uma passagem curta no armazém. Estes são 

encaminhados em quantidade bruta para esta localização aquando da sua chegada por via dos 

fornecedores e entram na linha de produção do sistema PTL (Put-to-Light). Este sistema 

consiste em realizar a triagem dos artigos em quantidade bruta pelas diversas lojas em função 

das encomendas feitas pelas mesmas.  

 

• Zona E - Racks (701): nesta localização estão os artigos de linha branca de menores 

dimensões como aparelhagens ou LCDs inferiores a 105 centímetros; 

 

• Zona F - Grandes Domésticos (701): nesta localização estão os artigos de linha branca de 

maiores dimensões. Ao contrário dos restantes, estes artigos estão assentes no solo; 

 

• Zona H - Logística Inversa (708): Artigos que regressam provenientes de entregas não 

realizadas ou por questões de sazonalidade e que terão posteriormente uma gestão individual; 

As restantes zonas do centro de distribuição são destinadas a zonas de produção e gestão de inventário 

temporário como é exemplo a zona que se destina a avaliar danificações existentes em determinados 

artigos (UTRAD). Esta tarefa permite depreciar o valor desses mesmo artigos e encaminhá-los para 

venda a um valor inferior na loja Worten Eiras Outlet. 

Figura 5 Layout Centro de Distribuição da Worten 
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2.2.1.2 Fluxos de Produção Diária 

 

Diariamente, o centro de distribuição da Worten tem de ser capaz de satisfazer as encomendas que 

lhe são feitas. Desta forma, uma estrutura bem organizada e pragmática que garanta que o conjunto 

de operações envolventes possam interagir e coordenar-se entre si é vital para que o centro de 

distribuição consiga responder a todas as solicitações.  

Ultrapassada a operação de receção, a mercadoria é inspecionada e, caso a mesma esteja dentro dos 

parâmetros acordados, segue o conjunto de fluxos em função das necessidades verificadas para cada 

artigo naquele dia. Estas encomendas podem dividir-se maioritariamente em encomendas para entrega 

ao domicilio ou encomendas de aprovisionamento de lojas: 

• No primeiro caso, a produção das encomendas de artigos de pequenas dimensões está a cargo 

da equipa da secção da loja online, localizada na área mezzanine. As encomendas de artigos 

de grandes dimensões como frigoríficos ou máquinas de lavar, estão ao encargo de uma 

equipa mais pequena responsável por fazer a recolha diária encomenda a encomenda. 

 

• O segundo caso, que representa aproximadamente 85% do fluxo de atividade do centro de 

distribuição, está relacionado com o aprovisionamento de lojas Worten e Worten Mobile.  

Após a divisão física por tipologia de artigo no interior do armazém, cada uma destas localizações 

possui o seu próprio fluxo de produção. A título exemplificativo, na zona de PBS a operação é realizada 

com base no conceito de Voice Picking – onde, através de auscultadores, o sistema indica ao operador 

onde e quantas unidades deve recolher de um determinado artigo –, enquanto que o picking de grandes 

domésticos é realizado com base num mapa visual que o operador deve seguir. Em qualquer um dos 

fluxos de produção dentro do armazém, o picking é realizado pelos operadores com base num suporte 

(etiqueta) que lhes é entregue (Figura 6). Esse suporte tem descriminado a quantidade que um artigo 

deve ser recolhido.  

Figura 6 Esquema exemplificativo da produção de carga de aprovisionamento de lojas 
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Uma vez que as cargas de aprovisionamento diário das lojas podem ser compostas por artigos de todas 

as localizações anteriormente apresentadas, existe a necessidade de atribuir um cais de expedição a 

cada loja a fim de haver uma aglomeração de todas as paletes com destino à mesma loja. Face a este 

método de gestão de inventário, numa visita ao cais de expedição de uma determinada loja, é notória 

a distinção entre as várias paletes (Figura A3 do anexo), onde cada uma delas possui apenas artigos 

de uma determinada localização.  

A preparação de todas as encomendas e posterior transferência para respetivo cais deve estar 

finalizada pelas 00 horas para que a mesma seja então carregada para dentro dos camiões de 

distribuição e entregue no seu destino na manhã seguinte. Depois de produzidas e transportadas para 

o respetivo cais, as paletes sofrem um processo de conferência. O departamento de controlo e 

conferência da mercadoria (CCM) é responsável por conferir as paletes produzidas a fim de garantir 

que todos os artigos foram recolhidos na quantidade certa e que não se danificaram durante o processo 

de picking. Após esta verificação e correções eventualmente efetuadas, o operador CCM coloca uma 

fita à volta de toda a palete indicativa de que a palete está verificada e que a mesma não deve ser 

alterada até chegar seu destino (Figura A4 do anexo).  

2.2.2 Transporte Outbound 

 

O transporte de mercadorias outbound, transporte de mercadorias realizado na distribuição dos artigos 

aos clientes, representa, de uma maneira geral, a operação de logística mais dispendiosa de uma 

empresa. Tratando-se da operação que liga diretamente toda as entidades envolvidas na rede de 

distribuição da Worten (CD, lojas, reparadores e clientes), a expansão territorial – abertura de novas 

lojas Worten e Worten Mobile - e o investimento no comércio de venda online, acarretam um incremento 

no volume diário de fluxos outbound e no número de pontos de entrega e de recolha de mercadoria.  

Na altura da expedição da mercadoria do armazém, a vasta variedade de serviços e constante 

sucessão de fluxos, obriga a um grande controlo por parte dos responsáveis relativamente ao 

transporte da mercadoria. O facto de cada serviço que a Worten dispõe (Figura 3) ter características e 

especificidades tais como volume de carga, lead time ou frequência específicos, impossibilita que a sua 

gestão logística interna seja realizada de forma generalizada. 

À exceção de carrinhas Worten utilizadas em situações de extrema necessidade, a cadeia de 

abastecimento da Worten não possui frota própria. Para dar resposta às necessidades, a Worten possui 

contratos de outsourcing com diversas empresas especializadas em logística que ficam encarregues 

das suas necessidades de distribuição. Esta opção, apesar de envolver o risco da perda de controlo da 

mercadoria ou de expor dados confidenciais às empresas contratadas, permite que a Worten possua 

uma maior flexibilidade logística e aumente o seu nível de serviço prestado ao cliente.  
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2.2.2.1 Parcerias 

 

Para dar resposta às necessidades atuais, a Worten tem parceria essencialmente com três operadores 

logísticos: Luís Simões, Total Media e Chronopost. As parcerias realizadas entre a Worten e os 

operadores logísticos são estabelecidas em função da tipologia da mercadoria a transportar e da 

frequência dos fluxos de distribuição. 

Luís Simões: 

Para assegurar o abastecimento diário das lojas Worten é necessário recorrer a um operador 

logístico capaz de transportar grandes volumes de carga diariamente. Face às necessidades 

evidenciadas, estabeleceu-se que a Luís Simões, empresa fundada em 1968 e que atualmente 

detém a liderança ibérica nos fluxos de transporte entre Espanha e Portugal, se tornaria o operador 

logístico encarregue de efetuar este serviço diário. A Luís Simões está encarregue de fazer a 

distribuição direta, de segunda a sábado, da mercadoria preparada na noite anterior no centro de 

distribuição. A mercadoria é expedida no centro de distribuição da Azambuja na noite do dia D e 

entregue nas lojas na manhã do dia D+1. 

 Este transporte é realizado à base paletes e o serviço de transporte de mercadoria de 

aprovisionamento de uma loja está sujeite às seguintes variáveis de custeio (Tabela A1 do anexo): 

➢ Número de Paletes Expedidas; 

➢ Distrito de destino; 

➢ Preço do combustível; 

Chronopost: 

Relativamente a serviços com maior irregularidade, onde existe um maior número de fluxos 

distintos, que se dão com maior frequência, mas com menor volume por transportado, determinou-

se que a Chronopost seria o operador logístico adequado. Empresa com presença em Portugal 

desde 1997 e com mais de 750 colaboradores de Portugal, tem como estratégia ser a referencia 

do transporte expresso de encomendas até 40kg.  

Ao contrario dos outros dois operadores logísticos, as transferências Chronopost não são 

realizadas diretamente do ponto A ao B (centros de distribuição / destinos).  Após recolha da 

mercadoria no ponto A, é feita uma triagem e esta será encaminhada para o armazém de 

Chronopost cuja sua abrangência de distribuição inclui a morada do ponto B. Desta forma, só no 

dia seguinte é que a mercadoria sairá do armazém Chronopost e entregue no seu destino final. Na 

Tabela A2 do anexo, estão descriminados todos os armazéns Chronopost distribuídos pelo país e 

os respetivos códigos de postais que estes abrangem.  

No que toca à expedição diária do entreposto da Azambuja, a primeira etapa do operador logístico 

Chronopost, consiste no envio toda a mercadoria para o no centro de distribuição Lisboa 1. Neste 
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local na pré-triagem em função dos códigos de postal de destino de forma a alocar as encomendas 

nos respetivos armazéns que possui. No dia seguinte (D+1) a mercadoria será encaminhada para 

o armazém que lhe está associado e será a partir do mesmo que a encomenda será finalmente 

expedida para o destino final. 

Por sua vez, o transporte é realizado à base de caixas e, tendo em conta que uma guia corresponde 

ao transporte de mercadoria do ponto A ao ponto B, o serviço de transporte tem as seguintes 

variáveis de custeio por guia de transporte (Tabela A3 do anexo): 

➢ Peso total dos artigos transportados; 

➢ Tipo de rota; 

Total Media: 

Este operador, face à vasta gama de serviços que disponibiliza, tornou-se um operador logístico 

indispensável no que toca à entrega de artigos ao domicilio que possuam um grande formato (GF). 

Um serviço desta transportadora pode incluir desde a simples entrega em casa do cliente até a um 

serviço de entrega que inclui a instalação e recolha do eletrodoméstico obsoleto. No que a este 

operador diz respeito, as variáveis de custeio consistem em: 

➢ Tipo de Serviço a realizar; 

➢ Distrito a entregar; 

Resumindo, a gestão da rede de transportes pode ser segmentada em função dos vários serviços que 

a empresa Worten dispõe e, para cada necessidade de distribuição, foi associado um operador logístico 

com características de operação e custeio mais adequadas ao serviço em questão (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Rede de distribuição da Worten 
 

Para clarificar o funcionamento dos vários serviços que a empresa Worten dispõe, a gestão da rede de 

transportes pode ser segmentada em primeira instância em serviços de distribuição Business-to-

Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C).  

Figura 7 Rede de distribuição dos vários serviços Worten 
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2.2.3.1 Fluxos e serviços de distribuição B2B 

 

Neste segmento incluem-se todos os serviços cuja transferência de mercadoria é estabelecida, não 

através de uma troca direta entre o centro de distribuição e cliente, mas sim entre empresas. No 

presente modelo, embora o centro de distribuição e lojas pertençam à empresa Worten, uma vez que 

se tratam de identidades diferentes, o comercio entre as mesmas é denominado de B2B. Aqui incluem-

se os serviços dedicados ao aprovisionamento das lojas Worten, Worten Mobile e Worten Madeira bem 

como ao negócio Worten Empresas.  

• Lojas Worten: no caso das lojas Worten, o aprovisionamento está ao cargo do operador 

logístico Luís Simões que, todas as manhãs transporta a mercadoria em forma de palete desde 

o entreposto da Azambuja até às lojas, de acordo com o escalonamento de lojas definido para 

esse dia. A gestão da frota e rotas fica ao encargo da Luís Simões, com o compromisso de 

fazer a entrega da mercadoria nas lojas à data e hora exigida pelas mesmas. Na Tabela A4 do 

anexo, está exposta a informação detalhada das janelas de entrega de algumas lojas Worten. 

 

• Worten Mobile: nas lojas Worten Mobile, todas as lojas recebem mercadoria diariamente. Uma 

vez que este tipo de lojas se dedica a artigos de menor dimensão, o transporte é feito pela 

Chronopost à base de caixas.  

 

• Worten Madeira: no caso da Worten Madeira a gestão é feita de uma maneira particular. A 

mercadoria é enviada por barco todas as quartas e sextas-feiras. Uma vez na ilha, existe um 

transportador particular encarregue de fazer o transporte da mercadoria. 

 

• Worten Empresas: A Worten Empresas não tem um escalonamento pré-definido uma vez que 

se trata de negócios esporádicos entre a Worten e uma determinada empresa. Quando a 

encomenda é feita, a Worten entra em contacto com o operador logístico encarregue de 

transportar a mercadoria do entreposto à empresa. Esta distribuição pode ser feita de duas 

formas, pela Total Media caso se trate de artigos de grande formato ou Chronopost no caso de 

serem pequenos formatos.  

2.2.3.2 Fluxos e serviços de distribuição B2C 

 

Relativamente aos fluxos necessários para satisfazer as encomendas que são feitas através da 

plataforma online, estes estão categorizados essencialmente pelo volume do artigo: 

• Caso se trate de um artigo de grandes dimensões - superior a 40 kg – a entrega será feita 

diretamente ao domicílio por meio da transportadora Total Media. 

• Se se tratar de um artigo de pequeno formato (PF), uma entrega ao domicilio acresce o valor 

3€ no custo total cobrado ao cliente pelos artigos adquiridos. Por outro lado, caso o cliente opte 
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pela modalidade Click and Collect, o serviço de entregue fica livre da cobrança de qualquer 

taxa. Em qualquer cenário, este serviço é efetuado pela Chronopost.  

Na modalidade Click and Collect, foi identificada a oportunidade de criar uma sinergia com o 

aprovisionamento de lojas. Nesta associação, uma vez que o cliente vai recolher o artigo numa 

determinada loja, o transporte centro distribuição-loja fica ao encargo da Luís Simões. Este artigo será 

incluído nas paletes de aprovisionamento de lojas. Esta cooperação permite poupar o serviço que era 

inicialmente realizado e cobrado pela Chronopost. Atualmente, a implementação desta sinergia está 

em vigor apenas para as algumas lojas mega, lojas com área superior a 2000 m².  

Por último, os artigos que fazem parte da gama de oferta Worten, mas com pouco volume de vendas, 

de tal forma que não se justifica a existência de stock na loja nem no centro de distribuição de 

distribuição, são denominados de artigos long tail. Para estes, o método de distribuição consiste na 

transferência direta de artigos entre os fornecedores e os clientes. 

2.2.3.3 Fluxos e serviços de Logística Inversa 

 

Neste tipo serviços estão incluídas todas as tarefas com fluxo inverso ao exposto até agora. Estes 

serviços têm como finalidade a transferência de mercadoria de volta ao centro de distribuição ou 

questões pós-venda. Estas ocorrências podem ser categorizadas da seguinte forma: 

• Falha na entrega ao domicílio: em caso de uma entrega ao domicílio não for realizada por 

diversas causas, como morada não encontrada, o cliente não estar em casa ou artigo 

danificado, o artigo terá sempre de retornar ao entreposto. Como tal, a Total Media (grandes 

formatos) e a Chronopost (pequenos formatos) retornam ao centro de distribuição todas as 

entregas que não foram realizadas. 

• Recolha nas lojas: seja por falta de vendas, sazonalidade ou falta de espaço, as lojas também 

têm janelas de recolha semanais para expedir artigos para o centro de distribuição. De forma 

pontual, existe igualmente a recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos para 

reciclagem. Estes serviços são realizados pela Luís Simões. 

• Serviço pós-venda: na ocorrência de avarias em que a resolução requer a intervenção de um 

reparador, a Worten possui parceria com a Chronopost a fim desta estar encarregue de 

transportar o artigo da loja para o reparador e de fazer o trajeto inverso no final da reparação. 

Neste processo, o artigo nunca passa pelo entreposto. 

• Transferências: por último, as transferências dizem respeito a toda a troca de artigos que existe 

entre lojas Worten. Estes serviços são realizados via Chronopost. 

Tratando-se da operação de logística mais dispendiosa de qualquer empresa, os fluxos de transporte 

identificados representam um custo anual bastante pesado para a empresa. Qualquer necessidade de 

transporte entre duas entidades (lojas, centro de distribuição ou clientes) será um custo extra que a 

empresa terá de comportar. 
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2.2.3.4 Indicadores de Performance 

 

 Dada a dimensão da rede de distribuição, é através destes operadores logísticos que a Worten 

pretende garantir o melhor nível de serviço prestado aos consumidores. No entanto, apesar de se tratar 

de empresas especializadas em distribuição a quem foi dada a responsabilidade de gerir as 

necessidades existentes, a Worten continua a ter um papel fundamental em termos de controlo da 

atividade. A fim de avaliar o desempenho dos operados logísticos e de assegurar que os objetivos da 

Worten são respeitados, foram definidos indicadores de performance. Estes KPI (Key Performance 

Indicators) são obtidos através de dados recolhidos dos serviços prestados e que permitem tirar 

considerações relativamente à qualidade do mesmo: 

Tabela 1 Indicadores de Performance dos serviços prestados 

  

Quando estes KPI’s são analisados e se identificam falhas relativamente ao nível de serviço prestado, 

é necessário tomar ações que visam alterar o atual rumo dos acontecimentos. Um elevado número de 

serviços de entrega ao domicilio não concluídos, além de gerar clientes insatisfeitos, acarreta um custo 

de distribuição sem efeito. Dessa forma, é necessário analisar as causas da falha e alocar os custos. 

Por exemplo, caso a falha tiver acontecido como consequência de uma morada mal indicada por parte 

da Worten à Total Media ou à Chronopost, o custo será debitado à Worten. Por outro lado, caso a falha 

esteja relacionado com uma danificação do artigo e se se provar que esta aconteceu durante o 

transporte, os custos da falha serão debitados ao operador logístico. Esta alocação de 

responsabilidades permite consciencializar os operadores da Worten e dos operadores logísticos a fim 

de serem tomadas medidas corretivas que visam diminuir a percentagem de falhas na tarefa de 

distribuição. 

De idêntica importância, existe um indicador de performance chamado lead time de transporte. Este 

KPI permite avaliar o tempo que o operador logístico a executar a tarefa de que está incumbido de 

realizar. Por outras palavras, o lead time de transporte corresponde ao tempo que a Chronopost ou a 

Total Media demorou a fazer a entrega em casa do cliente a partir do momento que a recolheu no 

centro de distribuição. Esta análise é feita para todos os serviços realizados e serve como fator chave 

de avaliação e de diferenciação face à concorrência. A garantia de um lead time de entrega mais baixo 

comparativamente a uma empresa concorrente após a compra de um artigo na loja online, pode ser 

um fator de decisão no momento da compra por parte de um consumidor.  Este KPI terá diferentes 

valores para os vários serviços Worten. Enquanto que o serviço prestado pela Chronopost 

Serviço Operador KPI 

Aprovisionamento lojas Worten Luís Simões Número de entregas que são feitas na loja fora do horário delineado; 

Aprovisionamento lojas Mobile Chronopost Número de entregas que são feitas na loja fora do horário delineado; 

Entregas ao domicilio (PF) Chronopost Lead time; Número de serviços concluídos; 

Entregas ao domicilio (GF) Total Media Lead time; Número de serviços concluídos; Taxa de satisfação do cliente; 

Reparações Chronopost Lead time; Número de serviços concluídos 
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relativamente às encomendas online com posterior entrega ao domicilio apresenta um lead time médio 

de 22 horas úteis, o lead time da Total Média correspondente às entregas ao domicilio dos artigos de 

grandes formatos é de quase quatro dias. Desta forma, este KPI tem tido um destaque nas análises 

realizadas e tem sido feito um esforço no sentido de diminuir o lead time médio o mais possível.  

 

2.2.4 Identificação de ineficiências 

 

Perante o cenário descrito nas secções anteriores (2.2.2 e 2.2.3), a Worten pretende tomar ações que 

permitam tornar as operações de transportes menos dispendiosas. Através da revisão destes 

processos pretende-se identificar ineficiências nos atuais processos de distribuição de forma a 

contrariar as tendências de aumento de custos verificadas nos últimos anos. Com a informação 

recolhida, foram identificadas de forma teórica possíveis oportunidades melhoria: 

I. Concentração de fluxos nas principais regiões nacionais: 

Ocorrem diariamente excessivos fluxos de transporte com a finalidade de dar resposta às necessidades 

verificadas. Se se assinalar um determinado ponto do país, verifica-se que se cruzam inúmeros fluxos 

comuns à empresa Worten, tendo várias vezes o mesmo destino. Um exemplo ilustrativo desta situação 

é a atividade diária verificada num distrito com grande volume de entregas, onde é possível identificar 

múltiplos fluxos de serviços distintos. A Figura 8 pretende ilustrar a complexidade dos fluxos diários 

verificados diariamente no conjunto de todos os serviços da Worten. 

A figura 8 permite depreender que, além da dificuldade exigida para gerir toda esta informação, se 

cruzam múltiplos fluxos com o mesmo destino. Uma vez que este cenário é comum em várias zonas 

nacionais, um estudo relativamente à possibilidade de criar um mini entreposto junto estas zonas com 

maior aglomeração de fluxos como Porto, Coimbra ou Faro (Figura A5 do anexo) poderá ser uma opção 

Figura 8 Rede de distribuição exemplificativa para uma região do território nacional 
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viável para contrariar as atuais tendências. Esta alteração da situação atual, consistiria no alargamento 

de um único centro de distribuição para mais três mini entrepostos que possam fornecer mercadoria à 

região em que estão inseridos. A descentralização além de reduzir o custo de transporte, uma vez que 

as distâncias percorridas pelos operadores logísticos seriam menores, proporcionaria uma diminuição 

do lead time. 

II. Melhoria do transporte da mercadoria recolhida no CD da Azambuja pela 

Chronopost: 

Como foi descrito na secção 2.2.2.1, quando um serviço de distribuição é solicitado à Chronopost, a 

mercadoria é seriada no armazém da zona de recolha. Posto isto, só no dia seguinte é que a mesma 

sairá então do armazém Chronopost em que é feita a triagem e encaminhada para o armazém da 

Chronopost que abrange a morada (código de postal) de destino. A cobrança atual da Chronopost inclui 

estas duas fases de transporte. 

Esta diferenciação motiva a elaboração de uma investigação que permita avaliar se a atual politica 

imposta pela Chronopost será vantajosa para a Worten. Por exemplo, o armazém Chronopost de 

Coimbra abrange os códigos postais entre 3000 e 3399 (Tabela A2 do anexo) e num determinado dia 

este receciona mercadoria proveniente do centro de distribuição da Azambuja que pode ter os 

seguintes propósitos: entregas ao domicilio de artigos de pequenos formatos, modalidade Click and 

Collect (entrega de artigos em lojas Worten) ou mercadoria Worten Mobile (Figura 9). No entanto, a 

cobrança da Chronopost é feita à base de guias, portanto, embora todas tenham feito praticamente o 

mesmo trajeto até ao seu destino, cada entrega terá uma facturação independente da restante por se 

tratarem de moradas de desitno distintas. Uma vez que uma distribuição tão seriada e detalhada como 

aquela que a Chronopost providencia é indispensável para que o nível de serviço se mantenha elevado, 

a sugestão deste caso estudo passa por avaliar a possibilidade de se alterar o método de transporte 

da mercadoria apenas do centro de distribuição da Azambuja até aos diversos armazéns Chronopost. 

Como finalidade, pretende-se otimizar a atual rede de distribuição diminuindo os custos de transporte 

primário (Centros de distribuição Worten – Armazéns Chronopost) sem alterar de forma prejudicial o 

nível de serviço prestado ao cliente. 

