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Resumo
Atualmente, a responsabilidade social, os benefícios logísticos, económicos e ecológicos tornam as
empresas cada vez mais conscientes das suas práticas. Uma das fortes preocupações no processo
logístico é a adoção de contentores retornáveis em vez das habituais embalagens descartáveis. No
entanto, a gestão ineficiente da sua logística inversa leva a uma diminuição significativa do parque de
contentores e consequentemente a um aumento dos custos de perda e reposição.
Nesta dissertação foi desenvolvido um novo procedimento para controlar os contentores reutilizáveis
da Empresa X, uma distribuidora farmacêutica portuguesa, que se depara com um gasto médio anual
de 100 mil euros em novos contentores. O atual sistema de rastreamento por código de barras é
limitado e tem lacunas que permitem o desaparecimento dos mesmos. Com uma reformulação do
processo em conjunto com a implementação de uma nova tecnologia de identificação automática, o
RFID (Radio-Frequency IDentification), é possível fechar as lacunas existentes pois esta tecnologia
permite a transmissão de dados através de ondas de rádio frequência entre uma etiqueta (tag) e um
leitor, sem requerer linha de visão e podendo ler várias tags simultaneamente.
Foi então idealizada uma solução que inclui módulos de leitura RFID no armazém, nas viaturas de
transporte e aplicação de tags RFID passivas nos cerca de 100 mil contentores da empresa. Para além
disto, foi elaborado um procedimento de implementação e feitas sugestões para a gestão da mudança.
Com a nova solução, prevê-se uma poupança de cerca de 75 mil euros anuais para a Empresa X.

Palavras-chave: Logística Inversa, Controlo de Contentores Reutilizáveis, Tecnologias de Identificação
Automática, Códigos de Barras, RFID, tags.

i

ii

Abstract
Nowadays, companies are increasingly more aware of their practices due to social responsibility,
logistic, economic and ecological benefits. One of the strongest concerns in logistic operations is the
use of returnable containers instead of the common disposable packaging. However, an inefficient
management of the containers pool leads to an increase in the costs of loss and replacement.
In this thesis, a new procedure was developed to control the returnable containers of Company X, a
Portuguese pharmaceutical distributor that spends an average of 100k euros in new containers every
year. The current barcode based tracking system is outdated and flawed, easing up to the shrinkage of
the containers’ pool by misplacement or theft. It’s necessary to perform a redesign of the process paired
with the introduction of a more advanced auto-identification technology such as RFID (Radio-Frequency
IDentification) that allows wireless data transmission between a tag and a reader through radiofrequency waves, without requiring line of sight and with the ability to read multiple tags simultaneously.
As a result, a solution was conceived including RFID reading modules in the warehouse and in the
transport vehicles and the tagging of about 100k containers with passive RFID tags. The execution plan
was developed along with suggestions for change management. The new solution brings many benefits,
especially major time gains, reduction in the number of tasks performed by operators and Company X
is predicted to save about 75k euros per year.

Keywords: Reverse Logistics, Control of Reusable Containers, Auto-identification Technologies,
Barcode, RFID, tags.
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1

Introdução

Neste capítulo é apresentado o problema de gestão de entregas de uma distribuidora farmacêutica
Portuguesa, a Empresa X. É delineada uma metodologia de investigação para o desenvolvimento do
projeto e da solução final, são traçados os objetivos e explicada a estrutura da dissertação com um
breve resumo de cada capítulo.