III. Revisão da operação de aprovisionamento: 

Não obstante ao aumento do número de lojas e consequente crescimento no número de paletes 

enviadas, em comparação com períodos homólogos de anos anteriores, o valor registado nos custos 

de transporte de aprovisionamento de lojas revela-se exagerado para o volume de vendas que a 

empresa apresenta. Posto isto, além da análise do método de distribuição efetuado pela Luís Simões, 

será feito um levantamento minucioso relativamente ao método de preparação das paletes de 

aprovisionamento de lojas a fim de identificar eventuais ineficiências. Este estudo será realizado uma 

vez que, em virtude da descrição do fluxo diário de produção no interior do centro de distribuição, foram 

identificadas oportunidades de melhoria relativamente à independência que existe entre as diversas 

zonas de produção. O atual método de produção atual potencia a divisão da mercadoria por tipologia 
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de artigos, isto é, cada palete de aprovisionamento inclui de forma geral uma tipologia de artigos (Figura 

A3 do anexo).   

Os registos fotográficos expostos na Figura 9, foram obtidos na zona de cais de exposição numa 

deslocação ao armazém no âmbito deste caso de estudo. Nesta foi identificado que o atual método de 

produção potencia o aumento de espaços livre de várias paletes com destino à mesma loja. Uma vez 

que a única limitação para o transporte é a altura que a palete (não pode ultrapassar 1.80 metros) e 

que o pagamento ao operador logístico Luís Simões é feito por palete transportada, um estudo 

relativamente à oportunidade de melhoria da estiva da palete aparenta ser uma opção viável para 

contrariar ineficiências da rede de distribuição da Worten. 

IV. Alteração da metodologia utilizada nas operações de distribuição de artigos para 

reparação: 

A aposta da empresa no serviço Worten Resolve e o crescimento do número de vendas verificado nos 

últimos anos tem como efeito um crescimento do volume de reparações. Contando com parcerias com 

mais de 100 reparadores, os fluxos diários de distribuição são assegurados pela Chronopost que, 

quando solicitada pela Worten, faz a ligação entre as diversas lojas e reparadores.  

Atualmente os fluxos de distribuição relacionados com os serviços de reparações são realizados 

sempre que exista uma solicitação das lojas ou por indicação do reparador de que o artigo está 

consertado e pronto para recolha. Estes pedidos são feitos diariamente até às 20 horas à gestão de 

transportes da Worten e esta ficará encarregue de transmitir essa informação à Chronopost para que 

no dia seguinte esta efetue os serviços de distribuição indicados. Uma vez que os volumes verificados 

diariamente de e para determinados reparadores são permanentemente elevados, vai ser feita uma 

análise tendo em consideração três fatores: O número de fornecedores, o operador logístico utilizado 

e a frequência em que existe recolhas quer nas lojas quer nos reparadores.  

Com este estudo pretende-se fazer uma revisão da rede de distribuição do serviço de reparações, que 

face à recente realidade, requer uma análise que permita avaliar e ajustar a mesma de forma a garantir 

maior rentabilidade de cada fluxo de transporte realizado. 

Figura 9 Dois exemplos de paletes com desaproveitamento do espaço útil 
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2.3 Conclusões do capítulo 

 

A Worten é uma organização caracterizada pela sua competência no ramo da eletrónica de consumo 

e entretenimento. A sua excelência é traduzida na proximidade e qualidade dos serviços prestados aos 

consumidores quer seja através das suas mais de 140 lojas físicas espalhadas por todo o território 

nacional ou através dos seus serviços de entrega ao domicilio. Contando apenas com um centro de 

distribuição para dar resposta a todas as necessidades e operando em sintonia com essencialmente 

três operadores logísticos, as operações de transporte representam um ramo fulcral da qualidade do 

funcionamento da empresa e nos custos de logística verificados.  

Tendo como foco maioritário a qualidade do serviço prestado ao cliente em cada um dos portfolios de 

serviços que possui (figura 3), foram definidos para cada serviço as suas premissas e modos de gestão 

particulares. No entanto, esta individualização assume-se como uma tarefa bastante complexa e 

dispendiosa para a empresa quer em termos de gestão informação quer em termos de recursos 

usufruídos. Esta situação exige uma permanente preocupação por parte da equipa de gestão dos 

transportes que se depara com o objetivo de minimizar os custos das operações de distribuição. 

Neste sentido, através de uma análise primária de toda a rede de transporte foram identificadas quatro 

alternativas a procedimentos atuais. Nas etapas seguintes pretende-se inicialmente avaliar quais as 

alternativas que justificam uma análise mais detalhada tendo em consideração a facilidade e a 

viabilidade de serem implementadas. Em suma, é através destes casos de estudo que se ambiciona 

melhorar a rede de distribuição da Worten sem comprometer os princípios base da empresa, 

nomeadamente, a qualidade e rapidez do serviço de entrega.   

Após a análise primária anteriormente descrita, no capítulo seguinte será feita uma revisão bibliográfica 

onde se pretende enquadrar os temas dos vários casos de estudo a realizar. 
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3. Estado da arte  
 

3.1 Introdução  

 

 De acordo com Michael Stroh (2002) o termo ‘logística’ remonta a origens militares. As guerras, por 

serem muito longas e distantes, exigiam uma organização por parte de quem as comandava. 

Necessitavam de planeamento e execução de tarefas logísticas para transportar as tropas, 

armamentos, mantimentos e carros de guerra. Nos dias que correm, existem variadas definições do 

conceito de logística, sendo que todas elas focam a satisfação do cliente como principal objetivo. 

Aplicado ao ramo da logística enquanto parte de um negócio, o Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP), a principal associação mundial de profissionais de gestão de cadeias de 

abastecimento, usa o termo ‘Logística’ para descrever o processo de gestão de cadeia de 

abastecimento que planeia, implementa e controla o fluxo direto e inverso de armazenamento de 

informação, produtos e serviços desde o ponto de origem até ao ponto de consumo, com o objetivo de 

satisfazer as necessidades dos clientes.  

3.2 Transportes/Distribuição 

 

As decisões pessoais como onde viver ou trabalhar são influenciadas pelas redes ou meios de 

transportes existentes. O transporte refere-se ao movimento de um produto de um local para outro. O 

estado da economia, os bens consumidos, a mobilidade e a flexibilidade e diversidade de serviços são 

diretamente influenciadas pelo transporte e distribuição. A gestão da cadeia de abastecimento pode 

ser dividida essencialmente em três áreas fulcrais: compra/venda, produção e transporte (Cristini, 

Marco. 2014). Hoje em dia, o comércio internacional é uma prática comum e a presença em mercados 

emergentes é altamente desejável. Este fator permite dizer com grande certeza que os produtos 

raramente são apenas consumidos no mesmo local onde foram produzidos, como tal, os serviços de 

transporte são uma peça essencial na ligação dos vários elementos da cadeia de abastecimento de 

qualquer empresa.  

A prática de uma gestão logística eficaz e rentável pode ser um fator determinante para ganhar 

vantagem competitiva. Para que isso aconteça, uma organização deve estabelecer uma rede de 

transporte ágil, eficiente e com a utilização de o menor número de recursos possível. Uma rede logística 

adequada às necessidades tem de começar por ter a visão do principio ao fim da mesma. Esta visão 

global é imprescindível para que uma empresa esteja apta a implementar sucintas mudanças 

estratégicas com o intuito de reduzir custos e aumentar o nível de serviço prestado ao cliente sem que 

estas interferiram negativamente o fluxo total da cadeia de abastecimento. Com este intuito, inúmeros 

fornecedores e retalhistas constataram que podiam interagir de forma estratégica com os outros 

intervenientes da cadeia de forma a alcançar de forma mais a eficaz a visão corporativa e negocial que 
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a empresa pretende atingir – reduzir os custos de inventário e dos centros de distribuição enquanto 

aumentam a rapidez nas entregas ao cliente final.  

No entanto, o sucesso global de qualquer cadeia de abastecimento está inteiramente correlacionado 

com o uso apropriado da rede de transportes e qualquer alteração que pretenda otimizar o design/layout 

da rede total da logística, exige que seja feita uma análise total à rede de transportes e à forma de 

como a mesma poderá dar resposta às necessidades. Tratando-se do elo de ligação dos vários 

intervenientes, a rede de transportes, como evidenciado no seguinte exemplo, assume um papel 

preponderante na qualidade do serviço prestado ao cliente: de forma a adaptar-se às alterações 

impostas pelos mercado e com necessidade de diminuir os custos totais da rede logística, grandes 

empresas como a WalMart, Toyota ou Mitsubishi (Agustina et al., 2014), alteraram o habitual conceito 

de stockagem de artigos num armazém, adotando o conceito ‘cross docking’ (processo distribuição em 

que a mercadoria é recebida no armazém por parte fornecedores e é automaticamente redirecionada 

para expedição sem uma armazenagem prévia) nos seus centros de distribuição. Para que este sistema 

fosse implementado com sucesso, foi necessário garantir que a rede de transporte tinha capacidade 

de responder às exigências que este método acarreta. Este sistema permitiu reduzir os custos de 

inventário, reduzir custos de transporte e garantir uma redução do lead time.  

3.2.1 Gestão da frota 

 

Dos vários tipos de transportes existentes – ferrovia, rodovia, via marítima/fluvial ou meio aéreo - o 

transporte realizado por camiões é o meio mais utilizado grande parte das empresas do transporte de 

mercadorias diário na União Europeia. De acordo com o relatório da European Road Statistics (2012) 

o transporte rodoviário representa cerca de 46% dos meios de transporte utilizados para efeitos 

logísticos na Europa. Face à melhoria de infraestruturas, quer dos meios de transporte quer da rede 

rodoviária e a diminuição das restrições associadas a este transporte (legislações e fronteiras) o 

transporte rodoviário assume continuamente como o meio de transporte mais aconselhável.  

Tratando-se de um ponto critico na gestão da cadeia de abastecimento de qualquer empresa, é 

necessário garantir que a gestão de frotas de veículos é feita de forma adequada. Na altura da seleção 

do tipo de veiculo rodoviário a realizar uma determinada operação, existem múltiplos fatores a ter em 

consideração (Rushton et al., 2010): 

• Características do produto (tamanho, peso e suscetibilidade de dano); 

• Método de carga e entrega (manualmente ou com o uso de empilhadora/pórtico); 

• Restrições nos pontos de expedição e entrega (largura das vias e restrições de peso e altura); 

• Vias de passagem (autoestradas, estradas urbanas ou zonas montanhosas); 

• Tipo de combustível (gasóleo, gasolina ou gás natural); 

• Especificidades legais (seguro, limites de peso, dimensões do veiculo e equipamento 

obrigatório); 

• Segurança do veiculo (alarme, dispositivos de guarda e serviços de rastreamento) 
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A análise relativamente à tipologia do transporte a ser utilizada nos serviços de distribuição, garante 

que as aquisições efetuadas vão de encontro às imposições evidenciadas pela empresa. No entanto, 

após esta fase, existe a necessidade de planear, controlar e gerir os seguintes componentes 

associados aos transportes (Rushton et al., 2010):  

• Ativos – Uma vez que é feito um investimento na aquisição de ativos de elevado custo nos 

veículos e nos respetivos condutores, a principal intenção consiste em manter esses ativos em 

constante atividade. 

• Serviço Prestado – Garantir que as necessidades do cliente são atendidas a tempo e no local 

correto. Mantendo assim um nível de serviço prestado aos consumidores elevado;  

• Custos – Além dos custos referentes aos ativos já identificados, existem outros custos 

designados como variáveis que abrangem, entre outros, o consumo de combustível, portagens 

e pneus; 

• Manutenção – Realizar um continuo controlo relativamente ao estado dos veículos a fim de 

prevenir eventuais avarias que se traduziriam em perdas de níveis de serviço e custos 

operacionais superiores; 

• Gestão dos condutores – Controlar o desempenho e horas de trabalho dos condutores; 

• Substituição de viaturas – Identificar quando é que as viaturas devem ser substituídas. 

Segundo Pattullo (2004) a troca deve ser efetuada quando os custos de reparações de uma 

viatura igualam o valor da sua amortização. 

• Tracking e Segurança – Identificar formas de melhorar a eficiência e segurança das 

operações através de sistemas de informação que providenciam informação detalhada dos 

veículos em tempo real. 

Através destas ferramentas, pretende-se garantir uma utilização eficaz e eficientes dos recursos de que 

a empresa dispõe. 

3.2.2 Outsourcing de serviços de transporte 

 

Na literatura contemporânea podem ser encontradas múltiplas definições de outsourcing logístico. No 

entanto é geralmente definido como a delegação de uma ou mais funções de logística a um fornecedor 

externo que, por sua vez, controla e gere as funções que lhe foram incumbidas com base em métricas 

de desempenho previamente definidas e mensuráveis (Ogorelc, 2007). Sucintamente, é uma parceria 

na qual uma empresa delega uma parte da sua atividade interna a outra empresa externa.  

As razões que levam as empresas a optar por fazer outsourcing de uma determinada atividade interna 

são variadas e frequentemente existe a combinação de diferentes fatores que potenciam esta decisão. 

A Figura 10 (Christopher, 2002) ilustra a matriz básica que pode ser usada de forma inicial quando uma 

empresa pretende avaliar a criação de uma parceria com um operador logístico: 
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Caso a resposta às duas questões seja negativa, a decisão de outsourcing será a ideal. No entanto, 

quando a performance da logística no mercado representar um fator critico de sucesso, a empresa 

deve optar igualmente por fazer outsourcing, mas é necessário o controlo da atividade de forma a 

garantir que o marketing da empresa não é afetado uma vez que, embora seja um parceiro logístico a 

realizar a distribuição e a ter o contacto direto com o cliente, a marca associada ao serviço prestado é 

a empresa que a contratou. Quando a logística é uma competência central da empresa, mas esta não 

representa um fator critico de sucesso no mercado, a empresa pode aproveitar esta oportunidade para 

beneficiar de um aumento das economias de escala. Por último, a empresa deve realizar a operação 

de logística uma vez que o seu nível de performance é critico.  

A decisão tomada submete-se à realidade em que a empresa está inserida, analisando as vantagens 

que a criação desta parceria envolve. Estrategicamente, nas motivações para a criação deste tipo de 

parcerias incluem-se os seguintes exemplos (Seiler, Thorben 2012):  

• Potenciar o foco nas competências core da empresa; 

• Carência de conhecimento interno; 

• Incapacidade de investir na criação do seu próprio serviço de distribuição; 

• Reduzir custos de transporte da atividade atual; 

• Incrementar o portfolio de serviços; 

• Incrementar a satisfação do cliente; 

No entanto, a decisão de avançar para a tarefa de outsourcing acarreta igualmente algumas 

desvantagens. A incompatibilidade entre as duas empresas, a perda de controlo da operação de 

distribuição e do contacto direto no ponto de entrega da mercadoria ao cliente e a necessidade de 

partilhar informação confidencial são alguns inconvenientes deste tipo de parcerias. Desta forma, além 

da análise básica realizada através da matriz apresentada na figura 9, é necessário avaliar 

detalhadamente os prós e os contras das possíveis parcerias. Como suporte, para mitigar as 

desvantagens mencionadas e garantir um progresso contínuo, é sugerida a criação de um modelo que 

Fazer 
outsourcing 
mantendo  o 
controlo do 

processo

Não fazer 
outsourcing 

desta 
actividade

Fazer 
outsourcing

Aproveitamento  
de economias 

de escala

A logística representa uma 

competência central da empresa? 

A logística é um fator critico de 

sucesso neste mercado? 

Não 

Não Sim 

Sim 

Figura 10 Matriz de decisão outsourcing 
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permita estabelecer uma relação que garanta um benefício mútuo entre duas empresas e onde os 

objetivos de ambas são respeitados (Coyle, 2011). Na Figura A6 do anexo está um esquema 

representativo dos passos a seguir no processo de desenvolvimento da avaliação estratégica até à 

implementação da relação entre a empresa contratada e o cliente.  

 

3.3 Pensamento Lean 

 

No inicio do século XX, Henry Ford foi pioneiro na alteração dos paradigmas de fabrico artesanal para 

o fabrico em série. A avaliação do desempenho passou a concentrar-se na utilização dos recursos e 

os processos de organização e layouts passaram a orientar-se pelos princípios da produção em massa. 

À medida que a complexidade desses processos aumentou, estes levaram a acumulação de stocks e 

ao aumento do tempo de processo (lead time). Por outro lado, as expectativas dos clientes cresceram 

rapidamente e o mercado exigia uma redução do lead time, maior diferenciação dos produtos e 

serviços, maior qualidade e a baixos preços. Para acompanhar essa tendência, a indústria japonesa, 

em parte liderada pela Toyota e fornecedores da mesma, foram reajustando as regras de gestão 

industrial para responder as novas expectativas e desafios colocados por um mercado em constante 

mudança. 

Dessa forma, na década de 1950s, o pensamento lean emergiu no Japão. Para conseguir competir 

com mercados os mercados ocidentais, que na altura gozavam de enormes capacidades e recursos 

Taichii Ohno e Shigeo Shingo encetaram a tarefa de desenvolver um novo sistema de produção para 

a Toyota Motor Company nas instalações de Nagoya (Womack, James and Jones, Daniel 2005). Foi 

neste país com uma enorme necessidade de se reconstruir após guerra, que a Toyota implementou 

uma filosofia inovadora no seu sistema de produção (TPS – Toyota Production System), na gestão total 

da qualidade (TQM, Total Quality Managment) e na manutenção produtiva total (TPM, Total Productive 

Managment). Durante este período, as novas metodologias estavam orientadas para a satisfação 

eficiente das necessidades e expectativas dos clientes. Tendo presente os princípios como a 

eliminação desperdício, a utilização da filosofia da melhoria continua ou kaizen (baseada no 

envolvimento e participação de todos os colaboradores) e introdução de práticas de prevenção de erros, 

a Toyota viu a sua única oportunidade de ganhar mercado e de assim oferecer algo que os mercados 

ocidentes não ofereciam: variedade de produto, enquanto mantinham elevada qualidade e baixo custo.  

A adoção do TPS por outras empresas japoneses foi acontecendo gradualmente durante as décadas 

seguintes, tendo o conceito lean thinking sido generalizado. Utiliza-se a palavra lean (magro, sem 

gordura) porque o principio condutor sugere a utilização de “apenas o necessário, nem mais cedo, nem 

mais tarde”, o que traduz em menos pessoas, menos espaço, menos matérias, menos energia, menos 

stocks, menos desvios, enquanto se reforça a qualidade, a flexibilidade e o serviço ao cliente. 
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A designação lean thinking foi pela primeira vez utilizada por James Womack e Daniel Jones (1996) no 

livro com o mesmo nome. Os dois investigadores passaram mais de uma década no Japão a estudar 

os métodos de gestão do país e em 1990 foi publicada uma obra de referência intitulada de “The 

machine that changed the world”. Essa máquina é o automóvel e toda a indústria que se desenvolveu 

à sua volta. 

Nessa análise foi possível distinguir cinco fases críticas que definem o pensamento lean e que são 

fundamentais no processo de implementação da produção lean (Womack et al 1996): 

1. Especificar Valor: especificar o que os clientes querem. Quaisquer características que não 

correspondem às expectativas de valor dos clientes representam oportunidades de melhoria. 

2. Identificar a cadeia de valor: detalhar todas as etapas da cadeia de valor por onde passa o 

produto, desde o seu fabrico até à sua distribuição ao cliente. Esta identificação é efetuada 

com o intuito de detetar as atividades que não adicionem valor.  

3. Fluxo: analisar o fluxo de forma a torná-lo contínuo ao longo da cadeia, sem adiamentos ou 

danos. 

4. Pull: método de produção que consiste no suspender o processo até que o elemento abaixo 

no fluxo dê sinal de que necessitar de desenvolvimentos. 

5. Perfeição: constante procura da perfeição, através da eliminação continua de desperdício à 

minha medida que vai sendo detetado. Aqui prende-se o conceito máximo da metodologia lean, 

a melhoria continua. 

Quando se fala em desperdício, torna-se fundamental perceber que existem três tipos diferentes de 

atividades que ocorrem nas empresas. Yasuhiro Monden (1993) classificou-as como: atividades de 

acrescentam valor, atividades que são necessárias, mas que não acrescentam valor e as que 

simplesmente não acrescentam valor. Ao alinharmos esta análise com a metodologia lean, o método 

adotado na filosofia do Toyota Production System (TPS) foi desenvolvido para ajudar a equipa a 

identificar atividades que não são necessárias e que não acrescentam valor ao produto/serviço. De 

acordo com o TPS, os sete diferentes tipos de desperdício relevantes são (Shingoo, 1989): 

1. Excesso de produção – produção em demasiada quantidade ou demasiado cedo pode 

resultar num fluxo de informação/produtos ineficiente e num excesso de inventário;  

2. Defeitos – produção de produtos fora dos conformes e serviços de distribuição ou 

administrativos com baixa performance; 

3. Inventário – armazenamento excessivo de produtos pode resultar num aumento considerável 

de custos e num baixo nível de serviço prestado ao cliente; 

4. Processamento inapropriado – procedimentos desadequados face à realidade do momento; 

5. Transporte – movimento desnecessário de pessoas, informação e produtos entre processos 

6. Espera – a eventualidade de esperar antes de iniciar o processo seguinte resulta numa perda 

de tempo, resultando num fluxo ineficiência e um aumento do lead time; 

7. Movimento desnecessário – uma organização do espaço de trabalho implica esforços 

desnecessários por parte dos trabalhadores. 
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3.3.1 Lean Distribution 

 

O transporte permite que as empresas entreguem os artigos corretos, na quantidade correta aos 

clientes no tempo certo. Tratando-se muitas vezes da etapa que mais dispendiosa dentro da rede 

logística de uma empresa, a implementação das metodologias lean nesta área é prioritária. A aplicação 

destas técnicas lean pode garantir um grande impacto na área de transportes e permitir assim obter 

grandes benefícios para as empresas. O pensamento lean pretende aumentar a flexibilidade e a 

simplicidade dos processos, reduzindo assim a dependência que existe nas previsões de venda. No 

entanto, a distribuição cria desperdícios e adiciona custos aos clientes. Geralmente, a análise para 

avaliar se a distribuição de um determinado produto é adequada, baseia-se em 8 pontos fundamentais 

(Taylor et. al 2006) descritos na Tabela 2: 

Tabela 2 Fatores de avaliação da distribuição de uma encomenda 

1. Artigos certos 2. Altura Certa 3. Uso do fornecedor certo 4. Qualidade do artigo 

5. Quantidade Certa 6. Local Correto 7. Custo adequado 8. Serviço Correto 

 

O transporte, pelo impacto que tem a nível financeiro e no nível de serviço prestado ao cliente, deve 

ser considerado como uma etapa estratégica de qualquer empresa. Como tal, a mitigação de 

desperdícios e contínua melhoria dos processos como forma de acompanhar as necessidades 

evidenciadas é uma realidade de qualquer empresa que opta pela metodologia lean. No entanto, 

verifica-se frequentemente desperdícios de transporte que passam despercebidos nas análises 

efetuadas. O desperdício de transporte é muitas vezes a motivação da extensão de inventário como 

forma de responder ao tempo de transporte e à irregularidade do mesmo. Para avaliar se os processos 

existentes estão otimizados e analisar como é que a metodologia Lean pode ser aplicada aos 

transportes de forma a ter um impacto significativo nas empresas, Taylot et al. (2006) propuseram 

quatro leis aplicáveis ao lean transportation: Lei do desperdício no transporte; Lei da estratégia do 

transporte; Lei da gestão diária dos eventos e Lei da performance do transporte. 

A primeira menciona que nem todo o transporte é desperdício e que o transporte pode ser visto como 

um fator diferenciador, no entanto quando este é feito em excesso constitui um desperdício e como tal 

deve ser eliminado. A segunda foca que as estratégias delineadas para o transporte devem servir o 

interesse das estratégias do inventário, ou seja, garantir que há um objetivo comum entre as duas 

partes. A terceira foca que o custo de redução dos transportes só pode ser alcançado através de uma 

frequente gestão e otimização da rede de transportes. A ultima menciona que os serviços de transporte 

devem ser diferenciados com níveis de performance distintos e mensuráveis. 

A análise da rede de logística a fim de encontrar ineficiências é muitas vezes a prioridade para as 

empresas que pretendem uma reduzir os custos. Os métodos de redução de custo de logística podem 

estender-se essencialmente entre otimizar os níveis de inventário, melhoria dos processos, aprimorar 

as relações com os operadores logísticos e a alteração do volume ou frequência dos fluxos redes de 

transporte. A abordagem da metodologia distribuição Lean diverge quer da otimização de processos 
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baseada apenas na minimização de lead times e níveis de inventário quer da otimização que se foca 

apenas na reformulação de processos com o objetivo de reduzir custos de inventário. Além de ter em 

consideração esses fatores, o pensamento Lean assenta na simplificação de processos de distribuição, 

tornando-os flexíveis e com capacidade de responder as alterações das necessidades do mercado 

(Zylstra 2005). Como tal, para identificar oportunidades de melhoria dos processos, são utilizadas são 

adotadas filosofias de análise e implementação.  Uma delas é o VSM, que se descreve na secção 

seguinte. 

3.3.1.1 Value Stream Mapping (VSM) 

 

Hines e Taylor (2000) desenvolveram o pensamento lean para a mitigação de desperdício ao longo de 

toda a cadeia de abastecimento e propuseram a metodologia apresentada na Figura 10. 

Figura 10 Metodologia Lean proposta por Hines e Taylor (2000) 

Iniciando na compreensão no que consiste o desperdício e incidindo posteriormente no mapeamento 

detalhado da operação, o Value stream mapping é uma parte fulcral na implementação da metodologia 

Lean em empresas industriais e de serviços. Por value stream (fluxo de valor) entenda-se todas as 

atividades (as que adicionam valor e as que não adicionam valor) necessárias para disponibilizar um 

produto ao consumidor e que permite assim visualizar o percurso de um produto ou serviço ao longo 

de toda a sua cadeira de valor.  

Definido como “uma ferramenta de lápis e papel que ajuda a compreender o fluxo de material e 

informação ao longo do percurso de um produto pela cadeia de abastecimento” por Rother e Shook 

(2003), numa ótica de lean distribution a visualização do conjunto de todas as atividades que ocorrem 

desde a obtenção do pedido de compra até à entrega ao cliente final, garante ao gestor ter uma visão 

global dos processos, não se concentrando apenas em processos individuais ou na otimização de 

partes. Este é um método simples e eficaz que, numa fase inicial, ajuda as equipas de gestão e as 
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operações a reconhecer o desperdício e a identificar as suas causas. Através da utilização de um 

sistema de símbolos, o VSM descreve as várias etapas de trabalho de trabalho e fluxos de informação 

desde a origem até ao seu destino e de que forma é que cada uma das etapas tem impacto nas 

restantes. Como finalidade, o processo VSM inclui o mapeamento física do estado atual (as is) 

enquanto se foca no estado futuro (to be) através da eliminação de desperdícios.  

Segundo Rother e Shook (2003), o processo de mapeamento da situação atual até à construção dos 

cenários da situação futura da empresa é composto quatro etapas:  

1. Selecionar uma família em produtos: em empresas com um vasto portefólio de produtos ou 

serviços não é viável mapear-se todos os produtos no mesmo fluxo, caso contrário a 

simplicidade do VSM seria perdida. Desta forma é necessário que os produtos/serviços sejam 

agrupados em famílias, cujas etapas de processamento sejam semelhantes e utilizam 

equipamentos comuns nos seus processos. 

2. Mapeamento do estado atual e identificação de desperdícios: após a realização da primeira 

etapa, realizar a representação do fluxo de processos e informações existentes na empresa, 

por meio de ícones predefinidos e consistentes. Através desta representação analisa-se os 

processos e identificam-se desperdícios e as suas causas. 

3. Mapeamento da situação futura: tendo como referência o mapa da situação atual, é criado um 

modelo no qual os desperdícios identificados no mapa da situação atual são eliminados. Em 

cada perda identificada na etapa 2, é definida uma estratégia para a eliminar. 

4. Criação de um plano de trabalho e controlo: para que a situação projetada na terceira etapa 

seja atingida, deve ser criado um plano de implementação das melhorias. Após estudadas e 

implementadas as estratégias definidas, pretende-se avaliar os resultados obtidos. 

A Figura 11 representa um exemplo de um mapa VSM onde se ilustra, ainda que de forma estruturada, 

a complexidade e interações de atividade e troca de informação dos vários processos envolvidos. A 

Figura A7 do anexo inclui alguns ícones que podem ser utilizados na construção do VSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 Exemplo da utilização do Value Stream Map 
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3.3.1.2. Outras perspetivas de redução de custo 

 

Cada empresa, face à realidade em que está inserida, deve definir o seu foco e metodologia de redução 

de custos. Segundo Angela Stringfellow (2017), existem múltiplas perspetivas de análise das redes de 

distribuição que permitem uma redução de custos: 

• Usar os operadores logísticos para reduzir os custos de transporte: apesar de serem a 

origem direta de custos de transportes, os operadores logísticos de uma empresa podem ser 

parceiros na redução de custos através da criação de uma aliança entre vários operadores 

logísticos para que estes façam encomendas em grandes quantidades – de combustível por 

exemplo – de forma a obter uma redução nos custos de combustível e assim reduzir os custos 

de transporte. 

• Foco na satisfação cliente: para manter o custo de transporte por pedido baixo é necessário 

garantir a satisfação dos clientes para que estes se mantenham clientes da empresa. Ao 

manter a satisfação do cliente, as empresas garantem a sua preferência e assim distribuir o 

custo de transporte por um maior número de pedidos/clientes. Devido a esta correlação direta 

entre a satisfação do cliente e a redução global de custos, o nível de serviço prestado ao cliente 

deve ser o principal fator de avaliação e alteração da rede de transportes (Henthorn 2017). 

• Utilização de energias renováveis: A análise dos custos de transporte em combustível e a 

avaliação do potencial de redução do consumo de combustíveis através da racionalização de 

rotas, alteração para veículos aerodinâmicos, alteração dos hábitos dos condutores ou através 

da utilização de combustíveis incluam óleo vegetal é uma perspetiva ambiental de retenção de 

custos de transporte a longo prazo. 

• Foco na eliminação de espaços livres: A identificação e eliminação de espaços livres de 

forma organizada e diligente permite reduzir custos de armazenamento e de transporte. O rácio 

entre espaço em utilização e espaço útil permite analisar os métodos atuais e efetuar melhorias. 

Aumentar a densidade de armazenamento das caixas e paletes de envio potencia a utilização 

dos recursos disponíveis tornando os processos mais eficientes e reduzir os custos de 

transporte. 

• Centralizar a distribuição: Muitas vezes, as empresas têm artigos numa quantidade 

desnecessária de armazéns. Quando adequada, a centralização permite diminuir as 

movimentações de artigos, facilitar a gestão de stock e diminuir os custos de armazenamento 

e de transporte. 

• Distinguir custos fixos de custos variáveis: A diferenciação entre custos fixos e variáveis é 

o primeiro para elaborar um processo de redução de custos. Começando por ter uma 

abordagem macro e progressivamente mais detalhada, permite identificar a origem de custos 

de forma mais pormenorizada. 
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3.4 E-commerce 

 

Desde a criação do primeiro site por Tim Berners-Lee em 1991 que a internet tem, de várias formas, 

reformulado a economia mundial. A internet alterou a forma como as empresas e clientes comparam, 

compram e vendem os seus produtos e serviços bem como a procura e gestão da informação, a forma 

de pagamento e a gestão de dados (Cohen 2011). A internet permitiu a criação de novos produtos, 

novos serviços e modelos de negócio outrora inexistentes. Graças a estes desenvolvimentos, o 

comércio internacional foi facilitado promovendo assim o conceito de e-commerce. O e-commerce, ou, 

o comércio eletrónico, é o processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações 

realizado por meios eletrónicos tornando assim dispensável o contacto presencial entre as partes e a 

distância geográfica irrelevante. Com a utilização da internet, os principais tipos de comércio eletrónico 

são:  

• Business-to-Business (B2B) que pode ser entendido por “empresas que conduzem negócios 

umas com as outras por meio da World Wide Web […] o B2B permite que dezenas de milhares 

de empresas se conectam entre sim através de uma rede virtual”. Esta tecnologia permite 

aperfeiçoar as relações com os fornecedores e clientes de forma a reduzir o custo total das 

operações e do produto final, otimizando assim a gestão da cadeia de abastecimentos.  

 

• Business-to-Consumer (B2C) modelo de e-commerce B2C, os produtos ou serviços de uma 

empresa são providenciados a um consumidor individual através da internet. Compras online, 

internet banking ou serviços de viagens são exemplos de alguns serviços B2C existentes. De 

acordo com um inquérito realizado pelo Pew Research Center, as compras online é uma das 

atividades com maior crescimento da Internet. Grande parte dos consumidores preferem 

realizar compras online devido a várias razões como conveniência, maior variedade de 

produtos, maior facilidade em comparar preços e analisar descontos. Cada vez mais serviços 

preferem ter uma presença online uma vez que esta aposta possibilita o contacto com diversos 

clientes outrora impossíveis de contactar através dos canais de negócios tradicionais. 

No que toca ao mercado B2C, um indicador que expressa de forma clara a evolução do mercado e-

commerce consiste na percentagem de vendas realizadas online sob o total de vendas realizadas. 

Segundo o Census Bureau of the Department of Commerce, nos primeiros quatro mês do ano de 2018, 

este indicador cresceu 16,4% face ao mesmo período do ano anterior, ficando as vendas e-commerce 

com uma representação de 9,5% das vendas realizadas nos Estados Unidos.  

Uma vez que este serviço logístico é prestado diretamente ao cliente, que por sua vez tem elevada 

expectativa relativamente ao nível de serviço, o rápido crescimento do e-commerce provocou que a 

logística tivesse sofrido enormes alterações face às décadas anteriores (George, 2016). As empresas 

necessitaram de adaptar os seus fluxos logísticos à realidade do mercado e corresponder às exigências 

dos clientes. 
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3.5 Conclusões do capítulo 

 

No capítulo 2 foram apresentadas todas as operações de distribuição da Worten e a descrição do 

problema a estudar. Face às necessidades evidenciadas, a revisão bibliográfica permitiu enquadrar o 

caso de estudo na literatura disponível.  

Com base na revisão, propõe-se que o presente trabalho se baseie na abordagem do Pensamento 

Lean. Este pensamento inovador às práticas de gestão, orienta a sua ação para a eliminação gradual 

do desperdício como meio de melhoria de resultados através de procedimentos simples. A título de 

exemplo, a aplicação da metodologia Lean recorre ao uso de uma ferramenta chamada Value Stream 

Mapping para descrever os fluxos de produtos ou serviços a fim de identificar e analisar as origens de 

desperdícios. Adicionalmente, de forma a caracterizar ineficiências atuais ou prever ineficiências 

futuras ter-se-á em consideração as tendências do mercado e de que forma é que estas poderão 

impactuar na estratégia Worten enquanto afirmação do principal retalhista eletrónico nacional.   

À luz da literatura existente e exposta no presente capítulo, no capítulo 4 será feita inicialmente uma 

revisão teórica das ineficiências identificadas no capítulo 2.2.4 de forma a estudar e exequibilidade das 

mesmas. Posteriormente, no capítulo 5 ter-se-á uma abordagem prática onde, no decorrer do processo 

de estudo, teste e possível implementação das melhorias identificadas, o recurso a modelos 

matemáticos de análise de dados e de simulação complementarão as filosofias apresentadas neste 

capítulo garantindo assim uma análise mais profunda com resultados inexoráveis e objetivos bem 

definidos.  
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4. Metodologia teórica 
 

4.1 Introdução 

 

Neste capítulo pretende-se aprofundar a análise de dados e as metodologias apresentadas. Em 

primeiro lugar, será feita uma avaliação das oportunidades de melhoria identificadas no capítulo 2.2.4 

com o objetivo de categorizar as mesmas em função da sua exequibilidade e proveito monetário 

estimado para a Worten. De seguida, realizar-se-á uma recolha de dados das operações atuais e serão 

adotadas as metodologias teóricas apresentadas anteriormente. Por último, será explicado 

detalhadamente os objetivos e indicadores dos processos de melhoria a implementar.  

4.2 Seleção das oportunidades de melhoria identificadas 

 

Após a revisão da literatura efetuada, que permite garantir maior sensibilidade e capacidade de análise 

da situação atual, pretende-se verificar de que forma é que a literatura do capítulo 3 poderá dar suporte 

às análises a realizar. Simultaneamente, o parecer e troca de impressões com colaboradores com 

experiência dentro da empresa, permitiu realizar uma análise macro das propostas e avaliar a 

potencialidade de implementação das mesmas tendo em consideração essencialmente os seguintes 

parâmetros: 

A. Retorno monetário esperado; 

B.   Rapidez da recolha e análise de dados úteis para o desenvolvimento do caso de estudo; 

C.   Facilidade de implementação dos processos de melhoria propostos; 

Com base nos feedbacks obtidos e impressões retiradas, a oportunidade de melhoria I, apesar de ser 

por larga margem a oportunidade que apresenta a estimativa com maior proveito, além de alterar por 

completo a atual gestão de fluxos e inventário da Worten, implica uma análise de dados com duração 

superior à duração do estágio curricular a realizar. Posto isto, o estudo da oportunidade I fica, no 

imediato, suspensa.  

No que toca à oportunidade II, esta é aquela que apresenta a segunda maior estimativa relativamente 

ao tempo destinado à análise de dados e alterações necessárias numa possível implementação. No 

entanto, um tempo de estudo estimado inferior à duração do estágio – avaliado em cinco semanas - e 

o retorno estimado, justifica uma aposta no estudo aprofundado desta oportunidade de melhoria. 

Relativamente às oportunidades III e IV, apesar de existir um potencial de retorno de menor dimensão, 

as reduzidas alterações operacionais que as mesmas implicam caso sejam implementadas justificam 

a continuação do estudo.   
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Para o efeito, no restante desenvolvimento do caso de estudo a denominação das propostas de 

melhoria a estudar será alterada para: 

• Caso I – Melhoria do transporte primário realizado via Chronopost; 

• Caso II – Consolidação das paletes de aprovisionamento; 

• Caso III – Rentabilização dos fluxos de transporte de reparações. 

O passo seguinte passara então por estudar e adaptar as metodologias apresentadas no capítulo 3, 

nomeadamente tendo presente a visão lean na rede de distribuição – como a realização de um value 

stream mapping - e a evolução do mercado online nas oportunidades identificadas como viáveis. Como 

tal, serão desenvolvidos três casos de estudo distintos para responder às necessidades do problema.  

4.3 Caso I – Melhoria do transporte primário realizado via Chronopost 
 

A rede de distribuição da Worten é composta por múltiplos operadores logísticos que estão alocados 

às diversas necessidades de transporte. Diariamente, a rede de distribuição de mercadorias ao encargo 

da Chronopost com origem no entreposto da Azambuja ultrapassa as centenas de fluxos individuais.   

4.3.1 Caracterização do problema 

 

No caso de estudo número I pretende-se avaliar se o atual método de distribuição e de faturação 

prestado pelo operador logístico Chronopost é o mais adequado face à realidade atual e às previsões 

feitas para os anos seguintes. Este operador logístico tem à sua responsabilidade vários serviços 

Worten sendo que qualquer fluxo realizado pela Chronopost com origem no Centro de distribuição da 

Worten pode ser decomposto em 3 fases:  

1. Transporte Primário: Entreposto Azambuja - Armazém Chronopost Lisboa 1 

2. Transporte Capilar: Armazém Chronopost Lisboa 1 – Armazém Chronopost Correspondente 

3. Transporte Final: Armazém Chronopost Correspondente – Código de Postal do Destino 

Figura 12 Fluxo Chronopost com expedição no centro de distribuição da Worten 
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Na figura 12, estão representados - numa escala adaptada a título exemplificativo - os fluxos 

Chronopost existentes diariamente num dos 13 entrepostos Chronopost.  

Inicialmente, toda a carga referente às entregas ao domicilio, aprovisionamento das lojas Mobile e do 

serviço Click and Collect, é expedida no dia D do centro de distribuição da Azambuja e encaminhada 

para o Armazém Chronopost Lisboa 1 (Transporte Primário). Neste local, é realizada uma primeira 

triagem da mercadoria que consiste em alocar os artigos no respetivo camião encarregue de 

transportar, na madrugada de D+1, a mercadoria para o armazém Chronopost correspondente 

(Transporte Capilar). Esta alocação de cada artigo por um dos armazéns Chronopost é efetuada em 

função do código de postal de destino da entrega do artigo (Tabela A2 do anexo). Finalmente, já no 

respetivo armazém Chronopost que abrange a área de entrega de cada encomenda, na manhã de D+1 

a mercadoria sofre uma nova triagem para dividir os artigos por viaturas de menor dimensão e as 

entregas são realizadas (Transporte Final). 

Para a transação de cada artigo a partir do entreposto da Azambuja até uma determinada morada é 

criada uma guia representativa desse fluxo. Cada guia terá um custo associado em função do intervalo 

de peso e da rota em que este se encaixa (Tabela A3 do anexo). Por exemplo, embora as entregas do 

serviço Click and Collect na loja Worten de Coimbra e uma entrega ao domicilio na mesma cidade 

tenham tido os mesmos intervenientes - tenham passado pelos mesmos centros de distribuição e 

possivelmente entregues pelo mesmo funcionário no mesmo dia – estes fluxos terão uma faturação 

individual e independente das restantes por se tratarem de moradas de destino distintas. 

Analisando o histórico de vendas Worten – aumento de 8% face ao ano transato, observa-se um 

aumento relativamente ao número de encomendas online e a tendência aponta para que este tipo de 

transações se torne a mais significante para a empresa. Desta forma é primordial garantir que o atual 

método de distribuição associado a este serviço representa a maior rentabilidade à Worten e que esteja 

adaptado à nova realidade do mercado tendo em consideração duas vertentes: Nível de serviço 

prestado e custos associados.  

Para executar essa avaliação e identificar oportunidades de melhorias nos processos atuais será 

efetuado um Value Stream Mapping onde se pretende visualizar, alinhar e focar a cadeia de valor dos 

artigos ao longo da rede de distribuição. 

4.3.1.1 Value Stream Mapping 

 

A aplicação do pensamento Lean aos processos que incluem fluxos de informação e distribuição que 

se complementam, apresenta maior dificuldade em definir qual o método ótimo de funcionamento em 

comparação com uma operação física – como um processo dentro de um armazém/fábrica de uma 

empresa - estes fluxos estendem-se por várias entidades e multiplicam-se por várias subaéreas. O 

conjunto de informação e especificidades de cada etapa dificulta a análise de um fluxo como um todo. 

Para tal, recorreu-se ao VSM e a etapa seguinte passou por definir e mapear as várias etapas existentes 

no processo de distribuição Chronopost e o tempo médio dispensado nas mesmas.  
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Desde a primeira análise efetuada ao fluxo que se determinou que o operador logístico contratado para 

realizar os serviços em causa não podia ser alterado pois a Chronopost é aquele que apresenta as 

melhores soluções e flexibilidade requisita para este tipo de serviços. No entanto, os pressupostos da 

sua atividade afetam diretamente o nível de serviço da Worten uma vez que existe a restrição de só 

aceitar encomendas diárias realizadas pelos clientes até às 16 horas de forma a garantir que a 

mercadoria está pronta para ser expedida às 21 horas e entregue no dia seguinte ao cliente.  

Posto isto, após contacto com responsáveis da equipa de produção e expedição da Worten e da 

Chronopost, foi possível construir o VSM de distribuição dos seguintes serviços ao encargo do operador 

logístico Chronopost: Serviços de entrega ao domicilio; Serviço da modalidade Click and Collect e 

serviços associados ao aprovisionamento das lojas Worten Mobile.  

Reunindo toda a informação necessária para o presente caso de estudo, o Value Stream Mapping será 

adaptado para investigar o estado atual e posteriormente fornecer soluções para as ineficiências 

identificadas nos processos ou conjunto de processos. A análise seguiu os seguintes passos: 

• Todas as atividades envolvidas no processo de distribuição são identificadas e a sua duração 

é medida; 

• O processing time (PT), o lead-time (LT) e o process cycle efficiency (PCE) serão calculados; 

• Analisar os resultados de forma a identificar ineficiências; 

• Potenciar soluções e simular os benefícios das mesmas. 

Com estes prossupostos será aplicado e analisado o Value Stream Map:   

I. VSM – Detalhe dos fluxos: 

Inicialmente os três transportes que compõem os serviços de entrega da Chronopost foram ilustrados 

de forma sequencial onde foi esquematizada o fluxo diário onde a mercadoria é expedida do centro de 

distribuição da Azambuja, passando por múltiplas etapas até ser entregue no destino final.  

Com recurso à recolha de informação efetuada relativamente ao histórico de picagens – método usado 

pelo Chronopost para rastreamento da mercadoria através da leitura do código de barras de um volume 

em distribuição – em todas as etapas de todos os volumes distribuídos em 2016, foi possível detalhar 

a duração média de cada etapa da seguinte forma: 

• O PT, corresponde à soma da quantidade de horas necessária para realizar cada atividade (TA) 

(equação 1). Por sua vez, o LT é calculado através do somatório do tempo de realização de 

cada etapa (TR) e do tempo de espera (WT) (equação 2). Por último, a eficiência do processo 

(PCE) será calculada, em valor percentual, como a divisão do PT com o LT (equação 3). 

𝑃𝑇 = ∑ 𝑇𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

(1) 
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onde: 

TAi – duração da atividade 𝑖 , 𝑖 = 1, …, n; n – número de atividades 

𝐿𝑇 = ∑ (𝑇𝐴𝑖 +

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑇𝑖) (2) 

 onde: 

𝑊𝑇𝑖 – Tempo de espera associado à atividade 𝑖 , 𝑖 = 1, …, n; n – número de atividades 

𝑃𝐶𝐸 =
∑ 𝑇𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑇𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝑊𝑇𝑖)

 × 100% (3) 

Reunindo todos os dados dos intervenientes no VSM e respeitando a simbologia legendada, procedeu-

se ao mapeamento do fluxo que caracteriza a distribuição dos artigos da Worten com origem no 

entreposto da Azambuja e destino em casa do cliente, numa loja Worten com serviço Click and Collect 

ou numa loja Worten Mobile (Figura 13): 

  

II. VSM – Análise de eficiência dos fluxos: 

No value stream mapping da figura 13 foram calculados o tempo de atividade (PT), o tempo de espera 

de cada etapa (WT) e a eficiência (PCE) de cada etapa do processo de distribuição. A título de exemplo, 

na etapa de ‘Pré-Triagem’ o tempo de atividade total foi obtido através do somatório da etapa de 

descarga da mercadoria do camião da Chronopost e colocação da mercadoria no tapete eletrónico 

(TA1) e a triagem manual ao encargo de um colaborador Chronopost (TA2) (equação 4). Já o tempo de 

Figura 13 Value Stream Mapping da rede Chronopost em aplicação na Worten 
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espera corresponde ao somatório do tempo espera para descarga (WT1) e o tempo de espera para 

que, após ter sido triado e colocado no camião respetivo, siga viagem até ao armazém Chronopost 

correspondente (WT3) (equação 5). Com estes valores obteve-se um valor de PCE para esta etapa 

(PCE) (equação 6). 