1.1 Contextualização do Problema
Hoje em dia, a globalização e a vontade em adquirir vantagem competitiva motiva as empresas a
expandir as suas operações internas para uma complexa rede de abastecimento que pode abranger
vários países. A gestão desta cadeia de abastecimento inclui o conjunto de processos e sistemas de
suporte que sustentam as estratégias de negócio e influenciam as decisões operacionais, estratégicas
e táticas, com o objetivo de atingir competitividade organizacional (Musa and Dabo 2016).
O movimento a jusante de bens do fabricante para o retalhista e acabando no consumidor é conhecido
por cadeia de abastecimento direta. Quando os consumidores devolvem a sua compra ao retalhista
para um reembolso, reparação ou recolha, origina-se um movimento a montante do retalhista para o
fabricante. Este movimento denomina-se por cadeia de abastecimento inversa (ou logística inversa –
LI) e a integração de ambas as atividades a montante e a jusante denomina-se por cadeia de
abastecimento em circuito fechado. Cadeias de abastecimento em circuito fechado (CACF) são uma
componente chave de operações comerciais sustentáveis e têm recebido cada vez mais atenção de
académicos e praticantes, devido sobretudo a regulações ambientais para empresas que operam na
Europa e por fatores económicos, para empresas nos Estados Unidos (Visich et al. 2007).
No âmbito da gestão da CACF, cada vez mais, a indústria adota embalagens de transporte retornáveis
(ETR) para a sua atividade uma vez que estas apresentam benefícios significativos perante as
embalagens descartáveis convencionais (Mason et al. 2012). Entre as embalagens de transporte
retornáveis encontram-se todos os recursos usados na montagem, transporte, armazenamento,
manuseamento e proteção de bens na cadeia de abastecimento que são retornados para reutilização
futura como por exemplo: paletes e todos os tipos de recipientes reutilizáveis como caixas, contentores,
tabuleiros, barris, botijas, etc. São vários os benefícios operacionais inerentes a este investimento,
como a melhoria na segurança e na proteção dos produtos, nos ambientes de trabalho e uma maior
eficiência no manuseamento. Para além disto, também a ecologia desempenha um papel importante,
sendo que as ETR representam uma maneira de reduzir a utilização de materiais descartáveis de
embalagem, reduzindo assim os níveis de resíduos de embalagens produzidos, e hoje em dia
rigorosamente regulamentados por agências governamentais (Johansson and Hellström 2007).
No processo de adoção de ETR, as empresas têm em consideração vários custos, tal como o custo do
material, de redução de danos, de transporte dos fluxos de entrada e saída, de redução de resíduos
sólidos, de triagem, de problemas de ergonomia e segurança, de eficiência cúbica, de rastreabilidade,
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de mão-de-obra, de limpeza/restauro e de mudanças no layout da linha e do armazém. No entanto,
entre estes fatores, geralmente não está contemplado o custo associado ao desaparecimento das ETR
(shrinkage), por roubo ou extravio dos mesmos (Johansson and Hellström 2007).
Em muitas indústrias, a perda de embalagens de transporte retornáveis constitui um problema
significativo. Por exemplo, verifica-se uma perda anual de 10% a 15% das botijas na indústria de gás
engarrafado, uma perda de cerca de 10% em paletes a nível global e o incumprimento na devolução
de material reutilizável por parte dos clientes origina uma despesa anual de cerca de £140 milhões
apenas no Reino Unido (Kim and Glock 2014). O valor de uma ETR pode ser de apenas 5€ ou ir até
aos vários milhares de euros por unidade, e não é raro uma ETR ser mais cara do que o bem que
contém. Assim, uma quantidade industrial de ETR representa um investimento inicial de capital
significativo e o seu desaparecimento um custo operacional considerável (Johansson and Hellström
2007). Para a Empresa X, que utiliza contentores retornáveis para fazer as suas entregas, este custo
traduz-se em cerca de 100 mil euros por ano.
Sem uma gestão adequada, o uso de contentores reutilizáveis pode aumentar significativamente os
custos logísticos da empresa. Gerir um parque de contentores é uma tarefa aparentemente fácil, mas
revela-se desafiante. Empresas muito eficientes nas suas logísticas de entrada e de saída, muitas
vezes não conseguem ser bem-sucedidas na gestão do seu parque de contentores, que acabam por
ser mal direcionados, perdidos e raramente são rastreados pelos seus sistemas de informação.
Inadvertidamente, a empresa vê-se na necessidade de aumentar o número de contentores
necessários, por diversos fatores: maior tempo de retenção e a sua reutilização pelos recetores, a sua
passagem a outros utilizadores não previstos, a não recolha dos contentores vazios e a falta de
manutenção para a posterior reutilização. Assim, uma má gestão dos contentores causa várias
ineficiências como aumento de custos associados à sua manutenção, excesso de inventário,
desaparecimento, desgaste e custos de substituição. Na literatura existe o consenso de que a maior
causa para esta gestão ineficiente dos contentores é a falta de visibilidade no percurso dos mesmos, e
como tal, torna-se necessário implementar tecnologias de identificação automática e rastreabilidade (R.
Maleki and Reimche 2011). Esta visibilidade traduz-se em informação que é crucial para o desempenho
de uma cadeia de abastecimento uma vez que fornece o fundamento sobre o qual as transações dos
processos são executadas e como os gestores tomam as decisões alicerçadas (Chopra and Meindl
2007, 500).
O uso de sistemas de identificação automática para rastrear contentores reutilizáveis pode aumentar o
retorno do investimento ao diminuir os custos operacionais. Identificar e rastrear os contentores
retornáveis é essencial para uma boa gestão e fornece informação útil que permite melhorar as
devoluções e os retornos (R. A. Maleki and Meiser 2011). Ainda que os sistemas de identificação
automática sejam um instrumento útil para aumentar a visibilidade, é essencial que o fluxo de
contentores e de informação esteja bem documentado e analisado. Os autores R. Maleki e Reimche
(2011) propõem que antes de implementar uma tecnologia de identificação automática, primeiro deve
ser melhorada a comunicação e o fluxo de informação ao adicionar novas capacidades ao sistema
informático e é também recomendado implementar contratos de responsabilidade que obriguem os
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intermediários a responsabilizarem-se pelos contentores que manuseiam. Por exemplo, no caso da
Empresa X, várias lacunas nos seus sistemas de informação, nomeadamente a falta de integração
entre sistemas informáticos, impedem a aferição de responsabilidade em caso de perda de contentores.
Na literatura existem muitas tecnologias de identificação automática que permitem a gestão e o
rastreamento das ETR, como o código de barras, o RFID (Radio-Frequency IDentification), Wi-Fi, GPS
e a Internet of Things, tecnologias usadas para aumentar a produtividade e reduzir o erro humano ao
automatizarem tarefas de processamento de informação (Li et al. 2015; R. A. Maleki and Meiser 2011).
A logística e a gestão da cadeia de abastecimento são altamente influenciadas pelo rápido
desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na área de tecnologias de informação. Contudo,
estão sempre a ser desenvolvidas novas tecnologias e sistemas para o campo logístico, e o interesse
em técnicas avançadas de captura e identificação automática, particularmente o RFID, tem aumentado
cada vez mais. RFID é o nome genérico para tecnologias que usam ondas de radiofrequência para
transferir dados entre um leitor e uma etiqueta (tag) colocada no objeto a ser identificado. A
superioridade do RFID, em comparação com o convencional código de barras, advém principalmente
da possibilidade de ler várias etiquetas simultaneamente, sem requerer linha de visão e através de
obstruções não-metálicas entre o leitor e a tag. Assim, o RFID tem o potencial para fornecer informação
em tempo-real e contribuir para aumentar visibilidade na cadeia de abastecimento (Hellstrom 2009).
Vários estudos concluem que o maior benefício da implementação de tecnologia RFID na gestão dos
contentores é o aumento da visibilidade e consequentemente da sua taxa de retorno (Thoroe et al.
2009).

1.2 Metodologia
Neste ponto é apresentada a metodologia que se pretende adotar na abordagem geral ao tema. A
Figura 1.1 ilustra as sete etapas que suportam o desenvolvimento desta dissertação.
•

Etapa 1 - Desenvolvimento da contextualização do problema enquadrado com a realidade atual
e relacionado com a Empresa X;

•

Etapa 2 - Apresentação detalhada da Empresa X;

•

Etapa 3 – Recolha de dados através de reuniões, inquéritos, monitorizações e observações
para diagnóstico do problema; Tratamento estatístico dos dados recolhidos que permitem
identificar os problemas principais, as falhas prioritárias e são feitas propostas de soluções
preliminares;

•

Etapa 4 – Realização de uma revisão bibliográfica com os conteúdos científicos mais relevantes
para a elaboração deste projeto e seleção das metodologias a utilizar na resolução do problema
em questão;

•

Etapa 5 – Desenvolvimento da solução recorrendo à tecnologia de RFID e estudo da sua
implementação. Cálculo da viabilidade e análise de benefícios do projeto a implementar.
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•

Etapa 6 – Análise e síntese dos resultados obtidos de modo a obter conclusões que permitam
responder às questões levantadas pelo estudo;

•

Etapa 7 – Aferição das principais contribuições e conclusões do trabalho com avaliação dos
resultados e das metas alcançadas. Serão apontadas sugestões para o desenvolvimento de
trabalhos futuros.