𝑃𝑇 = 𝑇𝐴1 +  𝑇𝐴2 = 0,2 + 0,8 = 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 (4) 

𝑊𝑇 = 𝑊𝑇1 +  𝑊𝑇3 = 0,5 + 6,5 = 7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (5) 

𝑃𝐶𝐸 =
𝑃𝑇

𝑃𝑇 + 𝑊𝑇
 𝑥 100 = 12,5% (6) 

Inicialmente, dividindo a análise pelas diversas fases de transporte, foi possível verificar que o 

transporte capilar – que inclui a etapa de envio da mercadoria para o Armazém Chronopost 

correspondente, a receção da mercadoria nesse armazém e a triagem final - e o transporte final, que 

consiste na expedição e entrega da mercadoria, correspondem a serviços com uma elevada eficiência 

de processo (PCE). Com uma cotação obtida de aproximadamente ~79% (conjunto das 3 etapas) e 

~76% respetivamente, o balanço do VSM relativamente a estes dois transportes é positiva. 

Adicionalmente, face à segregação, minuciosidade e rapidez de entrega que a Chronopost garante, foi 

possível concluir que se tratam de transportes inalteráveis para o nível de serviço prestado e custo de 

transporte verificado.  

Por outro lado, no que ao transporte primário diz respeito, a eficiência obtida quer na etapa de transporte 

e receção no armazém primário da Chronopost quer na etapa de pré triagem da mercadoria, fica aquém 

do pretendido, ~67% e 12,5% respetivamente. Embora na primeira etapa se tenha obtido um PCE 

semelhante ao da etapa de expedição, o transporte primário é semelhante para todas as encomendas, 

isto é, todas farão o percurso Entreposto Azambuja - Armazém Chronopost Lisboa 1 pelo que o 

esperado é que a otimização do processo em grande escala seja superior à verificada em qualquer 

outra etapa. Desta forma, o transporte primário foi categorizado como ineficiente e será analisado ao 

detalhe de forma a identificar as causas.  

A duração média de 11 horas para o transporte de mercadoria para um entreposto a 40km e posterior 

receção e triagem representa uma oportunidade de melhoria uma vez que 8 dessas 11 horas 

correspondem a tempo de espera (WT) e um insuficiente PCE associado de ~27,3%.  Esta realidade 

traduz-se num acréscimo no lead time de entrega sem acrescentar qualquer valor ao serviço prestado.  

Do mesmo modo, as caraterísticas atuais do serviço de distribuição da Chronopost para entrega em 

Portugal continental no dia útil seguinte, requerem que a produção de mercadoria no centro de 

distribuição da Azambuja esteja limitada aos horários seus horários. Conforme anteriormente 

detalhado, a hora de cut-off (última hora que permitirá que os pedidos dos clientes sejam preparados e 

distribuídos para entrega no dia seguinte) corresponde as 16 horas por limitação do operador logístico.  
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III. VSM – Análise financeira  

 

Embora a cobrança associada a um serviço do operador logístico Chronopost inclua os três transportes 

– primário, capilar e final – ilustrados na Figura 13, a ineficiência relativamente ao período em que a 

mercadoria está armazenada nos diversos armazéns – Azambuja (Worten), Lisboa 1 (Chronopost) e 

Entreposto Correspondente (Chronopost) - representa custos que não acrescentam valor aos artigos. 

Tal como é possível verificar no VSM, das 22 horas que a operação de distribuição da Chronopost 

requer em média (timeline ilustrada na Figura 13) para realizar a entrega de um artigo, apenas 11 hora 

e meia (aproximadamente 52%) dizem respeito ao manuseamento/transporte real da mercadoria. Além 

da ineficiência em termos de serviço prestado ao cliente, este modelo representa uma ineficiência 

financeira uma vez que se está a financiar um serviço de transporte que consiste em armazenar a 

mercadoria durante quase 50% do processo, ou seja, praticamente metade do valor que é cobrado pela 

Chronopost pelo serviço prestado diz respeito a etapas que não acrescentam valor. 

Adicionalmente, o volume de vendas da Worten Online apresenta um crescimento elevado e do qual 

não se espera abrandamento tornando assim a revisão deste fluxo imprescindível. 

IV. VSM – Conclusão 

 

A utilização do VSM para ilustrar o processo de distribuição da Chronopost permitiu concluir que, 

embora a alteração de operador logístico para realizar estes serviços não possa ser considerada face 

à abrangência final impar que este operador oferece, o atual método de distribuição poderá ser revisto 

de forma parcial.   

Incidindo o estudo na identificação de alternativas ao transporte primário, ter-se-á como critério de 

análise a flexibilidade horária da Worten na produção de encomendas dentro do centro de distribuição 

da Azambuja, a rentabilidade financeira do transporte até aos vários entrepostos da Chronopost e a 

diminuição do tempo total de espera (WT) e de armazenamento da mercadoria nos vários pontos da 

cadeia. 

4.4 Caso II – Consolidação de paletes de aprovisionamento 

 

Os fluxos de distribuição diária precedem de uma preparação da mercadoria dentro no interior do 

armazém da Azambuja. Na secção 2.2.1.2 está detalhado o conjunto de operações de produção diária 

das encomendas. Focando especificamente nas tarefas de produção de mercadoria para 

aprovisionamento das lojas Worten, foi possível verificar que dentro do centro de distribuição existem 

vários métodos de produção de acordo com a tipologia de artigo. Isto é, de forma a rentabilizar os 

processos, cada zona do armazém (Figura 5) tem o seu método de produção de paletes que será 

independente das restantes zonas. Esta diferenciação origina, tal como ilustrado na Figura A2 do 

anexo, que cada palete inclua apenas artigos de uma determinada área de produção.  
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4.4.1 Caracterização do problema 

 

A distinção dos artigos por paletes como resultado da produção pode originar uma ineficiência na 

ocupação do espaço útil. No atual método de produção, uma melhor ou pior otimização do espaço 

ocupado por tipologia de artigos está integralmente dependente do pedido que a loja faz. Por exemplo, 

caso a loja encomende duas máquinas de lavar (artigos da zona de Grandes Domésticos), a palete 

terá um aproveitamento do espaço bastante eficiente. No entanto, caso a loja solicite uma ou três 

máquinas de lavar, as paletes já terão uma ineficiência significativa uma vez que no primeiro caso, uma 

máquina de lavar ocupa apenas metade de uma palete e no segundo caso as três máquinas teriam 

obrigam à ocupação de duas paletes. Como ficou claro neste exemplo, com o processo de produção 

de paletes no entreposto que impossibilita uma posterior consolidação de paletes das diferentes zonas 

de produção, a otimização das paletes estará totalmente dependente dos pedidos das lojas.  

 Uma vez que a faturação ao operador logístico encarregue de realizar o serviço de aprovisionamento 

das lojas Worten é realizado com base no número de paletes enviadas, esta ineficiência na ocupação 

de espaço das paletes, significa uma oportunidade de melhoria no atual método de produção diária e 

na rede de distribuição da Worten.   

Como exemplo ilustrativo desta situação, a figura 14 apresenta duas paletes de aprovisionamento para 

a mesma loja, a loja 594, Worten de Tomar. Para este dia, foi requisitado um reduzido volume de carga 

por parte da loja de tal forma que originou apenas uma palete com pouca carga de artigos PBS - filmada 

a preto – e outra de origem dos Racks – filmada a branco - que contem apenas uma televisão. Esta 

situação resulta no rácio volume transporte / número de paletes enviadas execessivamente baixo. 

Figura 14 Exemplos de ineficiência de utilização de paletes de aprovisionamento 

Na deslocação ao entreposto esta situação foi constatada inúmeras vezes pelo que este cenário será 

alvo de análise detalhada a fim de identificar uma alternativa quer permita melhorar o processo em 

causa uma vez que, no ano de 2016, foram expedidas mais de 130.000 paletes. Esta situação é uma 

realidade em consequência dos contínuos requisitos de produção e expedição que foram impostos por 

várias entidades que manuseiam a carga.  



41 
 

4.5 Caso III – Rentabilização dos fluxos de transporte de reparações 

A condições atuais do mercado potenciam a expansão e o predomínio da produção em massa onde se 

pretender alcançar uma produção de artigos complexos e de qualidade, em conformidade com as 

exigências dos clientes. O consumismo generalizado e a procura por novos artigos e novidades 

tecnológicas obrigam a que as empresas sejam capazes de responder às necessidades dos clientes. 

O mesmo acontece relativamente à qualidade e garantias associadas aos artigos comprados. 

Para garantir a preferência futura dos consumidores é fundamental que no processo pós compra o grau 

de satisfação do cliente se mantenha elevado. Para isso, o processo de manutenção, reparação e troca 

de artigos tem de ter uma flexibilidade e garantia de qualidade que satisfaça os clientes.  

4.5.1 Caracterização do problema 

 

Com o aumento da competitividade e exigências por parte dos consumidores abre as portas a novas 

oportunidades de negócio nomeadamente no panorama da reparação de artigos. O volume de artigos 

para reparações tende a aumentar graças a minuciosidade dos artigos, por exemplo, um ecrã de 

telemóvel ou de computador partido são cada vez mais recorrentes. Ao contrário dos artigos de grandes 

dimensões, onde os clientes procuram um reparador e o próprio se desloca a sua casa, nos artigos de 

pequenos formatos, os clientes procuram um centro de reparações que seja indicado para o artigo em 

questão. Face a esta realidade, a Worten apostou num serviço de reparações com o nome de Worten 

Resolve, que fornece assistência a clientes com artigos comprados ou não na Worten. 

De forma a assegurar rapidez na distribuição, a Chronopost tem dias definidos para fazer a entrega no 

local de destino após a recolha, estando sujeita à cobrança de uma taxa caso não o faça. O método de 

custeio é o mesmo que é aplicado nos outros serviços alocados a este operador logístico (Tabela A3 

do anexo).  

Todos os dias todos os reparadores e todas as lojas rececionam e enviam dezenas de artigos tornando 

este serviço rápido e eficiente. Todavia para que os níveis de serviços prestados ao cliente apresentem 

bons resultados, os custos diários associados são elevadíssimos visto que a cobrança é feita porque 

cada guia de transporte, isto é, por cada fluxo de transporte de um artigo de uma determinada loja para 

o reparador ou no sentido inverso.  

Como tal, face a aposta feita neste no serviço pós-venda, no ano de 2016 os valores de faturação 

revelaram-se elevados em resultado do aumento do volume de reparações. Uma vez que esta situação 

não foi avaliada como esporádica, mas sim com tendência para se agravar, o serviço de transporte 

será revisto.  
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4.6 Conclusões e adaptações da implementação das metodologias 
 

O processo de identificação e mitigação de ineficiências recorre a metodologias especificas em cada 

um dos três casos de estudo. No primeiro caso de estudo a metodologia teórica do VSM permitiu 

identificar com clareza as falhas associadas e que, para avaliar com maior clareza a situação, será 

desenvolvida uma simulação das possíveis alterações a implementar no processo da operação de 

distribuição relativamente aos serviços diários providenciados pela Chronopost. 

No que diz respeito ao caso de estudo II, após coordenação e sensibilização das várias equipas 

envolvidas, será efetuado um projeto piloto em lojas especificamente selecionadas, para implementar 

uma etapa de consolidação da mercadoria de aprovisionamento da loja Worten. Nesta implementação 

temas como otimização de espaço, conservação da mercadoria e foco na rentabilidade de paletes 

tiveram especial enfoque. 

Por último, na análise de dados no caso de estudo III, pretendeu-se distinguir e avaliar os custos fixos 

dos fluxos variáveis da operação uma vez, no atual método não estão definidos critérios, como volume 

mínimo ou dias específicos - para solicitar ao operador para recolher mercadoria na loja ou reparadores. 

Desta forma, através da revisão do método de atividade da Chronopost ou através do estudo de 

alteração do operador logístico encarregue de realizar esta operação, pretende-se reduzir os custos de 

transporte associados a este serviço. 

Aliado à redução de custos, em qualquer análise efetuada, a evolução do mercado, como o crescimento 

do e-commerce e crescimento do nível de exigência do cliente, foi considerado como um fator critico 

de avaliação. 
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5. Resolução das Oportunidades de Melhoria 

5.1 Introdução 
 

O presente capítulo visa analisar os casos de estudo apresentados no capítulo anterior, com o intuito 

de mitigar os desperdícios ocorridos na atividade de distribuição. Para isso o capitulo será dividido em 

três secções que correspondentes aos três casos de estudo apresentados. Em todas será seguida a 

seguinte estrutura: 

Inicialmente, complementando os dados recolhidos, será analisada e detalhada a operação atual (as-

is), onde se inclui toda a informação associada às várias etapas da operação em análise, a fim de 

localizar de forma clara as eficiências nelas evidenciadas e deduzir o impacto que a alteração proposta 

poderá ter numa rede de distribuição como um todo. Posteriormente será feito um balanço e serão 

definidas novas ações a tomar, apresentando assim a operação futura (to-be) que tenciona mitigar as 

ineficiências identificadas. 

Finalmente, após simulação e possível implementação das alternativas propostas, será avaliado o 

impacto das mesmas através dos diversos avaliadores de performance anteriormente apresentados 

que servirão de base para tirar conclusões do trabalho desenvolvido. 

5.2 Análise e Simulação do Caso I 

 

Para conseguir concluir de forma assertiva a viabilidade da implementação da oportunidade de melhoria 

associada aos fluxos de transporte Chronopost é necessário ter em consideração não só o transporte 

diário de mercadoria e a rentabilidade dos recursos, mas também o impacto que qualquer alteração 

terá no serviço prestado ao cliente.  

A produção dentro do entreposto, os horários de receção de mercadoria nas lojas e pessoal encarregue 

de efetuar a carga e descarga da mercadoria são fatores que devem ser alinhados com a otimização 

do lead time e com a diminuição de custos. 

5.2.1 Operação Atual (As-Is)  

 

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, o caso I envolve a revisão dos fluxos de transporte dos 

serviços de aprovisionamento das lojas Worten Mobile, das entregas ao domicilio de artigos de 

pequenos formatos e da modalidade Click and Collect.  

Respeitando a frequência de transporte, a análise passa por avaliar o volume transportado do ponto A 

ao ponto B e concluir se a tipologia de transporte poderia ser alterada de forma a garantir a retenção 

de custos sem pôr em causa o nível de serviço. 
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5.2.1.1 Descrição dos fluxos diários 
 

A Chronopost é um operador logístico que providencia serviços de segunda a sábado durante todo o 

ano, excluindo feriados, e tem a seu encargo as entregas ao domicílio de artigos de pequenos formatos, 

o transporte da mercadoria das lojas Worten Mobile e artigos referentes à modalidade Click and Collect.  

O atual sistema imposto garante que a Chronopost se desloque duas vezes por dia ao centro de 

distribuição da Azambuja para efetuar a recolha de artigos a entregar. A primeira recolha acontece às 

16 horas, onde será recolhida toda a mercadoria que foi produzida durante o dia até essa hora. A 

segunda, acontece às 21 horas recolhendo a restante mercadoria. No entanto, no que ao serviço de 

entrega ao domicilio e Click and Collect diz respeito, as encomendas realizadas pelos clientes não são 

constantes e podem surgir a qualquer altura do dia. 

Esta realidade terá um impacto direto no lead time das entregas. Uma vez que a última recolha de 

mercadoria da Chronopost se realiza às 21horas, foi definido que apenas as encomendas/compras 

feitas até às 16 horas desse dia serão expedidas a essa hora uma vez que após a compra do cliente, 

a encomenda terá de ser verificada e integrada pelo sistema e posteriormente produzida e embalada 

no centro de distribuição da Azambuja. Esta imposição implica que, uma encomenda realizada às 16:10 

do dia D não será recolhida pela Chronopost nesse mesmo dia, mas sim no dia D+1.  

Conforme já foi detalhado anteriormente no capítulo 4.3.1.1, após recolha dos artigos no centro de 

distribuição da Azambuja no dia D, a mercadoria estará na posse do operador logística Chronopost 

onde passa por várias etapas até ser entregue no destino final no dia D +1: 

Após recolha no armazém Chronopost no dia D, os artigos são encaminhados para o armazém 

Chronopost 1 para efetuar uma triagem primária dos artigos. Na madrugada seguinte serão expedidos 

para os respetivos armazéns Chronopost distribuídos por todo o país e posteriormente entregue nas 

moradas finais que cada um daquelas dos armazéns Chronopost abrange. 

5.2.1.2 Recolha e análise de dados  

 

Nesta fase será consultada a base de dados dos três serviços em análise e será feita uma exportação 

de informação relevante para o caso de estudo. Em ficheiros em formato de Access - um programa de 

gestão de banco de dados da Microsoft - existe um registo diário das características de todas as 

expedições realizadas. A Figura 15 inclui um exemplo do registo de faturação de duas entregas:  

Figura 15 Registo de entregas Chronopost (Entrega ao Domicilio e Click and Collect) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_banco_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_banco_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Nesta extração referente a 6 de agosto de 2016 é possível ver parte dos detalhes das entregas de duas 

reservas, uma do fluxo Click and Collect e outra de uma entrega ao domicilio (HD) conforme é possível 

verificar na coluna ‘Fluxo’. Com origem – ‘Morada Remetente’ - no centro de distribuição da Azambuja, 

a primeira reserva teve como destino a loja Worten Maia Jardim. No que toca à segunda reserva, o 

destino foi uma moradia junto à praça Marquês de Pombal em Lisboa. O resto da tabela destina-se aos 

detalhes relativos à faturação das mesmas, onde é possível verificar o custo de transporte cobrado pela 

Chronopost que, de encontro com o peso dos artigos e rota em causa, vão de encontro à tabela A3 

apresentada em anexo. 

Embora não corresponda à situação exemplificada, caso existisse mais alguma reserva do serviço Click 

and Collect com posto de recolha na loja Maia Jardim, as reservas seriam aglomeradas no entreposto 

e, em função do peso total, terão um “INTERVALO_PESO” associado e a cobrança será feita dessa 

forma. No entanto, caso exista uma entrega num domicilio da mesma zona, embora os fluxos sejam 

praticamente os mesmos até ao destino final, a faturação deste serviço já será completamente 

independente das restantes.  

Tal como nos processos apresentados anteriormente, as entregas das caixas de aprovisionamento das 

lojas Worten Mobile são tratadas de uma forma independente das restantes. No caso de existir uma 

loja Worten Mobile junto ao domicilio ou a uma loja Worten, a cobrança será individual.  

Esta realidade permite concluir que existem fluxos logísticos diários que são praticamente idênticos, 

mas que são faturados de forma independente. Esta situação representa uma ineficiência económica 

dos recursos utilizados e como tal será estudada a possibilidade de rentabilizar o transporte da 

mercadoria através da aglomeração dos artigos. 

5.2.2 Operação Futura (To-Be) 

 

O objetivo primário do presente caso de estudo passa por reduzir os custos associados a estes serviços 

sem influenciar de forma significativa o nível de serviço prestado ao cliente. Desta forma, após pesquisa 

e análise da oferta existente, verificou-se que, para o volume de transporte e diversidade de destinos 

diários que cada um destes serviços inclui, a escolha da Chronopost como operador logístico não 

poderia ser posta em causa. No entanto, através da utilização da ferramenta Value Stream Mapping 

apresentada na secção 4.3.1.1, foi possível concluir que o foco de análise deverá incidir no transporte 

primário realizado pela Chronopost. 

Como tal, a alternativa inicialmente pensada passava por simular a atribuição do transporte da 

mercadoria desde o centro de distribuição da Azambuja até aos múltiplos armazéns da Chronopost 

espalhados a nível nacional ao operador logístico Luís Simões. Posteriormente, face a sua 

minuciosidade o transporte final seria realizado normalmente pela Chronopost. Neste cenário, uma vez 

que parte do serviço realizado pela Chronopost será extinto, a proposta incluirá uma redução da tarifa 

atualmente aplicada pela Chronopost por serviço prestado. 
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A simulação vai recair inicialmente no transporte da mercadoria do centro de distribuição da Azambuja 

para o centro de distribuição Chronopost Lisboa 1. Numa segunda fase, a simulação irá incidir na 

alocação do transporte capilar na transportadora Luis Simões. 

O transporte da mercadoria para o armazém da Chronopost Lisboa 1 por parte da Luís Simões tem 

como objetivo o aumento da rentabilidade dos recursos utilizados no transporte primário de forma a 

reduzir o custo total de transporte da mercadoria. Além deste fator, pretende-se ultrapassar a limitação 

horária de recolha de mercadoria imposta pela Chronopost. Esta limitação representa um impacto direto 

no lead time de entrega uma vez que todas as encomendas realizadas para além das 16 horas no dia 

D terão imediatamente um dia de lead time acrescido e só serão entregues no dia D+2, diminuindo 

assim o nível de serviço prestado ao cliente. 

Para enaltecer a abordagem, efetuou-se um levantamento das encomendas diárias executadas 

diariamente na loja Worten Online (figura 16):  

A figura 16 espelha, para os 7 dias da semana, a taxa média de encomendas realizadas em cada hora 

face ao total de encomendas realizadas na Worten Online durante a semana. Neste, é possível verificar 

que a grande maioria das compras se concentra no período da tarde. 

Ao contrário daquilo que atualmente acontece, a alteração proposta viabiliza que as encomendas 

integradas no período horário acima assinalado, das 16 horas às 20 horas, sejam preparadas e 

expedidas no dia D e entregues em D + 1. Resultando num decréscimo um dia de lead time a 

aproximadamente 30% das encomendas realizadas semanalmente. 

Graças à disponibilidade e flexibilidade da Luís Simões, a Worten deixa de estar tão dependente da 

operação e horários da Chronopost, permitindo que o transporte da mercadoria se realize durante a 

noite, assegurando que as encomendas realizadas até às 20 horas sejam ainda produzidas e expedidas 

no dia em que foram feitas. Desta forma, para a simulação em curso ser fidedigna para efeitos de 

comparação com a operação realmente praticada, contabilizar-se-á diariamente todas as encomendas 

feitas até 20 horas, desde o dia 01 de janeiro até ao dia 30 de dezembro de 2016. 

Figura 16 Evolução por dia de semana das encomendas online efetuadas 
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5.2.2.1 Simulação de um novo processo 

 

De forma a avaliar a viabilidade da alternativa proposta, realizar-se à simulação do novo modelo de 

transporte o trabalho. Para isso, o modelo de análise foi definido em 5 fases: 

• Fase I – Para os três serviços em causa descriminar o volume total dos artigos expedidos em 

cada dia e fazer uma estimativa da quantidade necessária de paletes necessárias para o seu 

transporte; 

• Fase II – Impacto que as alterações estudadas terão nas várias equipas Worten em causa; 

• Fase III – Avaliar a redução necessária na tarifa imposta Chronopost para realizar cada entrega 

para que a alteração proposta se torne viável; 

• Fase IV – Resumo das vantagens e desvantagens das alterações propostas; 

 

Fase I – Expedição de paletes via Luís Simões: 

 

Uma vez que se pretende avaliar a possibilidade de alocar o transporte primário ao operador logístico 

Luis Simões, nesta etapa pretende-se recolher a informação das entregas realizadas no ano de 2016 

por parte da Chronopost nos serviços Click and Collect, entrega ao domicilio e Worten Mobile.  

Com base nesta informação, será somado o volume total dos artigos transportados diariamente e será 

feita uma estimativa do número de paletes que seriam necessárias para armazenar e transportar esses 

artigos. Com base nesse valor será obtido o valor de transporte associado. 