1
2
3
4
5
6
7

• Contextualização do problema
• A Empresa X
• Diagnóstico do problema
• Revisão da literatura
• Desenvolvimento da solução e estudo da sua implementação
• Análise e discussão dos resultados obtidos
• Conclusões

Figura 1.1 - Metodologia a adotar para chegar à solução.

1.3 Objetivos
O objetivo principal desta dissertação é estudar e desenvolver mecanismos/procedimentos de controlo
dos contentores usados na distribuição de produtos farmacêuticos pela Empresa X, através da adoção
de tecnologias de identificação automática, integrando estes mecanismos/procedimentos no sistema
de controlo de distribuição atualmente em funcionamento (TMS - Transportation Management System).
Para isso, será necessário estudar soluções de controlo dos contentores usados na distribuição
farmacêutica da Empresa X, tirando partido do sistema de controlo de distribuição implementado (TMS).
Atualmente, os contentores são rastreados por leitura de um código de barras único ao longo das linhas
de aviamento e os mesmos são ainda lidos pelos transportadores (motoristas) nas várias ações de
levantamento no armazém, entrega nos clientes/farmácias e posteriormente na devolução ao armazém
(reposição no circuito). Contudo, o sistema atual permite que existam extravios indetetáveis dos
contentores vazios. Assim, pretende-se agilizar e tornar mais robusto este processo por aplicação de
RFID (Radio-Frequency IDentification), que permita a leitura em massa dos contentores; será também
pertinente e necessário adicionar mecanismos de leitura automática aquando da carga/descarga dos
contentores nas viaturas de distribuição após levantamento na farmácia e entrada/saída do armazém.
O objetivo desta dissertação é realizar o estudo para encontrar a solução mais adequada à
problemática da Empresa X impedindo a perda e extravio dos seus contentores, permitindo assim trazer
benefícios não só económicos, mas também processuais, logísticos e temporais.
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1.4 Organização da Dissertação
Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma:
•

Capítulo 1 – Introdução
É realizada uma introdução à dissertação, com a descrição do contexto em que
surge o problema em estudo, a metodologia a utilizar, os objetivos a cumprir para
além da presente apresentação da sua estrutura;

•

Capítulo 2 – Caso de Estudo
É realizada a apresentação detalhada da Empresa X e de seguida o diagnóstico
do problema, por meio de reuniões, inquéritos, monitorizações e observações para
chegar a possíveis abordagens e soluções preliminares.

•

Capítulo 3 – Revisão da Literatura
É realizada uma revisão da literatura, onde se exploram os principais estudos e
trabalhos de investigação apresentados em publicações de referência sobre as
temáticas associadas ao problema em análise. Faz-se uma abordagem à revisão
de literatura numa perspetiva de evolução temporal, nomeadamente aos temas
como a logística e sua gestão, gestão de cadeias de abastecimento, logística
inversa e RFID. São também apresentados exemplos.

•

Capítulo 4 – Desenvolvimento e avaliação das soluções
A solução é idealizada e descrita em detalhe. É realizada uma pesquisa de
mercado, são apresentadas as melhores propostas tecnológicas com dispositivos
RFID e são apresentados os custos de investimento necessários. Por fim, é feita
uma análise de benefícios e propostas sugestões para gestão da mudança.

•

Capítulo 5 – Conclusões
São apresentadas as conclusões gerais do projeto realizado, respondendo às
questões levantadas no contexto do problema e apresentando sugestões e
recomendações para futuros trabalhos.

•

Referências bibliográficas
São apresentadas as referências bibliográficas que foram consultadas ao longo
do desenvolvimento deste projeto.

•

Anexos
É apresentada informação de suporte à realização do estudo.
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2

Caso de Estudo

Neste capítulo será apresentada a Empresa X, a empresa objeto de estudo. Para tal, será feito o
enquadramento geral da empresa e uma descrição resumida das suas operações. De seguida, será
feito o diagnóstico do problema através do mapeamento do processo, monitorizações e inquéritos aos
intervenientes e no final, apresentadas as falhas encontradas e algumas abordagens preliminares.

2.1 A Empresa X
A Empresa X é uma empresa de distribuição farmacêutica portuguesa que distribui medicamentos e
produtos de saúde a mais de 2 000 farmácias em todo o país, com cerca de 500 colaboradores e 5
armazéns em Portugal. Esta dissertação é maioritariamente focada no armazém de Lisboa, que
funcionará como piloto da implementação do projeto. Na Figura 2.1 está representada a organização
hierárquica da Empresa X, composta pelo conselho de administração, comissão executiva e os
diferentes departamentos.

Figura 2.1 – Organização hierárquica da Empresa X.

Esta dissertação insere-se numa problemática do Departamento de Engenharia e Manutenção. Ainda
que todos os departamentos tenham interesse na resolução deste problema, é relevante assinalar
aqueles com as quais houve interação direta e trabalho conjunto. Esta dissertação foi elaborada com a
orientação na empresa do Engenheiro responsável pelo Departamento de Engenharia e Manutenção
e pelo próprio Diretor Operacional. Na equipa do Diretor Operacional também se encontram os
Diretores Técnicos de todas as divisões (armazéns) da Empresa X em Portugal mas por relevância a
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esta dissertação foram colocados apenas os departamentos com os quais houve interação direta,
nomeadamente o Departamento de Análise de Distribuição (Expedição).
Aquando do desenvolvimento deste projeto, a Empresa X encontrou-se em processo de abertura do
quinto armazém. Uma vez que este armazém ainda não se encontrava em funcionamento, os dados
estatísticos recolhidos são referentes apenas aos quatro armazéns, enquanto a orçamentação do
projeto a implementar já irá considerar os cinco.