Numa primeira análise, o estudo passa por alterar apenas o transporte primário enquanto que a 

segunda alternativa englobará a restruturação do transporte primário e capilar ilustrados na figura 13: 

• Cálculo do custo total diário do transporte primário a realizar pela Luís Simões: 

Foi definida uma expressão que permite avaliar a totalidade de volume dos artigos enviados 

diariamente e o número de paletes a que correspondem. Com esse valor será calculado o valor total 

de transporte associado: 

∑ 𝑉𝑆𝐾𝑈𝑗
𝑛
𝑗=1  

𝑉𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒
∗ 5,35€ (7) 

Onde,  

SKUj – Artigo transportado 

𝑉𝑆𝐾𝑈𝑗 – Volume do artigo (SKU) j 

Vpalete – Volume da palete considerado como útil 

O numerador da equação 7 corresponde ao somatório corresponde ao somatório do volume (V) dos 

artigos (SKUj) transportados. Para esta análise o número total de reservas (n) engloba as reservas dos 
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três serviços já numerados, onde, dividindo pelo volume útil de cada palete de transporte se obtém o 

número total de paletes de transporte necessárias.  

Relativamente ao denominador, embora o volume útil de uma palete corresponda a 1,00 x 1,20 x 1,80 

= 2,16 m³, de forma a evitar danificações devido a um possível excesso de peso ou sobrecarga sobre 

os artigos que servem de base na formação da palete, atribui-se a Vpalete o valor de 70% do volume 

total, ou seja, 1,50 m³. 

Por fim, para obter o custo de transporte das paletes da Azambuja para o armazém Chronopost Lisboa 

1, atribuiu-se o valor de 5,35€. Este valor corresponde ao valor médio por palete entregue por parte da 

Luis Simões no distrito de Lisboa conforme descrito na tabela A1 do anexo.  

Uma vez definida a equação 7, além do registo de faturação que inclui todos os dados de transporte 

da mercadoria, foi feito um levantamento da base de dados que, como exemplificado na Tabela A5 do 

anexo, inclui os dados dimensionais de todo o portefólio de artigos vendidos pela Worten e assim 

associar essa informação com o SKU dos artigos transportados para obter o volume (Vj) de todas as 

reservas.  

Assim, à informação base de dados das entregas aos domicílios e dos serviços Click and Collect, foram 

adicionados os artigos das entregas Worten Mobile. Assim, na figura A8 e tabela A6 do anexo, que 

representa a metodologia desenvolvida no software e aplicação de Base de Dados, Microsoft Access, 

foi posta em prática as analogias em cima apresentadas. Já com toda a informação consolidada e com 

recurso à ferramenta Microsoft Office Excel, foi aplicada a equação 7, obtendo informação das paletes 

que teriam sido necessárias para realizar o serviço bem como o custo associado (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somando os custos diários, o resultado final da equação referente ao custo extra de transporte 

realizado pela Luís Simões foi estimado em aproximadamente 9003€/ano. 

• Cálculo do custo total diário do transporte capilar a realizar pela Luís Simões: 

Tabela 3 Exemplo dos resultados diários obtidos para a simulação 
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∑ 𝑉𝑆𝐾𝑈𝑗
𝑛
𝑗=1  

𝑉𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒
∗ 𝐶𝐻𝑅𝑘 (8) 

onde,  

SKUj – Artigo transportado 

𝑉𝑆𝐾𝑈𝑗 – Volume do artigo (SKU) j 

Vpalete – Volume da palete considerado como útil 

k – Entreposto Chronopost 

CHRk – Custo Luís Simões Entreposto Chronopost  

Nesta alternativa, o transporte primário atualmente em vigor (Figura 13) seria suprimido e em vez de a 

mercadoria ser expedida para o armazém Chronopost Lisboa 1, a Luís Simões está encarregue de 

fazer o transporte para os múltiplos (k) entrepostos Chronopost nacionais. Uma vez que cada um dos 

13 armazéns Chronopost é responsável por um determinado intervalo de códigos postais nacionais, foi 

necessário, através do código postal da morada de destino de cada artigo, alocar o armazém 

Chronopost correspondente (k). Desta forma, a análise diária vai ser realizada 13 vezes – 13 

entrepostos Chronopost -, onde a variável CHRk corresponde ao custo por palete transportada para o 

entreposto k cujo o valor (tabela A1 do anexo) é definido em função da localização do entreposto 

Chronopost.  

Com isto foi simulado o número de paletes a transportar diretamente para cada entreposto Chronopost 

e, em função da localização do mesmo, associado o custo para realizar esse serviço. Conforme pode 

ser consultado na tabela A1 do anexo, o transporte de uma palete para o entreposto Chronopost 

localizado na região de Coimbra terá um de 8,48€ enquanto que para a região de Faro o mesmo serviço 

terá o custo de 14,36€. A titulo exemplificativo, a Tabela 4 representa os resultados obtidos para esta 

alternativa: 

 

Para efeitos de verificação, a análise da tabela 4 permite verificar que a soma do volume transportado 

para os múltiplos entrepostos Chronopost num determinado dia, tem o mesmo valor que a quantidade 

total transportada para o entreposto Lisboa 1 apresentado na primeira alternativa (tabela 3). No entanto, 

como espectável, quer pela menor otimização das paletes – no campo “Número de paletes” verifica-se 

Tabela 4 Exemplo dos resultados diários obtidos para a simulação 
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com maior frequência valores como 0,1 ou 0,2 paletes – quer pela variável de custeio por distrito de 

destino, o valor total obtido nesta simulação foi bastante superior à anterior. Tendo-se simulado um 

valor 39.000€ de acréscimo para o operador logístico Luis Simões realizar esta operação. 

 

Fase II – Impacto esperado nas tarefas complementares: 

Uma eventual alteração na rede de distribuição terá um impacto em todas as operações 

complementares à tarefa de transporte. Para a hora limite de integração de uma encomenda no dia D 

para entrega em D+1 sofra um aumento de quatro horas - das 16 horas para as 20 horas -, estará 

implícito um aumento na carga de trabalho. No entanto, os encargos com pessoal não deverão sofre 

grandes alterações uma vez que atualmente nestes mesmos horários existem equipas a produzir essas 

encomendas, mas com suposta recolha em D+1. 

Adicionalmente, para tornar esta alteração possível a Worten responsabiliza-se a fazer a triagem, 

outrora realizada pela Chronopost em Lisboa 1, da mercadoria por entreposto Chronopost. Esta tarefa 

extra nos processos diários do armazém obriga o incremento da carga de esforço verificada nas 

equipas de produção, bem como no tempo de trabalho necessário para que toda a carga esteja apta 

na altura da expedição. 

Em reunião com o diretor da Worten responsável pela produção, preparação e expedição da 

mercadoria a partir do centro de distribuição da Azambuja, foram apresentadas esta alterativas e 

discutidos todos os pontos de análise. De acordo com base na sua sensibilidade diária e experiência 

adquirida, previu a necessidade aumentar as suas equipas em duas unidades para garantir a produção 

com a qualidade pretendida. Para efeitos de faturação, uma vez que cada operador representa um 

custo de 10000€/ano, as alterações representariam um incremento de 20000€/ano nas equipas de 

produção. No que toca ao trabalho administrativo de controlo, análise de rotas e posterior faturação, foi 

estimado um aumento de carga esforço. No entanto, esta alteração não justificaria um aumento no 

número de colaboradores podendo estas funções ser facilmente alocadas à atual equipa em funções. 

 

Fase III – Redução de tarifa Chronopost que justifique a alteração do processo: 

A identificação de ineficiências foi a filosofia que motivou o estudo desta alternativa guiando-se 

essencialmente por dois pontos: melhoria do nível de serviço prestado ao cliente e redução de custos. 

No entanto, o caso de estudo ainda só se focou no primeiro ponto. Desta forma, nesta fase impôs-se a 

necessidade de diminuir os custos associados ao transporte da mercadoria. 

A Luís Simões, em ambas as alternativas, fica encarregue de realizar parte do serviço outrora prestado 

pela Chronopost. Tratando-se de uma redução significativa do serviço prestado pela Chronopost, não 

se justifica que a tarifa cobrada pela Chronopost seja a mesma no fluxo atualmente em vigor e nas 

duas alternativas apresentadas. Como tal, para se conseguir negociar com a Chronopost uma redução 
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da tarifa praticada, pretende-se idealizar a redução percentual que teria que se aplicar na facturação 

Chronopost para que o custo de transporte Luís Simões combinado com o custo de transporte 

Chronopost não seja superior aquele que foi verificado nesse dia. Desta forma, foi simulado o custo de 

transporte para as duas alternativas propostas: 

• Alternativa 1: Transporte Primário via Luis Simões + Transporte Capilar e Final via Chronopost 

• Alternativa 2: Transporte Capilar via Luís Simões + Transporte Final via Chronopost 

Para isso, através da ferramenta Microsoft Excel, desenvolveu-se um algoritmo que permitisse simular 

uma redução percentual da tarifa Chronopost aplicada diariamente. De forma resumida, a simulação 

foi composta pelas colunas (exemplificado na Figura 16): 

1. Data; 

2. Valor Total de Faturação Real Verificado; 

3. Custo do Transporte primário via Luís Simões – obtido em 5.2.2.2.2; 

4. Valor Total diário de Faturação Estimado para a alternativa 1: Coluna 2 + Coluna 3; 

5. Custo do Transporte capilar via Luís Simões (Alternativa 2) – obtido em 5.2.2.2.2; 

6. Valor Total de Faturação Estimado para a alternativa 2: Coluna 2 + Coluna 5; 

7. Simulação 10% - Redução de 10% dos valores diários da coluna 2; 

8. Valor Total diário Estimado para a alternativa 1 aplicando redução de 10%; 

9. Valor Total diário Estimado para a alternativa 2 aplicando redução de 10%; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme exemplificado na figura 17, será feita uma comparação entre os valores reais de facturação 

obtidos no ano de 2016 com os valores estimados caso a alternativa 1 ou 2 fossem implementadas.   

De forma a avaliar o potencial retorno, foram definidas as colunas 8 e 9, que consiste nos valores 

estimados para a alternativa 1 e 2 respetivamente. Estes servirão de base para se avaliar diariamente 

se o custo estimado seria igual ou inferior ao realmente verificado (coluna 2). Para facilitar a análise 

visual, foi definida uma condição na ferramenta Excel que sublinhará a verde caso essa condição 

Figura 17 Exemplo Simulação de Redução de Tarifa Chronopost 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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verifique e a branco onde o custo estimado, mesmo com redução da tarifa Chronopost, é superior ao 

atualmente cobrado. 

Conforme é possível verificar na figura 17, nos dias 6, 13 e 27 fevereiro de 2016, a aplicação de 

qualquer uma das alternativas representaria um aumento de custos. Por sua vez, no dia 26 de fevereiro, 

a aplicação da alternativa 1 seria benéfica, no entanto, a segunda alternativa representaria um 

incremento de custos.  

Recolhendo esta informação relativamente a todo o ano de 2016, foi possível verificar que, simulando 

uma redução de 10% da tarifa cobrada pela Chronopost, a aplicação da alternativa não seria benéfica 

em 31 dias e a alternativa 2 em 58 dias uma vez que acarretavam custos superiores aos realmente 

verificados. No entanto, tal como é possível verificar na figura 16, os dias em que a implementação da 

alternativa 1 e/ou alternativa 2 não representam uma vantagem financeira para Worten, corresponde 

aos dias em que existe reduzido volume de transporte. Este fator é justificado pela reduzida otimização 

do espaço útil de transporte em cada palete de transporte.  

De forma a ter uma análise para detalhada, foi feita a mesma simulação, mas para uma redução de 

15% e 20% da tarifa. Adicionalmente, para a análise não ser apenas diária, foi feito um somatório dos 

custos totais diários em cada uma simulação para posterior comparação ao verificados e faturados em 

2016. Neste fator de comparação verifica-se que, apesar de existir dias em que nenhuma das 

alternativas representa uma vantagem, os valores anuais expressam uma clara redução de custos em 

qualquer uma das simulações.   

Conforme é possível verificar, numa análise anual, bastará uma redução de 10% na tarifa cobrada pela 

Chronopost para que se justifique a implementação da alternativa 1 e alternativa 2 numa ótica de 

redução de custos. No entanto, em reuniões com a Chronopost, foi perfectível que haverá abertura 

para uma redução de 10% na tarifa caso seja implementada a alternativa 1 e a redução de 20% na 

aplicação da alternativa 2. O que representa um potencial retorno de 100 mil euros ou 145 mil euros, 

ou seja, uma redução de 13% ou 19% do valor total anual. 

 

Fase IV – Resumo do caso de estudo: 

Neste caso de estudo, identificou-se uma ineficiência relativamente à falta de capacidade de “escoar” 

mercadoria das encomendas diárias que eram realizadas após as 16 horas. Este fator provoca uma 

diminuição no nível de serviço prestado ao cliente face ao aumento do lead time verificado e obriga 

uma aglomeração de artigos produzidos em dia D que só serão expedidos em D +1. 

Tabela 5 Resumo Simulações de Redução de Tarifa 
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Após ter sido identificado esta cenário desfavorável para a Worten, foi feito um levantamento 

pormenorizado de dados da operação Chronopost que permitissem retirar ilações das principais razões 

para que esta situação ocorrer e avaliar de que forma é que as mesmas poderiam ser contrariadas. 

Desta forma, utilizando a VSM, ferramenta da metodologia lean que permite o mapeamento da cadeia 

de valor, dividiu-se e analisou-se as várias etapas do transporte Chronopost.   

A caracterização do fluxo de transporte (figura 13) permitiu identificar uma ineficiência da operação 

Chronopost que, essencialmente no transporte primário, requer um período extenso para funções 

internas. Posto isto, foram propostas duas alternativas que consistem em alocar a etapa de transporte 

primário ou transporte capilar (alternativa 1 e 2, respetivamente) ao operador logístico Luis Simões. 

Com a capacidade analítica e estatística necessária, no presente caso de estudo foram simuladas as 

alterações propostas, tendo como base o registo real verificado durante o ano de 2016, que permitiram 

assim comparar a operação atual (as-is) e a operação futura (to-be), quer em nível de performance 

quer na vertente financeira. Com base nas ilações retiradas, na Tabela 6 estão apresentadas quer as 

melhorias quer as dificuldades expectáveis da sua implementação nos vários sectores:  

Tabela 6 Vantagens e desvantagens da inclusão do operador Luís Simões 

 

A Tabela 6 resume as vantagens e desvantagens que foram evidenciadas no presente caso de estudo 

quer para a transição dos serviços de transporte primário ou transporte capilar para o operador logístico 

Luís Simões. Além de, numa forma geral, os benefícios que as alterações propostas implicam 

sobrepõem-se e justificam as desvantagens atuais associadas, as perspetivas futuras é que volume de 

vendas nas lojas físicas diminuam, em oposição ao mercado e-commerce. Esta alteração do mercado 

potenciará ainda s as implementações propostas uma vez que, como ficou explicito nos subcapítulos 

acima, quanto maior for o volume de entregas ao domicilio transportado diariamente, maior será o 

aproveitamento das paletes enviadas que potenciam uma redução de custos de transporte.  

No mercador online (e-commerce), a diferença entre comprar um artigo no site da Worten ou numa 

marca semelhante, diverge essencialmente pelo preço e pela experiência de uma compra realizada no 

passado. Dessa forma, é importante atrair o cliente para a marca através de um fator de diferenciação. 

Em estudos efetuados, concluiu-se que o fator de diferenciação que a maior parte dos clientes mais 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

OPERAÇÃO 

• Diluição contínua da mercadoria a produzir; 

• Desocupação de espaço útil ocupada pela 
mercadoria produzida e a ser recolhida em 
D+1;  

• Incremento da tarefa de triagem; 

• Incremento de 2 elementos na equipa; 

 
TRANSPORTES 

 

• Maior flexibilidade horária para realizar a 
expedição; 

• Espectável redução do custo total de 
transporte em determinadas regiões 
nacionais; 

• Maior complexidade da operação; 

• Dificuldade em apurar o responsável 
por eventuais danificações em artigos; 

CLIENTE 
• Diminuição do lead time médio da entrega; 

• Possível redução do custo de entrega ao 
domicilio cobrada ao cliente; 
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valoriza é o tempo de entrega da encomenda online – o lead time. Este ponto é exatamente o que se 

pretende explorar neste caso de estudo, onde, ao implementar qualquer uma das alternativas 

apresentadas, se verificaria uma redução do lead time em um dia para as encomendas feitas em dias 

úteis das 16h as 20h.   

Ao contrário daquilo que atualmente acontece, a alteração proposta viabiliza que as encomendas 

integradas no período horário acima assinalado, das 16 horas às 20 horas, sejam preparadas e 

expedidas no dia D e entregues em D + 1. Resultando num decréscimo um dia de lead time a 

aproximadamente 30% das encomendas realizadas semanalmente. 

Na vertente financeira foi concluído que aplicando uma redução da tarifa Chronopost – que poderá 

chegar aos 20% -, uma vez que parte do seu serviço deixaria de existir, em 10% justificaria 

economicamente (Tabela 5) a implementação da alternativa 1 ou 2. Assim, foi possível concluir que o 

caso de estudo foi bem-sucedido uma que vez as duas premissas para qualquer alteração na cadeia 

de abastecimento são respeitadas e valorizadas - o foco na redução de custos e na melhoria do serviço 

prestado ao cliente. 

5.3 Análise e Simulação do Caso II 

 

A tarefa de aprovisionamento das lojas Worten é o fluxo que representa o maior valor de custo de 

transporte da Worten. Esse fluxo de distribuição é garantido pelo operador logístico Luis Simões com 

recurso a paletes, onde o transporte é feito diretamente do entreposto da Azambuja para as múltiplas 

lojas Worten respeitando dias e horários pré-definido para o efeito. 

Tendo a maior parcela dos custos logísticos da empresa, surgiu a necessidade de contrariar este fator 

o quanto for possível através da aplicação de métodos de melhoria constantes. Foi dentro dessa 

mentalidade que foi lançado o desafio de analisar a operação como um todo para identificar uma 

oportunidade de melhoria nos processos atuais e obter uma redução de custo de transporte. 

5.3.1 Operação Atual (As-Is) 

 

Inicialmente a análise para identificação de ineficiências focou-se essencialmente no processo de 

transporte do operador logístico onde se verificou que, para o transporte de grandes volumes de 

mercadoria, a Luis Simões representa o operador logístico mais vantajoso para a Worten e uma vez 

que se mostraram resistentes a eventuais ajustes nas variáveis de custeio – tabela A1 do anexo – o 

foco passou a ser interno. Para isso, analisando de forma profunda as várias etapas de produção da 

mercadoria de aprovisionamento da Luis Simões, foi identificada uma possibilidade de melhoria dos 

processos em vigor: aumentar a rentabilidade das paletes de aprovisionamento transportadas.    

5.3.1.1 Descrição das operações diárias de manuseamento de paletes 
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Para o estudo de uma operação tão complexa como é a produção e expedição de mercadoria 

diariamente para as lojas Worten, a deslocação às zonas de trabalho é crucial para se ganhar 

sensibilidade e perceção das dificuldades das atividades diárias e o impacto que qualquer alteração 

teria. Foi nesse contexto que, além das reuniões com chefes das várias equipas de operação, foram 

realizadas visitas ao centro de distribuição da Azambuja para acompanhar as várias etapas diárias. 

Começando pela receção dos artigos oriundo dos fornecedores até à fase de expedição da mercadoria, 

pretendeu-se alinhar os vários fluxos envolvidos e interpretar de que forma é que estes, embora 

organizados de forma independente um dos outros, originavam paletes individuais que seriam 

posteriormente alinhadas num determinado cais de expedição pré-definido. 

Tal como descrito de forma minuciosa no capítulo 2.2.1.2, desde a altura em que um artigo entra no 

entreposto até à sua expedição, este terá um tratamento e manuseamento distinto em função da sua 

tipologia de artigo. A mercadoria expedida para cada loja Worten é composta por praticamente todo o 

tipo de artigos, no entanto, estes estão armazenados, em função da sua tipologia, de forma distinta no 

centro de distribuição e têm o seu fluxo de produção independente. Isto acontece de forma a garantir 

que o método de produção das paletes é o mais adequado para todas as tipologias de artigos, quer em 

termos de rentabilidade de espaço quer em rentabilidade horária dos operadores horário encarregues 

de realizar picking e transporte da mercadoria para o cais tal como esquematizado na figura 18. Estas 

zonas e fluxos de produção podem ser discriminados em: fluxo PBS, fluxo PBL, fluxo dos artigos 

Grande Domésticos e fluxos dos artigos de alto valor.  

Este mecanismo permite uma maior rentabilidade no interior do armazém e uma vantagem no momento 

da descarga da loja uma vez que a tipologia de artigos de cada palete já está devidamente identificada 

facilitando assim a receção e armazenamento. No entanto, este método promove que cada fluxo 

produza as suas próprias paletes de expedição, tornando-as independentes das dos restantes fluxos. 

Com isto, a sua a otimização estará dependente exclusivamente da quantidade de artigos dessa 

tipologia que a loja encomendou.  

 5.3.1.2 Recolha e análise de dados 
 

Figura 18 Flowchart dos fluxos diários do centro de distribuição da Azambuja as is 
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Em linha com os exemplos expostos no capítulo 4.4.1, na deslocação ao centro de distribuição foi 

possível verificar que o aproveitamento das paletes de aprovisionamento é frequentemente reduzido. 

A restrição de que uma palete só poderá ter artigos de um determinado fluxo promove que, em casos 

em que uma loja solicita por exemplo o envio de um frigorifico, o espaço útil da palete neste fluxo seja 

desaproveitado.  

O mesmo acontece em vários fluxos de artigos de menores dimensões conforme exemplificado na 

Figura 19 que inclui fotografias retiradas no cais de expedição atribuído a uma loja. Esta situação foi 

identificada numa das visitas ao centro de distribuição, onde duas paletes, uma com apenas uma 

televisão com origem no fluxo PBS e outra com uma caixa com origem no fluxo PBL foram preparadas 

nos seus fluxos respetivos e filmadas para posterior expedição. Sabendo que a altura máxima de uma 

palete é de 1,80 metros, este caso demonstra o desaproveitamento relevante nas paletes em causa. 

Como tal identificou-se que estas duas paletes poderiam ser consolidadas numa única palete sem por 

em causa a segurança e risco de danificação dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O método atual representa um desaproveitamento de recursos (paletes) com impacto operacional - 

maior número de paletes envolve maior manuseamento em alturas de cargas e descargas – e impacto 

financeiro enorme uma vez que a variável de custeio por parte da Luis Simões é baseada apenas no 

número de paletes transportadas. Conforme pode ser consultado na tabela A1 do anexo, o transporte 

das paletes da figura 19 para a loja de Ovar representam um custo de aproximadamente 20€ que, caso 

existisse uma consolidação, o custo seria reduzido para aproximadamente 10€.  

Identificada a causa – produção independente de paletes em cada fluxo interno do entreposto - foram 

estudadas soluções que permitissem inverter a situação. 

 

5.2.2 Operação Futura (To-be) 

 

Figura 19 Palete do fluxo de PBS (esquerda ) e PBL (direita) 
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A divisão de fluxos no interior do armazém, a contenção desmedida para não agrupar demasiados 

artigos por receio de danificar os mesmos, a necessidade de satisfazer as lojas no modo de envio da 

mercadoria e apreensão de alterar processos já rotinados, provocaram um desaproveitamento 

excessivo do espaço útil das paletes. Esta visão provocou um aumento significativo no transporte das 

paletes de aprovisionamento das lojas, onde o rácio de custo de transporte versus volume de artigos 

vendidos verificou o valor mais alto do ano de 2016. Desta feita, surgiu a necessidade de explorar esta 

lacuna através da alteração de pressuposto operacionais existentes dentro da empresa que se 

tornaram obsoletos e que devem ser revistos.  