2.1.1 Contentores
A Empresa X, recorre a contentores reutilizáveis para realizar as suas operações. A decisão de usar
um recipiente reutilizável partiu da motivação de ter uma operação mais eficiente e ecológica e porque
a própria logística do negócio assim o permite. A nível nacional são expedidos cerca de 15 mil
contentores por dia, e se fossem utilizadas embalagens descartáveis o processo seria muito mais
dispendioso e pouco ecológico, demonstrando fraca responsabilidade social. Para além disto, uma
distribuidora farmacêutica, indústria com margens de lucro habitualmente pequenas não poderia
suportar esta situação. A própria dinâmica da operação faz destes contentores uma solução
conveniente uma vez que a rotatividade do negócio é muito elevada. A maioria dos clientes recebe
encomendas todos os dias ou até mais do que uma vez por dia, permitindo que os contentores sejam
recolhidos aquando de uma nova entrega. O processo típico de entrega é o seguinte: o contentor é
expedido, o transportador entrega-o no cliente, recolhe os contentores vazios resultantes de entregas
anteriores e devolve-os ao armazém. Para além disto, os contentores servem de veículo de transporte
de medicamentos dentro do armazém, como será explicado em detalhe no subcapítulo 2.2.1. Uma
encomenda de um cliente resulta na atribuição de um contentor e será neste contentor que serão
colocados todos os artigos da encomenda à medida que vai transitando ao longo da linha de aviamento
do armazém, passando pelas secções necessárias, até ser faturado, fechado, cintado e estar pronto a
expedir. Ou seja, o contentor é o mesmo desde o início, momento de atribuição de cliente, até ao fim
do processo, momento de entrega no cliente.
É maioritariamente por estes motivos que tanto a Empresa X como a maioria das distribuidoras
farmacêuticas utilizam contentores de plástico reutilizável, apelidados de “banheiras” na gíria
farmacêutica. Estes contentores, ilustrados na Figura 2.2, para além de constituírem um método
conveniente e eficaz de transportar os medicamentos até aos clientes da empresa, são também um
método seguro. São fabricados em plástico resistente e quando têm a encomenda completa são
fechados e cintados, tornando-se virtualmente invioláveis ou permitem que seja óbvio constatar se
foram abertos antes de chegar ao cliente. Adicionalmente, os contentores são empilháveis, facilitando
os processos logísticos.
Na Figura 2.2 é possível analisar os dois tipos de contentores, respetivas tampas e formas de encaixe:
a,c) contentor grande; b,d) contentor pequeno; e) comparação de tamanho entre contentor grande e
pequeno; f) contentores grande e pequeno empilhados. Por dia, são expedidos cerca de 15 mil
contentores dos armazéns da Empresa X, sendo cerca 7 mil provenientes apenas do armazém de
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Lisboa. O parque de contentores total é cerca de 100 mil, incluindo os contentores em armazém, stocks
de emergência e os que se encontram na rua (no cliente).

Figura 2.2 – Contentores da Empresa X.

Atualmente, a Empresa X depara-se com a necessidade de investir consideráveis quantias, cerca de
100 mil euros anuais, na aquisição de novos contentores. Facto que não seria expectável pois os
contentores são reutilizáveis e bastante resistentes, mas a sua escassez requer que tenha que ser feito
um investimento desta dimensão. Neste momento, os contentores são rastreados através de código de
barras único ao longo de toda a linha de aviamento no armazém e no transporte para os clientes. O
percurso direto tem um controlo apertado e elevada visibilidade, mas isto não se verifica no percurso
inverso. O processo de retorno dos contentores tem um controlo ineficiente e visibilidade limitada, o
que permite o extravio dos mesmos e reflete uma gestão ineficaz da logística inversa.
Nas suas operações, a Empresa X utiliza principalmente dois programas informáticos: um sistema ERP
(Enterprise Resource Planning) e um TMS (Transportation Management System), a solução de gestão
de frotas e entregas (POD) presente no PDA dos transportadores. É pertinente mencionar estes dois
programas uma vez que existem várias lacunas que contribuem para a falta de visibilidade no sistema,
principalmente a falta de integração e compatibilidade entre estas duas plataformas, como será
discutido posteriormente.
Nesta dissertação serão analisados os padrões de perdas de contentores e proposta uma solução para
resolver o problema de tracking (rastreamento) dos mesmos pois isto representa uma despesa elevada
para empresa. Com esse objetivo será também estudada a implementação de RFID com substituição
parcial ou total do atual sistema de tracking por código de barras.
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2.2 Apresentação e Diagnóstico do Problema
Antes do início do projeto desta dissertação houve uma reunião com o Diretor Operacional e o
Responsável pelo Departamento de Engenharia e Manutenção para contextualização do problema e
apresentação do tema proposto pela Empresa X. Ao longo de todo o protejo houve interação
permanente e construtiva com estes órgãos de gestão da empresa que orientaram e fizeram um
acompanhamento próximo.
Segundo foi comunicado, o problema que a Empresa X quer resolver é a necessidade de todos os anos
ter que investir elevadas quantias de dinheiro na aquisição de novos contentores, consequência de
uma falha no rastreamento dos mesmos que permite que estejam constantemente a extraviar-se. Como
será detalhado posteriormente, a falha não se encontra no percurso direto, armazém-cliente, uma vez
que qualquer inconformidade nas encomendas despoleta uma reclamação pelo cliente, e é
rapidamente resolvida. A falha está no percurso inverso, cliente-armazém, em que não existe um
controlo eficiente desde que os contentores são entregues no cliente até serem devolvidos ao
armazém. Ou seja, o problema não existe quando os contentores estão cheios de produto e a serem
encaminhados para o cliente, mas sim quando os mesmos estão vazios. A Empresa X a adotou este
controlo pouco eficiente devido ao facto de os contentores estarem vazios e aparentemente não terem
valor, comparando com quando estão cheios, devido ao interesse em facilitar o trabalho do
transportador na sua recolha, e também devido no facto de na altura não existir uma tecnologia que
permitisse aumentar o controlo sem aumentar as tarefas executadas pelos operadores. É possível que
os contentores tenham um valor significativo em mercado paralelo e que possa ser esse um dos
motivos que leva ao seu extravio. Posto isto, a Empresa X acredita que as causas maioritárias para o
desaparecimento de contentores estão diretamente relacionadas com os dois principais intervenientes
do processo: os transportadores e os clientes. Tornou-se necessário estudar todo o processo e
averiguar as falhas e lacunas do sistema que permitem que isso aconteça. Para isso, o trabalho
desenvolvido durante a primeira parte do projeto da dissertação foi o seguinte:
1. Mapeamento do processo;
2. Monitorização dos transportadores e clientes;
3. Inquérito aos transportadores.
O conteúdo apresentado foi estruturado com base nas informações obtidas através de observações,
interações com as chefias intermédias, colaboradores e transportadores da Empresa X, e através de
reuniões com o Diretor Operacional e membro da comissão executiva, o responsável pelo
Departamento de Engenharia e Manutenção, e o responsável pela Distribuição (Expedição).