Inicialmente, foi feita uma exportação do número de paletes enviadas diariamente para cada loja no 

ano de 2016 - Tabela A7 do anexo - onde foi possível verificar uma grande oscilação no número de 

paletes enviadas para uma mesma loja ao longo da semana. Face a esta realidade, a primeira iniciativa 

proposta para contrariar a falta de otimização de paletes foi reduzir o número de janelas de entrega por 

semana de forma a consolidar a mercadoria a expedir ou definir volumes mínimos de expedição por 

tipologia de artigo.  

Com isto, na primeira proposta pretende-se contrariar os dias em que a otimização das paletes é 

reduzida por não existir volume suficiente para tal e na segunda reter a mercadoria que não respeitasse 

as quantidades minimias impostas e garantir que a mesma só seria expedida quando existisse 

mercadoria suficiente para rentabilizar o espaço útil da palete. No entanto, quando esse pensamento 

surgiu, foi refutado de imediato pelo departamento de gestão das lojas que alegaram que as alternativas 

punham em causa o stock diário disponível nas lojas e que esta situação poderia ter impacto no nível 

de serviço prestado ao cliente por os artigos não estarem na loja a tempo e horas. 

Como tal, a solução focou-se então na melhoria dos processos diários onde, mantendo o número de 

janelas de entrega atuais, foi solicitado que houvesse uma alteração do paradigma atual que requer 

que cada palete só inclua artigos de um determinado fluxo de produção do centro de distribuição da 

azambuja. A alternativa a propor passará então por avaliar a inclusão de uma etapa de consolidação 

de paletes nos fluxos diários no entreposto.  

5.3.2.1 Objetivos da melhoria 

 

Tendo a Worten reconhecido a necessidade de intervir na rede de distribuição do serviço 

aprovisionamento das lojas Worten, ambicionou-se identificar uma alternativa que permitisse contrariar 

a atual fraca otimização das paletes transporte e minimizar o custo por palete transportada.  

Com isto, neste caso de estudo pretende-se atuar diretamente num dos pontos críticos existente em 

qualquer rede logística: O facto de todos os intervenientes estarem confortáveis e rotinados num 

determinado método de produção, torna-os inflexíveis face a qualquer alteração a realizar no processo 

em vigor. 

5.3.2.2 Implementação do Projeto Piloto 
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Após ter sido verificada alguma resistência, por parte dos responsáveis operacionais no entreposto e 

nas lojas, relativamente à inclusão de uma etapa de consolidação da mercadoria, foi validada a 

realização de um teste piloto. 

Independentemente de se tratar apenas de um teste, a inclusão de uma nova etapa implica diversas 

alterações no atual ciclo de produção. Num dia de maior volume é possível que haja entrega em 120 

lojas, o que implicaria a aplicação da etapa de consolidação em 120 casos. Sem qualquer tipo de 

resultados reais que alimentem a sua potencialidade, uma alteração desta envergadura numa linha de 

produção como aquela que a Worten possui, não se apresenta viável. 

Esta realidade impossibilita que o projeto piloto se aplique a todas a lojas Worten e que decorra durante 

um período indefinido. Desta forma, foi estabelecido que este projeto iria decorrer num universo de 10 

lojas Worten durante um mês. Com este projeto piloto, pretende-se analisar posteriormente os impactos 

operacionais e resultados obtidos a partir da mesma. 

Fase I - Escolha das lojas piloto a incluir no projeto: 

Tratando-se de dez lojas representativas de um total superior a 140 lojas, existiu a necessidade de 

selecionar 10 lojas de forma criteriosa que permitissem ser uma amostra de todo o tipo de lojas 

existente. Esta necessidade impõe-se para que, no final do projeto piloto se possa retirar conclusões 

dos resultados obtidos e interpretar se se verifica maior oportunidade de consolidação de mercadoria 

nalgum tipo de loja. 

Nos dados recolhidos no ano de 2016 foi possível verificar uma disparidade de valores relativamente 

ao número de paletes expedidas semanalmente para cada loja. No entanto, as quantidades de 

deslocações às lojas por semana não é a mesma para todas as lojas, pelo que o número de paletes 

transportadas por deslocação também poderá ter um impacto na capacidade ou não de otimizar as 

paletes expedidas.  

Adicionalmente, verificou-se que em determinadas lojas o volume de artigos 701 é bastante superior 

que o de 708 e noutras o inverso. Esta disparidade de valores e características não permite que a 

escolha das lojas seja aleatória ou baseada num único critério.  

Fase II - Desenvolvimento de um algoritmo de Clustering – k-means: 

 

Para a escolha das lojas ser a mais assertiva e representativa possível, foi efetuada uma técnica de 

Data Mining que permite realizar um agrupamento automático de dados segundo o seu grau de 

semelhança. Utilizando o algoritmo de clustering (agrupamento) k-means, que permite separar um 

determinado número de objetos em grupos tendo em conta as suas características, pretende-se 

agrupar as lojas cujas as características em análise sejam semelhantes.  

Aplicando este modelo, pretende-se formar 10 grupos (clusters) distintos de lojas. O passo inicial na 

identificação das características de expedição que servirão de base para a análise. Após validação, as 

lojas serão agrupadas tendo em consideração as seguintes características verificadas em 2016: 
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• X1: Média de artigos 701 enviados/semana  

• X2: Média de artigos 708 enviados/semana 

• X3: Média de deslocações à loja/semana 

• X4: Média do volume de paletes enviadas/semana 

Tabela 7 Exemplo das características da expedição por loja no ano 2016 

 

Após obtenção destes dados (exemplificado na tabela 7), foram selecionadas de forma aleatória 10 

lojas que servirão de ‘clusters fictícios’ de apoio ao desenvolvimento do modelo. Isto é, as 10 lojas 

presentes na tabela 8, representarão inicialmente os 10 clusters pretendidos e a partir das quais as 

restantes lojas serão comparadas. 

Tabela 8 Lojas escolhidas arbitrariamente – Clusters Fictícios 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados destas dez lojas escolhidas arbitrariamente servirão de base para o inicio do modelo. Neste 

ponto os dez clusters correspondem às dez lojas da tabela 8. Com esta seleção, o passo seguinte foi 

a utilização da equação de distância de dois pontos – loja e valor do cluster - disponível na ferramenta 

Microsoft Excel SUMXMY2(𝑙𝑜𝑗𝑎 𝐴 − 𝑐𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐵): 

∑(𝑙𝑜𝑗𝑎 𝐴 − 𝑙𝑜𝑗𝑎 𝐵)2 = (X1A –  X1B )2 + (X2A –  X2B )2 + (X3A –  X3B )2 + (X4A –  X4B )² (9) 

A equação 9 consiste na soma dos quadrados das diferenças entre as quatro características (X1, X2 , 

X3 e X4) de duas lojas (A e B). A aplicação desta equação permite efetuar o cálculo da distância de 

todas as lojas Worten com cada uma das dez lojas escolhidas anteriormente escolhidas.  

Lojas 
Média de artigos 701 
enviados/semana 

Média de artigos 708 
enviados/semana 

Média deslocações 
loja/semana 

Volume de paletes 
enviadas/semana 

WRT Abrantes RP 99 1874 4 23 

WRT Águeda 48 972 3 16 

WRT Albufeira 44 1631 4 16 

WRT Alcobaça 41 977 3 13 

WRT Alhos Vedros 45 841 2 13 

WRT Alverca 58 1100 3 14 

WRT AMADORA 229 3703 5 42 

Lojas arbitrarias  X1 X2 X3 X4 

1 WRT Albufeira 44 1631 4 16 

2 WRT Arroja 26 758 2 9 

3 WRT Castro Verde 20 252 3 8 

4 WRT Fórum C. Branco 46 1074 3 15 

5 WRT Loures Shopping 125 3454 5 32 

6 WRT Maia 153 2860 5 31 

7 WRT Paredes 86 1150 4 20 

8 WRT S.J. Madeira 162 2727 5 34 

9 WRT Tavira G Plaza 117 2266 4 24 

10 WRT Viseu 229 3215 5 41 
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Na figura 20 está representada parte dessa análise onde se ilustra na linha de código (ponto 1) o cálculo 

da distância entre a loja Worten Abrantes RP e a loja número 1 escolhida arbitrariamente, Worten 

Albufeira. Nas colunas seguintes, efetuou-se a mesma operação para as restantes lojas da tabela 8. 

Com isto pretende-se identificar qual é a loja da tabela 8 que apresenta a menor distância – 

caraterísticas mais semelhantes -, com a loja em estudo. Neste caso, a distância mínima – coluna 

‘Distância Min’ - entre a loja de Abrantes e as lojas arbitrárias, corresponde à primeira loja, pelo que se 

admite que a loja Abrantes será alocada ao cluster 1. Na loja seguinte, Worten de Águeda, efetuou-se 

a mesma operação e verificou-se que a mesma será alocada à quarta loja arbitraria, a Worten de 

Castelo Branco.  

Esta metodologia foi desenvolvida para todas as lojas, alocando cada loja a um cluster - coluna ‘Cluster’ 

- em função da distância verificada – coluna ‘Distância Min’ -. Através desta alocação, o passo seguinte 

consiste na constituição dos novos valores médios dos 10 clusters. Para isso, somou-se os valores de 

X1 de todas as lojas que foram alocadas ao cluster 1 (tabela A8 do anexo) e dividiu-se pelo número de 

lojas em causa. O mesmo procedimento foi feito para X2, X3 e X4 e obteve-se assim um novo valor do 

cluster 1. Os cálculos foram replicados para os restantes clusters alcançando os seguintes valores 

médios para os 10 clusters (tabela 9).  

Tabela 9 Clusters obtidos ao fim da 1ª iteração 

 

 

 

 

 

O trabalho desenvolvido até ao momento corresponde à primeira iteração em que as lojas foram 

alocadas em função das suas características a um determinado grupo de lojas. Conforme é percetível 

de verificar, é de esperar que no cluster 3 estejam presente as lojas com volumes mais reduzidos 

enquanto que no cluster 5 estarão alocadas as lojas com maior volume.  

Clusters X1 X2 X3 X4 

1 82 1669 4 20 

2 35 733 3 11 

3 20 394 2 7 

4 52 993 3 14 

5 261 4868 5 50 

6 170 2887 4 33 

7 69 1209 3 17 

8 161 2676 5 33 

9 109 2197 4 24 

10 200 3153 5 39 

Figura 20 Cálculo da distância de cada loja com clusters fictícios 

1 
10 clusters fictícios – tabela 8 
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Esta primeira iteração efetuada permitiu que os clusters deixassem de ser fictícios e ficassem 

verdadeiramente definidos os clusters de lojas. No entanto, o método k-means clustering não está 

finalizado uma vez que tal só acontecerá quando nenhuma loja alterar de cluster ao se efetuar uma 

nova iteração. Desta forma, o cálculo representado na figura 20 realizou-se sucessivamente tendo-se 

verificado alterações de cluster em várias lojas. Finalmente, ao fim de 13 iterações, nenhum cluster 

sofreu alterações, permitindo assim que se obtivesse os 10 clusters finais – grupos de lojas – com as 

seguintes características:  

 

Tal como é possível verificar na figura 21, todos os clusters têm valores máximos e mínimos em função 

das lojas que estão incluídas no mesmo. A tabela 10 corresponde ao cluster número 5 obtido, onde é 

possível verificar as lojas que, através do modelo matemático k-means, foram agrupadas por terem 

caraterísticas médias de expedição semelhantes:  

 

Esta análise permitiu que as lojas fossem agrupadas num total de 10 clusters com o propósito de 

selecionar 10 lojas, uma de cada cluster, que representassem o universo total das lojas Worten. Desta 

forma, foi escolhida uma loja representativa de cada um destes clusters tendo apenas em consideração 

Tabela 10 Cluster número 5 

Figura 21 Clusters de lojas obtidos 

11 LOJAS 31 LOJAS 10 LOJAS 8 LOJAS 12 LOJAS 

8 LOJAS 6 LOJAS 2 LOJAS 27 LOJAS 19 LOJAS 
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a localização geográfica da loja uma vez que se pretende ter uma amostragem nacional. Por fim, as 

lojas selecionadas a implementar no projeto piloto foram as seguintes: 

 

Fase III – Elaboração de cenários de implementação da etapa de consolidação: 

 

Uma vez escolhido os objetos de ação, a etapa seguinte foca-se na escolha do método de 

consolidação. Embora o princípio seja claro, consolidar paletes de aprovisionamento de forma a 

otimizar o espaço útil ocupado nas paletes expedidas, o processo prático terá de ficar clarificado de 

forma a garantir o menor transtorno possível nos fluxos de operação no entreposto e assegurar a 

segurança dos artigos e dos operadores. Em reunião, foram apresentados os quatro cenários de 

implementação às equipas do entreposto: 

• O primeiro cenário foca-se num processo individualizado e sem influência nas restantes tarefas 

de produção e manuseamento da mercadoria. A consolidação realizar-se-ia por um operador 

após toda a mercadoria de uma determinada loja ter sido produzida e colocada no respetivo 

cais de expedição. Embora a sua implementação seja simples, face à independência que tem 

em relação a toda a operação, o espaço reduzido que existe em cada cais de expedição 

dificultará o manuseamento das paletes em segurança. Adicionalmente, nos casos em que as 

paletes já foram conferenciadas pelo CCM, existirá uma violação deste conceito ao realizar-se 

a otimização de várias paletes produzidas.  

• No segundo cenário, para anular as contrariedades identificadas no cenário 1, foi sugerida a 

criação de uma área de consolidação de paletes. Neste cenário, após as paletes dos diferentes 

Tabela 11 Detalhes das lojas a incluir no Projeto Piloto 

Figura 22 Cenários propostos para a implementação da etapa de consolidação 
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fluxos serem produzidas, estas seriam encaminhadas para uma área especifica do armazém. 

Neste local realizar-se-ia a consolidação das múltiplas paletes de produção. Por fim, quando a 

consolidação das paletes de uma determinada loja estivesse finalizada, estas seriam então 

encaminhadas para o respetivo cais de expedição. Com esta alternativa, garante-se maior 

espaço para manobrar as paletes e não existiria violação dos princípios do CCM uma vez que 

as paletes só seriam conferidas após consolidação. Todavia, além de se alterar o fluxo básico 

da mercadoria, a criação de uma área restrita ao processo de consolidação representa um 

consumo de ativos da empresa – o espaço do armazém. 

 

• A terceira opção pretende solucionar um cenário em que a contratação de um FTE – 

colaborador-  fosse desautorizada ou representasse uma desvantagem clara para a empresa. 

Neste cenário, após a produzir a palete, ao deslocar a mesma para o cais respetivo, o operador 

de picking ficaria encarregue de realizar a consolidação da sua palete com as paletes que já 

se encontrassem nesse cais. Embora a implementação desse processo fosse simples, 

representaria um incremento de funções nos atuais colaboradores de picking e a consolidação 

poderá não se tornar tão eficiente uma vez que se iria realizar a mesma de forma faseada. 

 

• Por último, o quarto cenário requer que exista um colaborador dedicado unicamente à operação 

de consolidação. No entanto, este só realizaria a etapa de consolidação no momento da 

conferência da mercadoria por parte do colaborador do CCM. Apesar das características deste 

cenário serem idênticas ao cenário 1, este foi proposto como resposta à violação do CCM.  

Após reunião com as várias equipas de gestão do entreposto para se avaliar os cenários propostos, 

embora tenha sido unânime que o segundo cenário representa a opção com menos riscos de 

segurança para a mercadoria, para os colaboradores e preservação do CCM, esta implicaria uma 

alteração do fluxo da mercadoria e representaria um custo para a operação. Além do custo do FTE 

encarregue de realizar a consolidação da mercadoria, a utilização de uma área do entreposto 

unicamente para esta etapa simboliza um incremente de custos uma vez que a área do entreposto 

representa um ativo da empresa que foi avaliado em 5,12€/m². Desta forma, atingiu-se o consenso de 

que, para implementação do projeto piloto, o primeiro cenário seria a alternativa adequada. 

Sucintamente, as alterações de fluxos dentro do entreposto foram idealizadas da seguinte forma: 

Figura 23 Fluxo As Is vs. Fluxo Projeto Piloto 
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Fase IV -  Implementação da etapa de consolidação: 

 

No dia 02 de maio iniciou-se o projeto piloto com horizonte temporal de um mês de implementação. 

Diariamente, foi feito um trabalho em conjunto com um operador temporariamente alocado a este 

projeto. Com a deslocação aos cais de expedição onde se situavam as lojas incluídas no projeto piloto 

que tinham entrega no dia seguinte, fazia-se uma avaliação conjunta das paletes produzidas e 

identificavam-se as paletes em que era possível efetuar a consolidação. O registo fotográfico exposto 

na Figura 24 exemplifica uma consolidação efetuada com sucesso:  

A consolidação exemplificada na Figura 24 representa a situação mais comum de ineficiência no 

consumo de paletes de aprovisionamento. Na fotografia da fase anterior à consolidação, é possível 

verificar um caso claro de desaproveitamento do espaço útil das paletes transportadas unicamente 

devido ao facto de a loja ter solicitado apenas 3 artigos do fluxo da palete à esquerda (Racks) e 1 artigo 

correspondente ao fluxo de Grandes Domésticos representado na palete à direita. Cada uma destas 

paletes foi preparada independente dos restantes fluxos e posteriormente encaminhada para o cais 

respetivo à loja de Portimão.  

Nesta etapa avaliou-se, de forma visual, se a consolidação das duas paletes seria possível face ao 

espaço útil disponível numa palete e se a mesma colocaria a segurança e estabilidade dos artigos em 

causa. Neste caso em particular verificou-se que o espaço útil de uma palete seria suficiente para 

efetuar a consolidação e, não só não aumenta o risco de danos nos artigos, como os minimiza. Isto 

porque ao transportar apenas um televisor a instabilidade na palete de Grandes Domésticos será 

considerável. Desta forma, a fotografia à direita representa o resultado final obtido após a consolidação 

das paletes, onde apenas com 5 minutos de trabalho, foi possível minimizar o desperdício e reduzir o 

custo de transporte em mais de 14€ (Tabela A1 do anexo). 

Diariamente, após as 18 horas (hora em que toda a mercadoria já estaria produzida), o processo 

repetiu-se e foi feito um registo diário contendo seguinte informação: 

• Número de paletes consolidadas por loja e poupança económica associada; 

ANTES DEPOIS 

Figura 24 Registo da consolidação efetuada a 10/06 de paletes para a loja de Portimão 
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• Tempo de atividade em cada consolidação efetuada; 

• Tipologia dos artigos das paletes consolidadas; 

• Dificuldades operacionais sentidas e registo de quebra – artigos danificados; 

Relativamente ao tempo de atividade despendido, este foi mensurada e posteriormente convertido em 

valor monetário tendo como referencia o rendimento médio que um operador aufere por hora. Sabendo 

que o rendimento médio se situa nos 7,5€/hora, admitindo um cenário em que o tempo cronometrado 

foi de 3 horas, nesse dia existiu um investimento de aproximadamente 22,50€. Como tal, para se avaliar 

o rendimento de cada consolidação, à poupança associada ao suprimento de paletes conseguida, 

subtrai-se o investimento feito em pessoal (FTE).  

Fase IV – Resultados Verificados e Extrapolação  

 

Garantido que todos os processos realizados eram registados, no final do mês foi possível consolidar 

toda a informação de forma a apresentar resultados e conclusões do trabalho efetuado.  

 A título de exemplo, no dia 03 de maio foi possível consolidar duas paletes com destino à loja de 

Ermesinde. O processo consistiu na consolidação de uma palete com artigos do fluxo de Grandes 

Domésticos (GDM) com uma palete do fluxo de Racks. Para a realizar, o operador necessitou de 10 

minutos que, convertendo para valor monetário (capítulo 5.3.2.2.3), correspondeu a um custo de 1,25€. 

Nesta consolidação, o retorno face ao investimento foi de: Palete Otimizada – Custo de FTE = Retorno 

Estimado = 9,5€ - 1,25€ = 8,55€. 

 

Note-se que, embora a escolha das lojas seja representativa a nível nacional, para os resultados 

financeiros não ficarem desnivelados face à zona da loja da consolidação em causa, foi definido à priori 

o valor de 9,5€ por palete consolidada uma vez que este valor corresponde ao valor médio cobrada 

pela Luis Simões em 2016. 

Executou-se este cálculo diariamente para todas as lojas, incluindo nos casos em que não foi possível 

realizar a consolidação uma vez que se consumiu tempo do operador na deslocação para o cais de 

expedição em causa e na avaliação das paletes a fim de se perceber se se trata de uma possível de 

consolidação ou se as paletas já estão suficientemente otimizadas. Nesses casos obteve-se 

naturalmente um valor de retorno negativo. 

 

Tabela 12 Registo da etapa de consolidação realizada diariamente 
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No acumulado do projeto piloto obteve-se o seguinte resultado: 

Tabela 13 Resultados obtidos no projeto piloto 

PROJECTO PILOTO 

Consolidação Valores 

PERÍODO 20 DIAS 

LOJAS  10 LOJAS  

OPTIMIZAÇÃO            627,00 €  

CUSTO FTE -            93,25 €  

RETORNO            533,75 €  

 

Durante o mês de maio efetuou-se a tarefa de consolidação num universo total de 10 lojas. No total foi 

possível consolidar 66 paletes que permitiu uma poupança de 627€ no envio de paletes para as lojas.  

A este valor foi necessário deduzir o valor do investimento feito no operador encarregue desta função 

que, seguindo as métricas anteriormente apresentadas, foi estimado em 93,25€. Com base nesta 

analogia, o projeto piloto resultou num retorno de 533,8€, onde não se registaram danos físicos nos 

operadores ou nos artigos. 

 Em virtude de o projeto piloto ter incidido apenas em 10 lojas, foi efetuada uma extrapolação dos dados 

onde se simula a etapa de consolidação de paletes em todas as lojas.  

 

A figura 30 corresponde à cópia dos cálculos efetuados no Microsoft Excel para realizar a extrapolação 

da informação. Com auxilio da informação recolhida, para cada dia foi determinado a média de paletes 

consolidadas e o custo médio de FTE verificado por loja envolvida no processo de consolidação. 

Posteriormente, recolheu-se informação diária da quantidade de lojas que receberam mercadoria e o 

total de paletes transportadas. Com esta informação, procedeu-se à extrapolação dos dados da 

seguinte forma (figura 30):  

• Poupança Estimada (€) (coluna 8): Média Paletes Consolidadas/loja (coluna 4) x Quantidade 

de lojas (coluna 5) x Custo médio por palete transportada (9,5€) 

• Investimento Estimado (coluna 9): Custo Médio FTE/loja (coluna 2) x Quantidade de lojas 

(coluna 5) 

• Retorno Estimado (coluna 10): Poupança Estimada (coluna 8) - Investimento Estimado 

(coluna 9) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 30 Extrapolação dos resultados do projeto piloto de consolidação de paletes 

10
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Seguindo esta metodologia foi possível extrapolar a informação e estimar os seguintes valores globais 

relativos à etapa consolidação de paletes no mês de maio: 

Tabela 14 Simulação da extrapolação do projeto piloto a todas as lojas Worten 

ALARGAMENTO A TODAS AS LOJAS 

Consolidação Valores 

PERÍODO 20 DIAS 

LOJAS  141 LOJAS  

OPTIMIZAÇÃO            8.597,50 €  

CUSTO FTE        -    1.286,89 €  

RETORNO        7.310,61 €  

 

A estimativa de retorno face ao investimento situa-se num valor superior a 7.300€ no mês de maio. 