2.2.1 Mapeamento do Processo
A melhor maneira para conhecer todo o processo desde que um medicamento é rececionado até ser
expedido é passar pelas várias secções. Foi com base nesta ideia que os primeiros dias de estágio na
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Empresa X foram passados integrando as equipas das várias secções e executando as tarefas de um
colaborador da empresa. Assim, cada dia foi passado numa secção diferente:
1) Entrada de Mercadorias;
2) Arrumação de Mercadorias;
3) Autómato;
4) Aviamento Manual;
5) Expedição;
6) Trocas e Devoluções.
No Anexo H podem ser visualizadas imagens das secções referidas mais relevantes e a seguinte
descrição do processo pode ser acompanhada com a análise do esquema simplificado na Figura 2.3.
Na perspetiva do produto, na secção entrada de mercadorias é feita a receção de produtos
farmacêuticos provenientes de laboratórios e outros armazéns da Empresa X, é feita a respetiva
conferência e são finalmente colocados nos locais designados para posterior arrumação. Na secção
de Arrumação, as mercadorias já conferidas e alocadas a sítios específicos são arrumadas nos devidos
lugares, para alimentação das duas secções seguintes, autómato e manual. O Autómato é uma
máquina composta por um tapete rolante no qual são dispensados automaticamente os medicamentos
com maior rotação do armazém. No final do tapete rolante os medicamentos de um determinado pedido
são despejados num contentor que lhe é atribuído nesse momento, de tamanho grande ou pequeno,
dependendo do volume de medicamentos, e é alimentado à linha. A função dos colaboradores desta
secção é abastecer as prateleiras deste dispensador automático à medida que os medicamentos vão
sendo dispensados, prevenindo que atinjam níveis mínimos. Os contentores seguem até à secção de
Aviamento Manual nos quais são aviados os artigos com menor rotação pelos colaboradores. Os
contentores cujo pedido está finalizado seguem então para as estações sucessivas de etiquetagem,
faturação, fecho (colocação de tampa), e cintagem para poderem ser finalmente expedidos. O início do
processo na perspetiva de um contentor é relativamente diferente. Primeiro é definido se o contentor é
de cadeia normal ou de frio, no momento de atribuição de cliente, consoante o pedido. Se for de cadeia
de frio, irá ser encaminhado para a Estação de Frio onde serão colocados os elementos
complementares: caixa térmica em poliestireno, termoacumuladores e tampa azul identificativa. De
seguida serão colocados os medicamentos que requerem refrigeração como vacinas e insulinas, por
exemplo, e o contentor segue para as estações seguintes até ser expedido. Na secção de expedição,
os contentores são triados mediante as rotas, carregados nas viaturas pelos respetivos transportadores
e entregues nos clientes.
Ao regressarem ao armazém, os transportadores trazem os contentores vazios bem como eventuais
artigos para troca ou devolução, recolhidos nos clientes ao longo da rota. Os artigos a serem trocados
e/ou devolvidos seguem para a secção de Trocas e Devoluções onde serão processados e os
contentores vazios são empilhados na Expedição, para darem novamente entrada na linha e
reiniciarem o processo.
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No armazém, os contentores movimentam-se por todas as secções através da linha de aviamento
automático gerida pelo Sistema K, o sistema informático que gere a logística do armazém (Anexo H,
Figura H.1, f).

Figura 2.3 – Esquema simplificado do processo da Empresa X na perspetiva do contentor (esquerda) e na
perspetiva do produto farmacêutico (direita).

2.2.2 Monitorização dos Transportadores e Clientes
As principais causas do desaparecimento de contentores podem encontrar-se relacionadas com os
clientes e transportadores. Assim, tornou-se pertinente efetuar uma monitorização a ambos para
recolha de dados estatísticos. Com base nas informações fornecidas pelo Responsável da Expedição
sobre quais os procedimentos protocolares que devem ser seguidos pelos transportadores, foi
desenvolvido um formulário para facilitar a monitorização dos mesmos bem como o posterior tratamento
de dados. Neste formulário, representado parcialmente na Figura 2.4 (versão completa no Anexo A),
estão representadas todas as ações que um transportador deve realizar desde que recebe os
contentores e sai do armazém até ao seu regresso. As ações 5 a 10, 11 e 13, encontram-se a
sombreado porque são obrigatórias pelo programa de gestão de entregas do transportador, TMS,
manuseado através do seu PDA. Ou seja, o transportador só consegue passar para o ponto seguinte
quando estas operações estão finalizadas, diminuindo a suscetibilidade ao erro humano. A ação 14 é
a única referente aos clientes pois era a única informação passível de ser recolhida de forma não
intrusiva e impercetível para o cliente ao acompanhar o transportador até ao interior das farmácias.
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A monitorização foi feita ao longo de 6 rotas com 5 transportadores, totalizando 77 paragens. Definese por paragem o ato de entrega dos medicamentos previamente encomendados pelo cliente. A maioria
das ações foram realizadas corretamente e de acordo com o protocolo em 100% das paragens. Em
relação à ação 10, 100% dos transportadores fizeram a leitura no cliente, como exigido pelo protocolo.
Na ação 12, 100% dos transportadores recolheram sempre os contentores disponíveis. As exceções
acontecem nas ações 11 e 12 que apresentaram as irregularidades demonstradas na Tabela 2.1.