Alargando o horizonte temporal, foi estimado um retorno anual de 85.198€ (7% do valor total em 2016).  

5.3.2.2.5 Fase V – Resumo final do caso de estudo 

 

Dentro de qualquer fluxo, os processos já totalmente rotinados e em vigor durante largos períodos de 

tempo dão azo a que determinadas metodologias se tornem paradigmas inquestionáveis dentro das 

empresas. Num entreposto com as dimensões como aquele que a Worten possui na Azambuja, 

qualquer mudança nos fluxos de produção da mercadoria, terá impacto em centenas de colaboradores 

e dezenas de processos já predefinidos. Só uma alteração com melhorias indubitáveis será motivo de 

aceitação e justificará a alteração de paradigmas impostos. Desta forma, foi na ótica de melhoria 

continua que se identificou a oportunidade de melhorar o processo do presente caso de estudo e que 

permitiu que o fluxo das paletes de aprovisionamento das lojas Worten em vigor há mais de duas 

décadas fosse posto em causa.  

Como tal, com recurso a soluções concretas que permitissem melhor/alterar os processos em vigor, foi 

apresentado às equipas que gerem o entreposto o incremento de uma etapa nos fluxos diários de 

produção.  Esta etapa consiste na consolidação da mercadoria de várias paletes como forma de reduzir 

o espaço útil que não é rentabilizado diariamente nas paletes expedidas fruto da produção de paletes 

de forma independente em função da tipologia de artigos em causa. Embora se tenha verificado algum 

impasse inicial por parte de vários intervenientes no mesmo, face à apresentação de 4 possíveis 

cenários de implementação que permitiram antecipadamente dar resposta a possíveis restrições 

levantadas, foi possível chegar a um consenso e, para testar a viabilidade da mesma, foi permitido que 

o desenvolvimento de um projeto piloto se tornasse uma realidade. 
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Antes da iniciação do projeto, as equipas do entreposto alertaram para possíveis dificuldades que se 

podem revelar e pôr em causa a viabilidade da implementação do processo em grande escala. Como 

tal, durante a sua implementação foi feito um registo descritivo da atividade desenvolvida, desde as 

consolidações efetuadas às dificuldades sentidas no processo diário: 

• Resultados da implementação da etapa de consolidação de paletes ao fluxo em vigor: 

o Mitigação ineficiências no processo de aprovisionamento das lojas Worten; 

o Redução de custos estimado em mais de 85.000€/ano; 

o Incremento do acondicionamento e segurança dos artigos no transporte; 

• Dificuldades evidenciadas: 

o A etapa de consolidação só será viável quando toda a mercadoria está produzida; 

o Limitação de espaço em vários cais de expedição para manusear as paletes; 

o Ao alterar paletes já produzidas violar-se-á o princípio do CCM e poderá perder-se o 

suporte identificativo da mercadoria; 

Para as dificuldades sentidas foram imediatamente procuradas alternativas para o processo inicial de 

forma a dar resposta as mesmas. Por exemplo, relativamente ao horário útil para realizar a etapa de 

consolidação foi possível limitar junto do diretor do entreposto esta etapa para uma hora superior às 18 

horas. No entanto, a principal dificuldade sentida prende-se pela falta de espaço em determinados cais 

de expedição – tida em consideração previamente no cenário 3 – que não permite que a movimentação 

da mercadoria seja tão flexível quanto desejada. Tal situação não foi possível contrariar de imediato, 

mas mantém-se como objeto de estudo.  

Independentemente desta situação, o valor final obtido representa uma redução de custos acima do 

expectável e que, quando apresentado em reunião ao diretor da Supply Chain, foi identificado como 

uma mais valia e que justificaria um investimento. Desta forma desta reunião de apresentação dos 

resultados finais, foi definido que existirá um novo projeto de implementação, mas por sua vez incidindo 

em todo o universo das lojas Worten. 

Note-se que embora os resultados obtidos tenham já um valor superior ao previsto, é expectável que, 

numa possível implementação definitiva, se obtenham valores superiores. Tratando-se de um projeto 

piloto, não existia sensibilidade nem rotinas do processo de consolidação de paletes. No futuro, a rotina 

e utilização de um operador experiente permitirá que os resultados se tornem ainda mais expressivos. 

Concluindo, foi na ótica da melhoria continua que neste caso de estudo se pretendeu, sem investimento 

de grande envergadura, alterar pressupostos anteriormente instaurados. O desperdício de espaço útil 

nas paletes transportadas representava um processo obsoleto e que não acompanhava a rentabilidade 

e otimização de recursos que uma operação como o aprovisionamento das lojas da maior cadeia de 

venda de eletrodomésticos exige. Assim sendo, a otimização realizada durante projeto piloto, 

exemplifica na Figura 25, representa, além de uma grande redução de custos de transporte, uma 

alteração de paradigmas que conduziam as ineficiências brutais na cadeia de abastecimento da 

Worten. 
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5.4 Análise e Simulação do Caso III 
 

Ao contrário dos casos de estudos anteriores, onde se focou essencialmente o transporte de 

mercadoria de logística direta, o caso número III do presente capítulo incidirá no transporte de logística 

nos serviços pós-venda prestados pela Worten.  O investimento realizado no serviço Worten Resolve 

no ano de 2016 teve como efeito um crescimento exponencial do volume de reparações efetuadas. 

Contando com uma rede de mais de 100 reparadores e 150 lojas espalhados a nível nacional, esta 

operação registou volumes e, consequentemente, custos logísticos históricos no ano de 2016.   

Face à realidade atual e perspetiva futura de que este cenário se mantenha, identificou-se que seria 

crucial uma revisão detalhada do fluxo de transportes desta operação de forma a avaliar se o atual 

processo é aquele que garante maior eficiência e o menor custo de transporte. Caso se conclua que o 

mesmo é ineficiente ou insustentável, pretende-se simular uma restruturação do fluxo que vá de 

encontro às necessidades existentes. 

5.4.1 Operação Atual (As-Is) 

 

Com o âmbito de prestar um serviço de qualidade e eficiência aos clientes, os serviços de transporte 

de mercadoria são realizados sempre que exista informação por parte das lojas de que possui um artigo 

para reparação ou por indicação do reparador de que um artigo está consertado e pronto para recolha. 

Estes pedidos são feitos diariamente até às 20 horas à gestão de transportes da Worten e esta ficará 

encarregue de transmitir essa informação à transportadora. No dia seguinte, a Chronopost efetua os 

serviços de distribuição solicitados.  

ANTES DEPOIS 

Figura 25 - Exemplo da consolidação de 2 Paletes 
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Resumidamente, tal como a figura 26 ilustra, no que toca à logística direta, a Chronopost recebe a 

notificação de que existe material a recolher nas lojas para entrega nos reparadores e vice-versa. Nos 

casos em que o artigo é dado como irreparável, é dado um novo artigo ao cliente e a Chronopost 

realizará o percurso de logística inversa que consiste em transportar o artigo das lojas para o entreposto 

Azambuja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1 Frequência de recolhas e entregas e variáveis de custeio  

 

Diariamente, uma determinada loja Worten poderá ter vários artigos – correspondentes a vários 

processos de reparação - para entrega num único reparador. Nessas situações, os artigos são 

aglomerados e é criada uma guia de transporte única que inclui todos os artigos uma vez que se trata 

da mesma origem e destino. Se nesse mesmo dia existir outros processos de reparação, mas para 

reparadores distintos, são criadas guias de expedição independentes em função da morada de destino. 

No fluxo inverso - reparador para loja - o processo é exatamente o mesmo. 

O nível de serviço acordado (SLA) com o operador logístico garante que para os fluxos com origem e 

destino em Portugal Continental (PT-PT) são completados em 24 horas, ou seja, recolhido no dia D e 

entregue no dia D+1. No que toca aos fluxos Portugal para Espanha ou inverso, o SLA é de 48 horas. 

Uma vez que a Chronopost não se encontra operacional durante o fim de semana estes valores dizem 

respeito a dias úteis. Desta forma, uma recolha efetuada a uma sexta-feira só será entregue na 

segunda-feira seguinte – no fluxo PT-PT-. Na tabela A9 do anexo poderão ser consultados os SLA’s 

para todos os fluxos existentes. 

Relativamente à facturação do serviço, uma vez que o transporte é realizado diretamente entre as lojas 

e reparadores, o método de facturação consiste em guia transportada do ponto A para o ponto B. 

Conforme exposto no capítulo 2.2.2.1, o custo por guia transportada varia de acordo com os seguintes 

parâmetros: rota (local de origem e destino) e peso total da guia.  

 
 

Figura 26 Fluxos de transporte do Serviço Pós-Venda 
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5.4.1.2 Recolha e análise de dados da operação 

 

Seguindo os princípios de transporte e faturação em cima apresentados, a evolução do número de 

reparações efetuadas conduziu a Worten a um custo total superior a 1.4 milhões de euros no ano de 

2016. Esta realidade motivou a recolha de informação relativamente a todos os fluxos de transporte 

com o objetivo de caracterizar o serviço de forma detalhada e obter informação das guias transportadas 

diariamente. Assim, o primeiro passo passou por aglomerar todos os registos de transporte deste 

serviço que ocorreram em 2016 e foi possível verificar as seguintes características da operação: 

• Durante este período foram transportadas mais de 600 mil guias de transporte. 

• No mês de janeiro e fevereiro verifica-se o maior número de guias transportadas; 

• Existe fluxos de várias lojas para determinados reparadores que acontecem diariamente; 

• As guias de transporte são na sua grande maioria (~92%), entre lojas e reparadores que se 

encontram ambos em Portugal continental. A tabela A10 distribuição das guias por tipo de rota; 

• Embora a Worten conte com um universo de mais de 140 lojas e tenha parceria com mais de 

100 reparadores, há determinados fluxos que se destacam no total de guias transportadas: 

 Tabela 15 Fluxos de Transporte do Serviço Pós-Venda 

 

 

 

 

Embora se tenha verificado mais de 25000 fluxos diferentes, na tabela 15 estão transcritos os 5 fluxos 

(origem e destino) que se sucederam com maior frequência. O fluxo com maior frequência corresponde 

ao transporte de mercadoria da loja Worten Lisboa para o reparador CPCDI, com 0,285% (1763 guias) 

do total de guias transportadas. Em média, cada fluxo corresponde a 0,008% (48 guias) do total de 

guias transportadas. 

• As guias de transporte são distribuídas semanalmente da seguinte forma: 

 Tabela 16 Percentagem de Guias Transportadas por dia de semana 

 

 

 

 
 

 

• Peso médio por guia de transporte: 

Tabela 17 Peso Médio por guia de transporte 

 

Fluxo 
Quantidade de Guias Transportadas de A para B / 

Quantidade de Guias Transportadas 

WRT Lisboa_CPCDI 0,285% 

WRT Vasco Gama_CPCDI 0,277% 

CPCDI_WRT Lisboa 0,229% 

WRT Seixal_CPCDI 0,229% 

CPCDI_WRT VASCO GAMA 0,223% 

Dia da Semana Distribuição 

Segunda-feira 26,5% 

Terça-feira 18,7% 

Quarta-feira 19,2% 

Quinta-feira 17,8% 

Sexta-feira 17,7% 

Peso Médio 4,92 kg 
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Com recurso aos dados recolhidas serão exploradas alternativas ao atual método de transporte do 

serviço pós-venda.  

5.4.2 Operação Futura (to-be)  

 

Uma vez que o fluxo logístico do serviço pós-venda se tornou obsoleto e indubitavelmente dispendioso 

para a empresa, o mesmo deverá carecer de uma análise rigorosa de forma a desenhar alternativas 

que vão de encontro às necessidades da empresa sem pôr em causa o nível de serviço prestado ao 

cliente.  

Desta forma, embora os custos de transporte sejam a principal motivação para analisar o atual fluxo 

SPV, o lead time de transporte e serviço prestado ao cliente nunca poderá ser posto em segundo plano 

quando se trata de uma empresa que se pretende diferenciar dos restantes competidores do mercado 

em que esta se insere. Desta forma, estes dois pontos serão sempre vistos como fatores 

complementares quando se pretender classificar se uma alternativa será viável para o fluxo SPV.  

5.4.2.1 Estudo de alternativas ao processo atual  

 

Com recurso à informação obtida no capítulo 5.4.1.2 foram identificadas e selecionadas três 

características atuais do fluxo que servirão de base para uma possível restruturação do mesmo: O 

número de fornecedores, o operador logístico utilizado e a frequência de recolha quer nas lojas quer 

nos reparadores. 

Fase I – Oportunidades de melhoria propostas: 

 

• Operador logístico utilizado: No Serviço Pós-Venda da Worten, independentemente do 

número de unidades, peso – até 40kg – ou tipologia de artigos, a Chronopost será sempre o 

operador responsável e, tal como a tabela 15 demonstra, há fluxos entre lojas e reparadores 

que se destacam dos restantes. Desta forma, a alternativa proposta passa por se avaliar a 

adaptação do operador logístico em função das características do pedido de transporte de 

maneira a trocar o transporte da mercadoria tão económico quanto for possível. 

• Frequência de recolhas nas lojas e reparadores: atualmente, quer a loja/reparador contenha 

um ou vários processos de reparação para distribuição, a Chronopost fará a recolha nessas 

lojas e reparadores. Desta forma, a melhoria pretendida consiste em definir dias específicos de 

recolha de forma a aglomerar processos de reparação e rentabilizar a deslocação. 

Para avaliar a viabilidade de qualquer uma das propostas de melhoria é fundamental que a avaliação 

seja efetuada do ponto de vista financeiro, operacional e do cliente. Posto isso, em reunião com 

responsáveis das várias áreas envolvidas, foram apresentadas e discutidas as duas possibilidades. 
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Fase II – Avaliação teórica das oportunidades de melhoria propostas: 

 

No que toca à primeira alternativa será dada continuidade ao estudo uma vez que a alteração de 

operador logístico não põe em causa o nível de serviço nem afeta diretamente as restantes operações.  

A segunda alternativa proposta foi considerada de forma unânime como uma alternativa com viabilidade 

de implementação. Operacionalmente, mais concretamente nas lojas, esta situação permitiria um 

escalonamento de forma mais precisa das tarefas semanais realizadas pelos operadores de loja. Isto 

é, nos dias em que não existe recolha, os operadores de loja poderão focar-se, sem interrupções, 

noutras tarefas como a venda ou armazenamento de mercadoria. Não obstante, a implementação desta 

alternativa implicaria necessariamente um aumento de um dia no lead time de entrega nalguns 

processos de reparação. Esta realidade representa uma ineficiência e que deverá ser alvo de análise 

de forma a ser contrariada.  

Fase III – Avaliação quantitativa das oportunidades de melhoria propostas: 

 

Qualquer operação que inclua vários intervenientes, que afete diretamente o nível de serviço prestado 

ao cliente e com valores monetários desta envergadura, exige que, antes de implementar qualquer 

alteração aos processos em vigor, se efetue um estudo que garanta que a alternativa proposta 

acrescenta valor à empresa. Para isso, no próximo passo pretende-se, através de informação existente, 

simular a aplicação das alternativas propostas nos fluxos verificados durante o ano de 2016. 

• Simulação de alteração do operador logístico: 

Uma das características com maior destaque do fluxo de transporte no ano de 2016 consiste na 

quantidade de fluxos distintos, aproximadamente 25000, verificados. Destes, existem fluxos que se 

sucedem com maior frequência que outros e naturalmente fluxos onde a quantidade de artigos 

transportados diariamente é maior que outros. No entanto, o método de transporte praticado é o mesmo 

independentemente das características do envio. Ou seja, estando este transporte ao encargo do 

operador logístico da Chronopost, qualquer serviço de transporte do ponto A para o ponto B estará 

sujeito, em território nacional, às seguintes tarifas (tabela 18): 

 Tabela 18 Tarifas aplicadas pela Chronopost em território nacional 

 

Para volumes até 5 quilogramas o serviço de transporte será de 2,00€. Este valor aumenta em função 

do escalão de peso em que se insere e, para volumes com peso superior a 40kg, além dos 3,50€, a 

tarifa terá um incremento de 0,18€ por quilograma extra. Em todos existe uma adição de 0,1€ fruto do 

seguro de transporte. 

ESCALÃO 
DE PESO 

[0,5;1] ]1;2] ]2;5] ]5;10] ]10;15] ]15;30] ]30;40] 
Custo por 
kg extra 

ROTA  
PT-PT 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,25 € 2,65 € 3,00 € 3,50 € 0,18 € 
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Esta realidade deu aso a que se questionasse se para estes casos o operador logístico utilizado é 

aquele que garante maior vantagem para a Worten. Por exemplo, admitindo que a Luís Simões cobra 

uma deslocação entre a loja e o reparador 9,50€/palete (valor médio cobrado em 2016), poderá estar 

em causa uma oportunidade de otimização de custos. De forma a realizar esta análise, o passo 

seguinte consiste em, para cada fluxo de distribuição, realizar a equação 10: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝐷𝑖𝑎 𝐷 = ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

(10) 

Onde, 

P – Peso do volume 

𝑖 – Volume expedido do ponto A para o ponto B    

𝑛 – Quantidades de volumes expedidos no dia em causa  

O cálculo foi realizado diariamente para todos os fluxos e concluiu-se que a alteração de operador 

logístico apenas seria vantajosa em 0,97% dos fluxos SPV realizados no ano 2016. Estes resultados 

invalidaram de imediato esta alteração uma vez que, para um volume tão reduzido de rentabilização - 

6014 fluxos e poupança estimada em 7150€ - as implementações de sistemas tecnológicos e erros 

previstos procedentes do uso de mais que um operador logístico no fluxo SPV tornariam esta alteração 

insuficiente.   

• Simulação de implementação de janelas de recolha especificas: 

Na presente seção pretende-se simular a rentabilidade de transporte que se verificaria caso a recolha 

de mercadoria nas lojas e reparadores não se realizasse sempre que exista um processo pronto a 

distribuir, mas sim em dias semanais previamente estipulados para o efeito.  O primeiro passo passa 

por definir os dias que poderão ser suprimidos causando o menor impacto possível no nível de serviço. 

Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes premissas: 

•  Não poderão ser suprimidos dois dias semanais seguidos; 

• Terá que existir recolha às segundas-feiras uma vez que a maior acumulação de processos de 

reparação acontece nas lojas durante o fim de semana; 

•  Garantir que existe recolha às quintas feiras de forma a assegurar que a mercadoria é entregue 

no destino no dia seguinte. Caso esta premissa não se verifique, o lead time de resolução do 

processo para o cliente aumentará uma vez que ficaria retido no operador logístico durante o 

fim de semana.  

 Estas restrições operacionais promoveram que os únicos dias de recolha possíveis de serem 

suprimidos sejam: terça e quarta. Como teste inicial foi definido que o dia a ser suprimido será a terça-

feira. Como tal, será simulada a aglomeração dos volumes recolhidos na terça com os volumes de 

quarta de forma a estimar qual seria o peso total dos volumes.  
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Analisando a tabela 19 é possível concluir que, face à margem existente entre cada escalão de peso 

definido pela Chronopost, existe flexibilidade suficiente que permitirá rentabilidade as guias de 

transporte diariamente transportadas e consequentemente o custo de transporte associado. Conforme 

detalhado no exemplo da tabela A11 do anexo, supondo que existe a consolidação de dois volumes 

com o peso médio (tabela 17), verificar-se-ia uma diminuição de 4,20€ para 2,35€, no custo de 

transporte. 

Desta forma, para efetuar a simulação recorreu-se à ferramenta Microsoft Excel e ao registo de 

facturação do ano 2016 exemplificada e resumida na tabela 20. Neste registo, a coluna 1 diz respeito 

à guia de transporte que identifica o transporte do volume com origem na entidade da coluna 8 e destino 

na coluna 9 com recolha na data da coluna 2. Na coluna 6 está detalhado, em quilogramas, o peso do 

volume em causa e na coluna 7 o valor total do serviço obtido em função da tabela A3 de facturação 

disponível no anexo. 

  

Adicionalmente, com recurso a funções disponíveis na ferramenta (em detalhe na tabela A11 do anexo), 

em função da data recolha foi criada a coluna 3, 4 e 5 que indica, respetivamente, o mês (de 1 a 12), a 

semana do ano (de 1 a 53) e o dia da semana em causa (atribuindo 2 caso se trate de segunda-feira, 

3 caso se trate de terça-feira, (…) e 6 caso se trate de uma sexta-feira) de cada guia de transporte. Os 

volumes incluídos na tabela 20, foram recolhidos em junho (mês 6), na 24ª semana do ano e a uma 

terça-feira (dia da semana número 3). 

Uma vez que o dia de recolha escolhido para ser suprimido na simulação será a terça-feira, de seguida 

foi criada uma coluna adicional com a seguinte a condição na ferramenta Microsoft Excel:  

= 𝐼𝐹 ([𝑊𝐸𝐸𝐾𝐷𝐴𝑌] = 2; Segunda; 𝐼𝐹(𝑂𝑅([𝑊𝐸𝐸𝐾𝐷𝐴𝑌] = 3; [𝑊𝐸𝐸𝐾𝐷𝐴𝑌] = 4); Quarta; 𝐼𝐹([𝑊𝐸𝐸𝐾𝐷𝐴𝑌] = 5; Quinta; Sexta))) (11) 

A equação 11 consiste em atribuir um dia de semana – de forma escrita - de recolha teórica em função 

do dia real de recolha verificado. De forma clara, a seguinte condição irá retribuir a palavra “Segunda” 

caso o dia real de recolha tiver sido no dia de semana 2, “Quarta” caso tenha sido no dia de semana 3 

ou 4, “Quinta” no caso tenha sido no dia 5 e “Sexta” caso tenha sido no dia 6.  

Tabela 20 Manuseamento dos dados das guias SPV transportadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tendo a tabela 20 novamente como exemplo, para efeitos de simulação foi aplicada a equação 14 e 

adicionada a coluna “WEEK_DAY_TEORICO” onde, embora a data de recolha tenha sido a uma terça 

feira, foi atribuída a quarta-feira como dia de semana de recolha teórica (tabela 21). 

 

Esta situação permitiu iniciar ao passo seguinte que consiste em simular a aglomeração dos volumes 

recolhidos na terça com os volumes de quarta e verificar qual seria o peso total dos volumes recolhidos 

nessa situação. Com esta informação, utilizando uma nova funcionalidade do Microsoft Excel, a pivot 

table, que consiste na criação de tabelas dinâmicas altamente flexíveis e ajustadas, a partir dos dados 

da tabela 21, foi possível definir uma nova tabela categorizando semana a semana os fluxos existentes  

Por exemplo, incidindo naquele que é o fluxo com maior número de volumes transportados, Wrt Lisboa 

– CPCDI (tabela 14), a tabela 19 e 20 exemplificam a simulação efetuada nas semanas 6, 7 e 8: 

 

 

 

 

 

 

Por fim, o passo seguinte consiste em atribuir o custo em função do peso verificado e comparar os 

valores faturados e com os valores obtidos na simulação efetuada. Neste passo foi necessário definir 

qual a rota e cruzar a informação com as variáveis de facturação Chronopost dispostas na tabela A3 

do anexo. Com recurso ao exemplo acima, a título de exemplificativo será ilustrada a alocação dos 

custos diários verificados e estimados para a semana 6,7 e 8 no fluxo Wrt Lisboa – CPCDI: 

Valores de recolha e de facturação registados: 

 

 

 

Valores de recolha de facturação estimados  

Tabela 21 Criação do dia de recolha teórico 

Tabela 21 Valores Faturados 

Após Simulação: 

< 

Recolha Real Registada: 

< 

Tabela 20 Valores de recolha simulados 

Tabela 19 Valores de recolha registados 

Valores de recolha e de facturação estimados: 

 
Tabela 22 Custo previsto após simulação 
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Como é possível verificar, neste pequeno exemplo que inclui apenas um fluxo e com uma amostragem 

de 3 apenas semanas, foi estimada uma poupança de: Valor Faturado – Valor Previsto = 45,05€ – 

38,10€ = 6,95€. 