Figura 2.4 - Enunciado do formulário de monotorização dos transportadores e clientes.

Em 13% das paragens o cliente não assinou o PDA do transportador. Esta irregularidade deveu-se
unicamente ao facto de a entrega ter sido feita à porta fechada (PF), ou seja, antes do horário de
abertura do estabelecimento. Em todas as outras paragens, o cliente assinou o PDA, porque como é
possível verificar na Figura 2.4, a ação 11 faz parte das ações obrigatórias. Aquando de entregas à
porta fechada é aberta uma nova janela no programa onde o transportador insere “Porta Fechada”. Na
Tabela 2.1 é possível verificar que em 12% das paragens o transportador não recolheu os contentores
vazios ou devoluções. Destes 12%, 78% devem-se à simples inexistência de artigos para recolher e os
restantes 22% ao facto de a entrega ter sido realizada à porta fechada.
Após 6 rotas, concluiu-se que não seria necessário continuar a monitorizar os transportadores pois,
sabendo que estavam a ser acompanhados ainda que não soubessem o motivo, seria de esperar que
fizessem tudo de acordo com o protocolo. Para além disto, os dados estatísticos recolhidos foram
suficientes.
A monitorização dos clientes foi feita em simultâneo com a dos transportadores, acompanhando-os em
todas as paragens, entrando dentro das farmácias e inclusivamente nos seus armazéns e back-offices.
Estes espaços foram observados discretamente, com o objetivo de identificar contentores retidos para
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utilização própria do cliente. Como demonstrado na Tabela 2.1, 19% dos clientes observados tinham à
vista contentores retidos para uso próprio. Foram identificados clientes com desde 1 a 15 contentores
retidos, tendo uma média de 4.1 por cliente. Na Figura 2.5 está documentado um dos casos
identificados na monitorização, em que o cliente tinha retidos cerca de 15 contentores para realização
de técnicas Kaizen. Ressalva-se que apenas se identificaram os contentores retidos que estavam
visíveis, sendo impossível saber a quantidade real de contentores já previamente retidos pelo cliente,
que o mais certo é ser irrecuperável.

Tabela 2.1 – Irregularidades observadas durante a monitorização de transportadores e clientes.
Ação

Descrição

Sim

Não

Motivo Incumprimento

11

Cliente assina PDA ao receber

87%

13%

Porta Fechada

12

Recolher contentores vazios e de
devolução

88%

12%

Inexistência – 78%
Porta fechada – 22%

14

Farmácia tem contentores para uso próprio

19%

81%

-

Figura 2.5 – Exemplo da reutilização de contentores da Empresa X por um cliente.

Assim, comprova-se que é realmente necessário otimizar o controlo feito aos contentores vazios.

2.2.3 Inquérito aos Transportadores
Após monitorização, houve necessidade de fazer um pequeno inquérito aos transportadores,
representado no Anexo B, relativamente aos procedimentos efetuados na devolução dos contentores
vazios ao armazém. O objetivo deste inquérito foi aferir possíveis inconformidades no procedimento
efetuado pelos transportadores. O protocolo a seguir em caso de trocas e/ou devoluções é ligeiramente
diferente: o transportador recebe uma guia de devolução do cliente na qual deve colar uma etiqueta
com código de barras e, aquando da entrada da devolução no armazém, esse código de barras deve
ser lido assim como o próprio contentor que transporta os artigos para troca e/ou devolução. Para além
disto, o local de leitura dos contentores vazios nem sempre é o armazém. Devido às especificidades
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de cada rota como a dimensões, horários, duração, existência de transbordo, etc., nem todos os
transportadores regressam ao armazém no final da sua rota, e como tal, fazem a leitura dos contentores
vazios no local onde se encontrarem.
A Empresa X tem cerca de 80 transportadores subcontratados para fazer as entregas do armazém de
Lisboa. Com o auxílio do formulário (Anexo B), inquiriu-se uma amostra de 20 transportadores (25% da
equipa de Lisboa) e após análise dos dados recolhidos, concluiu-se que dos transportadores inquiridos:
•

100% fazem sempre a leitura dos contentores vazios;

•

100% fazem sempre a leitura das etiquetas de devolução (operação obrigatória pelo TMS);

•

20% nunca fazem a leitura dos contentores que transportam as devoluções;

•

25% fazem a leitura de contentores vazios no final da volta, onde se encontrarem. Ou seja,
apenas 75% fazem a leitura no armazém.

O motivo pelo qual 20% dos transportadores não faz a leitura dos contentores que carregam
trocas/devoluções e apenas da etiqueta de devolução deve-se ao facto de estes pensarem que os
contentores em causa serão lidos quando entrarem na secção de Trocas e Devoluções e, como tal,
não têm que fazer a leitura dos mesmos quando chegam ao armazém. O protocolo é fazer a leitura de
tanto a etiqueta de devolução como do seu respetivo contentor e o facto de não o fazerem, reflete
alguma falta de comunicação e formação adequada.

2.2.4 Falhas Encontradas e Soluções Preliminares
Após mapeamento do processo, monitorizações, inquéritos e reuniões com responsáveis de secção,
foram detetadas diversas falhas no sistema da Empresa X, associadas com as suas interfaces TMS e
ERP, com os seus clientes e com os transportadores.

2.2.4.1 TMS (Transportation Management System)
O TMS é uma solução profissional de gestão de frotas e entregas (POD) que permite uma total
integração das atividades realizadas pelos colaboradores no terreno com os sistemas da empresa, e
garante a continuidade do fluxo de informação permitindo a realização eficaz dos serviços. Para óbvias
necessidades de portabilidade esta plataforma tem uma versão mobile para terminais PDA, que
acrescentam a capacidade de leitura de códigos de barras, módulo de comunicação GPRS, recolha de
assinatura digital, módulo de captura de imagem (cópias de documentos) e módulo de GPS com
software de navegação e ainda com capacidade de ligação a impressora (fonte: página web do
Fornecedor T). Na Figura 2.6 é possível visualizar um exemplo dos terminais PDA utilizados pelos
transportadores da Empresa X para gestão das entregas.
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Figura 2.6 - Exemplo do software TMS mobile num terminal PDA (fonte: página web do Fornecedor T).

De seguida apresentam-se as falhas encontradas relacionadas com o TMS:
1) Fluxo de informação unidirecional - O sistema de gestão do armazém, ERP, não cruza
totalmente a informação com o TMS dos transportadores. O fluxo de informação é unidirecional,
ou seja, o TMS recebe informação do ERP sobre as rotas, a atribuição dos contentores aos
clientes, paragens, etc., mas por sua vez, não envia qualquer informação de volta para o ERP,
porque a interface do sistema ERP não o permite. Por exemplo, seria benéfico que as leituras
que os transportadores fazem com o PDA ao longo do seu percurso, inclusivamente, a leitura
para dar entrada dos contentores vazios no armazém, fossem encaminhadas para o sistema
ERP. Mas o que acontece hoje em dia é que estes dois sistemas funcionam de forma
independente e, no caso do responsável da Expedição querer consultar os movimentos de
determinado contentor, só o consegue fazer através do programa TMS, uma vez que o ERP
apenas lhe indica se o contentor esta em armazém ou num cliente. Ou seja, o ERP apenas
devolve ENTRADA (o contentor está em armazém) ou SAÍDA (o contentor foi expedido a
determinado cliente). Para além disto, no ERP, um determinado contentor só dá entrada no
armazém aquando da sua atribuição a um novo cliente, no autómato. Ora, desde a expedição,
onde os contentores vazios são alimentados à linha e iniciam o processo, até ao autómato,
ainda é um percurso considerável onde extravios podem ocorrer, demonstrando outra
ineficiência do processo. Os contentores deveriam dar entrada no sistema assim que chegam
ao armazém e não esperar pela atribuição de um novo cliente.
2) Registo incompleto dos momentos essenciais – Existem 4 momentos essenciais no ciclo de
vida de um contentor que devem ser registados e estão na base do controlo eficiente dos
contentores:
i.

Saída do armazém;

ii.

Chegada ao cliente;

iii.

Recolha no cliente;

iv.

Chegada ao armazém.
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O que acontece hoje em dia é que é feito um controlo apertado no caminho do armazém para o
cliente, como já foi referido no início deste capítulo, devido ao facto de os contentores irem
carregados de produtos farmacêuticos. No entanto, este controlo não acontece no caminho de
retorno ao armazém, o que poderá explicar o extravio de contentores. Segue-se uma descrição
do registo de cada etapa do processo de envio de contentores com medicamentos e recolha
dos mesmos vazios:
i.

Saída do armazém – Registado tanto no ERP (momento de atribuição de contentor
ao cliente) como no TMS pelo transportador antes de poder iniciar a sua rota. Todos
os contentores são lidos individualmente com o PDA (TMS);

ii.

Chegada ao cliente - Registado apenas no TMS. Todos os contentores são lidos
individualmente com o PDA e o cliente assina;

iii.

Recolha no cliente – Não registado ao nível de especificidade ideal. Os contentores
a recolher são contados manualmente e é introduzido esse número no PDA. Não
existe controlo da relação de número de contentores entregues versus número de
contentores recolhidos. Ou seja, o transportador recolhe os contentores que estiverem
disponíveis para recolha, sem ter qualquer informação sobre quantos contentores o
cliente tem, teoricamente, em sua posse. Idealmente, os contentores deveriam ser
lidos individualmente como é feito no momento ii, mas a Empresa X, decidiu não
realizar esta operação de forma a simplificar ao máximo o trabalho do transportador,
permitindo entregas e recolhas mais rápidas. No entanto, esta rapidez torna ineficiente
o controlo dos contentores.

iv.

Entrada no armazém – Registado no TMS. Também deveria ser registado no ERP e
existe um leitor portátil (“pistola” na gíria) para esse efeito. Os transportadores não o
fazem porque acham que estão a duplicar informação e consideram ser uma perda de
tempo uma vez que já leram com o TMS. De facto, o objetivo é ter um procedimento
o mais simples possível e este problema não existiria se as duas interfaces cruzassem
informação de forma bidirecional, como já discutido anteriormente no ponto 1).