Embora não aparente ser um valor significativo, alargando a simulação para os mais de 25000 fluxos 

distintos existentes e reproduzindo a mesmas para a totalidade de registos do ano de 2016, foi estimada 

uma poupança de 30.156,84€/ano (2% do custo total anual). 

Fase IV – Resumo final do caso de estudo: 

 

A expansão da marca Worten nos últimos anos com a abertura de lojas por todo o território nacional e 

a aposta no serviço Worten Resolve - ou Serviço Pós-Venda - provocou que o número de volumes 

transportados entre lojas e reparadores tenha aumentado consecutivamente ao longo dos anos. Aliado 

a esta situação, o custo logístico sofreu um aumento exponencial. Como tal, a Worten assumiu a 

revisão deste processo logístico como vital para a rentabilidade futura do serviço Worten Resolve. 

Para isso foram detalhadas as características do fluxo logístico de forma a identificar possíveis 

oportunidades de melhoria. Inicialmente testou-se a renegociação das variáveis de custeio aplicadas 

pelo operador logístico e enquadra-las em valores que favorecessem a Worten. No entanto, a 

Chronopost mostrou-se intransigente a posições alterações. Face a esta realidade a análise passou a 

ter o seguinte foco: alteração do operador logístico ou efetuar alterações operacionais internamente: 

• Alteração do operador logístico: para se avaliar a possibilidade de se alterar o operador 

responsável pelo serviço Worten Resolve, na primeira iniciativa estudou-se a viabilidade de 

alterar a tipologia de transporte em vigor, substituindo a utilização de um transportador 

expresso (que utilizam uma caixa como unidade de transporte) para um transportador que 

utiliza a palete como meio de transporte e facturação. No entanto, utilizando as variáveis de 

custeio da Chronopost e Luís Simões (tabela A1 e A3 do anexo) foi possível simular a 

facturação de 2016 e concluir que, embora os volumes transportados por fluxo estejam em 

crescimento, a implementação da Luis Simões como operador logístico encarregue deste 

circuito representaria uma vantagem financeira (total de 7150€) em apenas 0,97% dos 25000 

fluxos logísticos verificados. Desta forma, o foco passou por testar novas soluções de 

operadores logísticos expresso existentes no mercado, mas, face ao elevado nível de serviço 

que a Chronopost apresenta (96%) em comparação com mais diretos competidores, a solução 

foi de imediato refutada de forma a que o serviço prestado ao cliente não fosse afetado. 

• Alteração operacionais interna: focando naqueles que são os pressupostos e características 

dos fluxos internos foi possível verificar que existe fluxos do ponto A para o B que se repetem 

diariamente e que o peso médio por volume transportado é de 4,94kg (tabela 18). Esta 

realidade permitiu concluir que os volumes transportados poderiam ser rentabilizados uma vez 

que o método de facturação da Chronopost baseia-se exclusivamente em escalões de peso 

em que cada volume de insere e, mesmo dentro desses mesmos escalões (tabela A3 do 
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anexo), quanto mais elevado for o peso (até 40kg), menor será o peso por quilograma 

transportado (figura 33) 

•  

Posto isto, através da alteração do modo operacional em vigor que pressupõe que sempre que exista 

um artigo disponível para recolha numa loja ou reparador, a mesma deve solicitar a recolha por parte 

da Chronopost independentemente das quantidades de volumes ou dia da semana em causa, o desafio 

passou por suprimir dias de recolha a fim de aglomerar mercadoria. Com esta alternativa pretende-se 

aumentar o peso total e tornar o transporte da mercadoria o mais rentável possível.  

Seguindo algumas condições que a característica do serviço carece, nomeadamente no nível de 

serviço (lead-time) prestado ao cliente, foi definido que os dias passiveis de serem suprimidos seriam 

as terças ou quartas-feiras. Como tal, com recurso a ferramentas do Microsoft Excel foi possível 

manusear os dados de forma a simular a extinção das recolhas de terça e estimar o peso total que 

seria recolhido na quarta-feira. 

Os resultados obtidos durante esta simulação estimaram uma redução de aproximadamente 30 mil 

euros. Posteriormente, realizou-se uma nova simulação que consistia em suprimir a recolha de quarta-

feira. Para esta, foi estimada uma redução de 31,5 mil euros. No entanto, após reunião com os diretores 

responsáveis pelas operações de loja, ficou definido que o dia a ser suprimido seria a terça-feira. 

Após a sua validação, foi necessário contrariar a única ineficiência desta alteração: a mercadoria que 

fica pronta para expedição no dia em que a janela foi suprimida. Nesta situação, a mercadoria só será 

recolhida no dia seguinte provocando assim que o tempo do serviço de reparação prestado ao cliente 

aumente um dia sem que seja incrementado valor ao mesmo. Posto isto, em reunião com a direção de 

gestão de lojas, foi possível definir que, nos casos em que os artigos são entregues nas lojas, estas 

deixarão de ter 2 dias para formalizar o processo e preparar o artigo e passarão a faze-lo em apenas 1 

dia. Desta forma, o lead time médio manter-se-á e, nos dias em que não existe expedição da mercadoria 

(terças-feiras), a loja poderá ter os seus colaboradores focados totalmente noutras operações core 

como o armazenamento, gestão e venda de mercadoria. 

Figura 33 Custo por quilograma transportado via Chronopost na rota PT-PT 
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6. Conclusões finais e trabalho futuro 
 

A Worten, maior retalhista nacional de eletrónico de consumo, deparou-se com múltiplas ineficiências 

na sua operação de distribuição de mercadoria entre os vários intervenientes nos fluxos diários 

existentes. Nos mais diversos serviços logísticos, o método de transporte da mercadoria em vigor 

tornou-se obsoleto e desenquadrado da realidade atual do mercado.  

Neste sentido, com este trabalhado pretendeu-se analisar as características das várias operações de 

transporte da mercadoria com o propósito de identificar oportunidades de melhoria que permitam 

reduzir os custos de transporte e aumentar o nível de serviço da operação. Analisando os volumes 

transportados, operadores logísticos alocados aos diversos serviços, variáveis de custeio e resultados 

obtidos no ano de 2016, pretende-se alterar os processos que não garantam a melhor rentabilidade de 

recursos físicos ou financeiros à empresa. 

Posto isto, a caracterização do problema permitiu depreender que existe 3 pontos que devem ser 

revistos ao detalhe de forma a avaliar se os mesmos representaram uma oportunidade de melhoria. 

Nestes, a principal motivação consiste na criação de sinergias entre os vários fluxos que garantem a 

distribuição diária dos vários serviços Worten e essencialmente rever processos operacionais em vigor 

e que, por existir advertência interna à mudança, embora se tenham tornado ineficientes e 

desenquadrados da realidade do mercado, não são revistos e alterados.  

Posteriormente efetuou-se uma revisão da literatura existente relativamente à área de transporte 

rodoviário de mercadoria, gestão de frota e pensamento lean - que é uma metodologia de melhoria 

contínua que se foca na eliminação de desperdícios -. Neste sentido, adaptando-se o conceito lean à 

área de transportes optou-se por explorar a utilização da metodologia Value Stream Map (VSM). Por 

fim, abordou-se ainda o mercado e-commerce que tem um impacto direto naquele que é o panorama 

de vendas e, consequentemente, no método de transporte de artigos. Como tal, o levantamento de 

informação destas temáticas relevou-se fundamental para o desenvolvimento do caso de estudo.  

Assim, numa primeira fase, após se avaliar a exequibilidade das quatro oportunidades de melhoria 

inicialmente identificadas, foram selecionados três casos de estudo para análise detalhada dos fluxos 

diários dos vários serviços e numa segunda fase foi proposta a operação futura (to-be) que visa dar 

resposta aos três casos de estado apresentados:  

Oportunidade de Melhoria I: Melhoria do transporte primário realizado via Chronopost 

• Ineficiência: com recurso à ferramenta VSM, concluiu-se que em média oito das onze horas 

(PCE de ~27,3%) do transporte primário referente às entregas realizadas pela Chronopost 

correspondia a momentos em que a mercadoria não sofre qualquer manuseamento, ficando 

apenas armazenada. 

• Alternativa Proposta: foi estudada a viabilidade de alterar o operador logístico associado a este 

transporte de forma a reduzir as etapas que não acrescentam valor ao artigo. Com a simulação 
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efetuada, em que se atribuía o transporte primário ou capilar à Luís Simões, foi possível garantir 

uma redução do lead time de entrega em um dia a 30% das encomendas feitas pelos clientes 

Worten e uma redução mínima de custos estimada em aproximadamente 100.000€/ano.  

Oportunidade de Melhoria II: Consolidação de paletes de aprovisionamento das lojas WRT 

• Ineficiência: O modelo de envio de mercadoria para as lojas Worten, onde cada palete só 

poderá conter uma tipologia de artigo, resultava num desaproveitamento expressivo do espaço 

útil das paletes. 

• Alternativa Proposta: A alteração passou por contrariar o atual método operacional de formação 

da palete e, tendo em consideração vários pressupostos que a operação exige, incrementar a 

etapa de consolidação das paletes várias paletes de forma a aumentar o rácio espaço ocupado 

vs espaço útil das paletes transportadas. Para avaliar a potencialidade desta iniciativa, através 

do método de gestão de dados clustering k-means, foram escolhidas 10 lojas onde se testaria 

este processo durante um mês. No projeto piloto obteve-se um proveito de 534€ onde, após 

extrapolação para o universo total de lojas Worten, se estimou uma redução de 85.198€/ano.   

Oportunidade de Melhoria III: Rentabilização do fluxo do transporte de reparações 

• Ineficiência: Face ao aumento de fluxos entre reparadores e lojas verificado nos últimos anos, 

identificou-se que o modelo de facturação em vigor não representava a rentabilidade 

financeiramente desejada. 

• Alternativa Proposta: por último, o terceiro caso consistiu em criar um modelo de simulação na 

ferramenta Microsoft Excel onde, com base no registo de facturação do ano 2016, foi possível 

simular a extinção dias recolha de mercadoria com a finalidade de rentabilizar as guias de 

transporte uma vez que o custo por quilograma transportado reduz progressivamente quanto 

maior for o peso total da guia de transporte. Respeitando as necessidades da operação que 

garantem o melhor nível de serviço prestado a cliente, foi simulada a extinção da terça-feira e 

foi estimada uma redução de 30.156,84€/ano 

Tendo a redução de custos dos vários serviços de transporte da Worten sido apresentado como desafio 

máximo a atingir, a obtenção de alternativas que no seu total perfazem uma redução de 200.00€/ano, 

garantindo a preservação – e nalguns casos melhoria – do nível de serviço prestado ao cliente e a 

otimização de recursos, permitiu concluir que os objetivos do estudo foram cumpridos.  

Por fim, para desenvolvimentos futuros, a iniciativa apresentada - posteriormente abortada uma vez 

que o seu tempo estudo ultrapassaria a duração do estágio - que consistia na criação de mini armazéns 

nas principais zonas nacionais de forma a dar suporte ao atual único armazém Worten situado na 

Azambuja, será certamente um estudo interessante para o futuro da Worten. Adicionalmente, a 

exploração da linha de ferroviária que se localiza junto ao armazém – estação Espadanal da Azambuja 

- poderá potenciar e rentabilizar o transporte de grande quantidade de mercadoria por longas 

distâncias.  
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Anexos 

 

• As Figura A1 e A2 estão representadas, respetivamente, vista aérea e a localização geográfica 

do centro de distribuição da Azambuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Figura A 3 demonstra as paletes de aprovisionamento no cais de expedição. Filmado a preto 

estão as paletes produzidas na zona de PBS e a branco as paletes produzidas em GDM e 

Racks. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A 3 Foto de paletes de várias zonas de produção 

Centro de distribuição 
Figura A 1 Localização do centro de distribuição da Azambuja Figura A 2 Vista aérea do entreposto da Azambuja 
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• Após conferidas pelo CCM, os operadores colocam a seguinte fita: 

 

 

 

 

 

 

 

• A tabela A1 representa o custo máximo e mínimo verificados por envio de palete durante o mês 

de abril. A variação verificada deve-se à oscilação do preço do combustível durante o mês. 

 

Tabela A 1 Custo por palete expedida (abril de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Mínimo Máximo 

Lisboa 5,21 € 5,35 € 

Santarém 5,21 € 5,35 € 

Setúbal (Norte e Península) 5,21 € 5,35 € 

Coimbra 8,30 € 8,48 € 

Leiria 8,30 € 8,48 € 

Viseu 8,30 € 8,48 € 

Aveiro 9,90 € 10,12 € 

Porto 9,90 € 10,12 € 

Braga 11,97 € 12,23 € 

Viana do Castelo 11,97 € 12,23 € 

Setúbal (Sul de Alcácer do Sal) 14,05 € 14,36 € 

Beja 14,05 € 14,36 € 

Évora 14,05 € 14,36 € 

Faro 14,05 € 14,36 € 

Castelo Branco 14,50 € 14,82 € 

Guarda 14,50 € 14,82 € 

Portalegre 14,50 € 14,82 € 

Bragança 19,10 € 19,52 € 

Vila Real 19,10 € 19,52 € 

Figura A 4 Artigo após conferencia do CCM 
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• A Tabela A2 indica os códigos de postais abrangidos por cada armazém Chronopost: 

Tabela A 2 Distribuição dos códigos postais por armazém da Chronopost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para valores de facturação foram definidos os seguintes preços de acordo com a tipologia de 

um serviço da Chronopost. Para qualquer volume transportado existe ainda um incremento de 

0,10€ correspondente ao seguro de transporte: 

Tabela A 3 Custo por intervalo de peso em cada rota Chronopost 

ROTA [0,5;1] ]1;2] ]2;5] ]5;10] ]10;15] ]15;30] ]30;40] 
Custo por kg 
extra 

AÇ_AÇ 4,00 € 4,50 € 5,25 € 7,25 € 9,75 € 14,75 € 21,00 € 0,50 € 

AÇ_ES 10,60 € 12,95 € 15,75 € 28,10 € 40,58 € 69,73 € - - 

AÇ_PT 6,50 € 8,85 € 11,20 € 21,78 € 33,53 € 58,20 € 86,40 € 2,35 € 

ES_AÇ 10,60 € 12,95 € 15,75 € 28,10 € 40,58 € 69,73 € - - 

ES_MD 8,46 € 10,46 € 13,91 € 23,68 € 34,41 € 58,89 € 87,09 € - 

ES_PT 4,10 € 4,10 € 4,55 € 6,32 € 7,05 € 11,53 € 14,73 € - 

MD_ES 8,46 € 10,46 € 13,91 € 23,68 € 34,41 € 58,89 € 87,09 € 2,32 € 

MD_MD 3,50 € 4,00 € 4,75 € 6,75 € 9,25 € 14,25 € 20,50 € 0,18 € 

MD_PT 4,36 € 6,36 € 9,36 € 17,36 € 27,36 € 47,36 € 72,36 € 2,00 € 

PT_AÇ 6,50 € 8,85 € 11,20 € 21,78 € 33,53 € 58,20 € 86,40 € 2,35 € 

PT_ES 4,10 € 4,10 € 4,55 € 6,32 € 7,05 € 11,53 € 14,73 € 0,32 € 

PT_MD 4,36 € 6,36 € 9,36 € 17,36 € 27,36 € 47,36 € 72,36 € 2,00 € 

PT_PT 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,25 € 2,65 € 3,00 € 3,50 € 0,18 € 

 

 

Armazém Chronopost Códigos de Postal Abrangidos 

Vila Real 5000 a 5400 

Viseu 3400 a 3699 

Coimbra 3000 a 3399 

Guarda 6200 a 6499 

Leiria 2400 a 2550 

Torres Novas 2000 a 2300 e 6000 a 6120 

Évora 7000 a 7900 

Faro 8000 a 8900 

Lisboa 1 1000 a 1999 

Lisboa 2 2551 a 2799 

Lisboa 3 2800 a 2999 

Porto 1 3700 a 3999 

Porto 2 4505 a 4999 
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• Para a entrega de mercadoria às lojas Worten foram definidas as seguintes janelas de entrega 

por loja: 

 

 

 

 

 

 

• A figura A5 abaixo tem ilustrado o volume de fluxos de distribuição por distrito continental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para o estudo e implementação de uma parceria outsourcing foi sugerido o seguinte esquema: 

Tabela A 4 Dias da semana e horas do aprovisionamento de algumas lojas Worten 

Figura A 5 Volume de expedição por distrito (2016) 

Figura A 6 Esquema de implementação de uma parceria de outsourcing 
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• A figura A7 inclui alguns ícones usados na representação de um fluxo VSM.  

 

 

• A tabela A5 inclui informação relativamente ao peso, comprimento, largura e altura de todos os 

artigos. Estes dados permitem obter o volume de cada artigo e assim estimar o volume total a 

transportar diariamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura A 7 Exemplos de ícones utilizados no VSM 

Tabela A 5 Exemplo da base de dados que inclui as dimensões dos SKU’s 
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• A figura A8 inclui informação relativamente ao volume de entregas por armazém Chronopost. 

Nestas é possível verificar que, no ano de 2016, o volume de entregas é reduzido para o 

armazém Chronopost de Viseu, Guarda ou Vila Real.  

 

• A Figura A9 representa a consulta feita na base de dados que inclui o registo total das entregas 

Worten (BD Pequenos formatos) onde se inclui as restrições feitas nas recolhas Click and 

Collect + HD.  A primeira – 1 – faz o filtro das datas de que pretendemos obter informação, 

neste caso do primeiro ao penúltimo dia do ano de 2016. A segunda pretende que seja 

contabilizado (“count”) o número de serviços em cada dia enquanto que a terceira faz a soma 

(“sum”) do número de artigos associados. A quarta iteração faz a soma dos volumes de todos 

os artigos recolhidos no dia D, tendo sido anteriormente, através de informação recolhida da 

base de dados que inclui todos os detalhes de SKU, associado o volume. Por último, as 

restrições 5 e 6 fazem uma seriação dos dados, garantido que se trata de transferências 

continentais e de fluxos dos serviços de entrega ao domicilio ou modalidade Click and Collect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A 8 Volume de entregas de HD e Click and Collect por armazém Chronopost 

1 2 3 4 5 6 

Figura A 9 Método de análise utilizado para obter o registo total de entregas Worten dentro de determinadas restrições 
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• Correndo a pesquisa dentro destas premissas obtém-se a tabela A6 com a informação diária: 

 

 

 

 

 

 

• Na tabela A7 está feito um resumo do número de paletes enviadas diariamente para cada loja 

Worten. Os dias com um número de paletes enviadas inferior ao número de paletes enviado 

com maior frequência para aquela loja (moda) estão assinalados a vermelho. Tal como é 

possível verificar na loja Worten de Águeda, a moda anual no número de paletes enviadas foi 

de 5 paletes. Desta forma, a segunda, quinta e sexta-feira estão assinalados a vermelho uma 

vez que têm um valor inferior à moda. Este manuseamento de dados pretende identificar 

expedições com carga reduzida e verificar se se justificaria uma consolidação da mercadoria 

de dois dias. Neste caso, a aglomeração das paletes de dia 05 e 06 de janeiro originaria 7 

paletes.  

 

A redução de janelas de entrega permitiria que o tempo de recursos alocados à receção, 

descarga e armazenamento da mercadoria na loja fosse apenas dispensado num dos dias e, 

em cenários onde a mercadoria diária não permita um aproveitamento eficiente do espaço útil 

das paletes, existiria uma oportunidade de consolidação da mercadoria dos dois dias e neste 

exemplo, em vez de se expedir um total de 7 paletes, expedir-se-ia no máximo 6 paletes.  

 

Tabela A 6 Exemplo dos registos obtidos por dia 

Tabela A 7 Número de paletes inferiores ao número mais frequente 
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• Após o cálculo da distância das lojas com os clusters fictícios, as lojas presentes na tabela A8 

correspondem às lojas que foram alocadas ao cluster 1.  

 

• A tabela A9 indica os SLA’s por rota acordados com o operador logístico relativamente ao fluxo 

SPV são os seguintes: 

Tabela A 9 SLA acordado por rota SPV 

Rota 
SLA. 
Acordado 

PT-PT Até 24h 

PT-ES | ES-PT Até 48 h  

Ilhas - ES Até 7 dias  

Madeira Até 2 dias 

Madeira (Porto Santo) Até 5 dias 

PT-Açores (S. Miguel) Até 2 dias 

Açores (Terceira) Até 3 dias 

Açores (Santa Maria) Até 4 dias  

Açores (Pico) Até 4 dias 

Açores (Restantes ilhas) Até 5 dias 

 

 

• A tabela A 10 indica, em valor percentual, o percentual de cada rota em função do total 

Tabela A 10 Distribuição das guias por tipo de rota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota 
Quantidade de Guias 
Transportadas 

AÇ_AÇ 0,15% 

AÇ_ES 0,09% 

AÇ_PT 1,06% 

ES_AÇ 0,06% 

ES_MD 0,04% 

ES_PT 1,31% 

MD_ES 0,06% 

MD_MD 0,61% 

MD_PT 1,17% 

PT_AÇ 0,81% 

PT_ES 1,72% 

PT_MD 0,95% 

PT_PT 91,97% 

Tabela A 8 Lojas incluídas no cluster 1 após primeira iteração 
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• Sabendo de antemão que o quanto maior for peso da guia de transporte, menor será o custo 

de transporte por quilograma (tabela 19), com a aglomeração de volumes é expectável que 

exista uma rentabilidade das guias de transportes. Tal como a Tabela A11 detalha, utilizando 

como referência o peso médio por volume transportado será ilustrada um exemplo da 

simulação a efetuar (tabela 19). Este valor, 4,92kg (tabela 16), inclui-se no terceiro escalão de 

facturação - dos 2kg aos 5kg (tabela 20) - e tem um custo associado de 2,10€ (rota PT-PT). 

Assumindo que existe um determinado fluxo, com este peso, com origem no ponto A e destino 

no ponto B dois dias seguidos, estaremos a falar de um valor total de facturação de 4,20€. No 

entanto, supondo que existe a extinção de recolha no primeiro dia, no dia seguinte (D+1), a 

Chronopost iria recolher um total de 9,84kg. Neste caso, o escalão de facturação associado 

será o escalão dos 5kg aos 10kg com um custo de 2,35€.  

Tabela A 11 Simulação da consolidação de dois volumes com o peso médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De forma a retirar informação útil da tabela 20, relativamente à recolha de mercadoria no 

serviço pós-venda foram utilizadas, as seguintes funções na ferramenta Microsoft Excel: 

Tabela A 12 Expressões utilizadas para detalhar a tabela 20 

Coluna Expressão Significado 

3 =MONTH([DATA RECOLHA]) Retorna informação do mês da data de recolha 

4 =WEEK ([DATA RECOLHA]) Retorna informação da semana da data de recolha 

5 =WEEKDAY ([DATA RECOLHA]) Retorna informação do dia de semana da data de recolha 

 

Cenário Atual Simulação 

Peso do 
Volume 

Dia D: 4,94kg 
D+1: 9,84kg Dia D+1: 

4,94kg 

Escalão de 
Peso 

]2;5] 
]5;10] 

]2;5] 

Custo Total 
Dia D: 2,10€ 

D+1: 2,35€ Dia D+1: 
2,10€ 