Sem um registo preciso destes 4 momentos é impossível responsabilizar de forma justa as
partes intervenientes no processo em caso de perda de contentores. Debitar os contentores
desaparecidos aos clientes ou aos transportadores é um objetivo que a Empresa X já tem há
algum tempo, mas atualmente não é possível devido a estas falhas de teor maioritariamente
informático. Para realizar os possíveis débitos é necessário uma base factual indubitável. É
necessário corrigir este problema ou implementar uma nova solução que permita um processo
simples e preciso de leitura massiva e simultânea de contentores vazios.
3) Depois do cliente assinar, ainda podem ser feitas alterações – como é possível ver na ação
11 no Anexo A, a interface TMS requer obrigatoriamente a assinatura do cliente aquando da
receção da encomenda. No entanto, descobriu-se que após esta assinatura, o transportador
ainda pode fazer alterações, ou seja, entregar um artigo esquecido ou aceitar outra devolução.
Esta ação foi solicitada pela própria Empresa X, para evitar inconformidades e para facilitar o
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trabalho do transportador e do cliente. O problema está no facto de ser completamente
indetetável pelo sistema se o transportador efetuou alguma alteração depois da assinatura do
cliente. Considerou-se útil propor que estas ocorrências limpassem a assinatura anterior,
pedissem nova assinatura e que fossem detetadas pelo sistema para controlo de anomalias e
incumprimentos da parte dos transportadores.
4) Cliente assina apenas uma vez – O cliente assina apenas ao receber os contentores cheios e
não ao entregar os vazios. Sugeriu-se que devia ser feito um controlo mais apertado nesta
segunda fase do processo, mas a Empresa X, já tinha decidido não pedir duas assinaturas para
simplificar ao máximo o trabalho do transportador. Permitindo assim entregas e recolhas mais
rápidas e não provocar o desgaste da relação com os clientes, já pouco recetivos a assinar. É
necessário idealizar uma solução que contorne esta situação sem adicionar novas tarefas aos
intervenientes.
5) Chegada ao armazém pode ser feita em qualquer lugar – Para fechar uma rota o
transportador tem que colocar no PDA a opção de chegada ao armazém. No entanto, como já
foi discutido no ponto 2.2.3, 25% dos transportadores não regressam ao armazém no final das
suas voltas. Ou seja, no PDA, a chegada ao armazém pode ser realizada em qualquer lugar,
seja no final da volta, em sua casa, no transbordo, etc., e isto dá abertura para o potencial
extravio de contentores. Sugeriu-se que deviam existir mais opções no PDA, para além da
“Chegada ao armazém” como a “Chegada ao transbordo” e “Outros”, para facilitar o processo
de análise em caso de anomalias. No entanto, sabe-se que sem uma maneira que relacione a
opção escolhida, com o local exato em que está a ser feita (por exemplo códigos de barras fixos
nos locais), esta medida torna-se irrelevante.
6) Contentores lidos mais do que uma vez – um transportador pode chegar ao armazém e
proceder à leitura dos contentores empilhados em armazenamento e estes podem ser lidos
várias vezes pelo TMS sem este emitir qualquer erro. Ou seja, o transportador pode colocar no
PDA que recolheu um determinado número de contentores no cliente, quando na verdade não
recolheu, chegar ao armazém e fazer a leitura desse mesmo número de contentores dos que
estão armazenados. Isto permite que possíveis extravios sejam indetetáveis. A solução passaria
por impedir que os contentores deste armazenamento fossem lidos, o que apenas seria possível
de duas maneiras: usar o leitor ERP ou o PDA emitir um erro ao ler um contentor já lido. O
motivo pelo qual não se aplica a primeira solução está explicado no ponto 1) vi, e a segunda
solução implicaria que o PDA tivesse armazenada a informação de todos os contentores
empilhados e ligado em rede, o que neste momento é impossível, devido a limitações do próprio
hardware. É necessária uma solução que contorne esta situação e que permita a visibilidade e
rastreabilidade dos contentores a partir do momento em que são entregues no cliente e não
apenas quando são recolhidos.
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7) Número de contentores a recolher inserido manualmente – no processo de recolha, o
transportador insere manualmente o número de contentores a recolher. Este processo é
altamente falível e como já discutido no ponto 2)iii, o ideal seria ler individualmente os
contentores a recolher. Mas isto por si só, ainda não seria suficiente para preencher a lacuna
uma vez que ainda seria possível que o transportador não fizesse a leitura de todos. A solução
preliminar implicaria que o TMS do PDA do transportador soubesse exatamente quais os
contentores presentes na farmácia, deixados em voltas anteriores e disponíveis para recolha,
não deixando espaço para extravio. Mas à semelhança do ponto anterior isto implicaria que o
PDA tivesse armazenada a informação de múltiplos contentores, o que neste momento é
impossível, devido à memória limitada do dispositivo portátil.
8) Não é contabilizado o número de contentores na posse do cliente – atualmente o sistema
ERP permite saber quantos contentores estão em cada cliente, em teoria. Mas esta informação
dificilmente corresponde à realidade devido às lacunas existentes e já aqui discutidas. Por
exemplo, o ERP pode declarar que um determinado cliente tem em sua posse 300 contentores
e ao confrontar esse cliente, este pode dizer que não os tem porque já os entregou. Nesta
situação, o próprio transportador pode dizer que os recolheu e a Empresa X, não tem como
comprovar ou refutar esta informação pois não tem qualquer base factual. Isto acontece porque
o percurso cliente-armazém tem um controlo insuficiente, neste momento. A solução passa pela
responsabilização do cliente com possível débito de contentores perdidos. Mas para isso é
necessário ter um suporte factual bem estruturado e preciso. O PDA deveria ter um novo campo
com a seguinte informação “Contentores a recolher: xxx”, sendo que este apresentaria o saldo
resultante da soma dos contentores entregues naquele cliente até àquela data e descontaria os
contentores recolhidos naquele momento, gerando um novo saldo. Desta forma o próprio
transportador poderia alertar o cliente deste saldo, e o cliente sentiria o controlo. No entanto,
com o PDA usado atualmente isto não é possível pelos motivos já citados nos pontos 6) e 7) e
porque ainda não existe um procedimento que permita controlar efetivamente o caminho de
regresso dos contentores vazios. Ou seja, nada nos garante que os clientes entregam todos os
contentores que receberam e que os transportadores devolvem ao armazém todos os que
recolheram no cliente.

2.2.4.2 ERP (Enterprise Resource Planning)
O sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da Empresa X é o responsável por toda a gestão
operacional do armazém, nomeadamente: encomendas, fornecedores, clientes, faturação, vendas etc.
É também responsável por manter o histórico de cada contentor e de fazer o registo das suas entradas
e saídas do armazém.
1) Leitor do ERP não utilizado – Existe um leitor do programa ERP destinado a dar entrada dos
contentores no armazém. No entanto, e como já foi referido no ponto 2)iv, este leitor não é usado
pelos transportadores com a justificação de não quererem duplicar trabalho, uma vez que já
fazem a leitura com o PDA (TMS).
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2) Limpeza e restauro de contentores – quando os contentores estão sujos ou danificados, são
enviados para o armazém do Porto para limpeza, restauro ou abate. Atualmente, no sistema
ERP, ao inserir um código de um determinado contentor que tenha ido para limpeza e restauro,
a informação devolvida é que este se encontra no armazém do qual foi enviado e não no
armazém do Porto, uma vez que os contentores não são lidos quando chegam ao armazém do
Porto. São apenas lidos no armazém do qual são enviados, mas a realização desta leitura
apenas dá entrada do contentor no armazém, ou seja, a operação de “dar baixa” do contentor
que antes estava na rua. Deveria existir um campo de limpeza/restauro na interface ERP quando
é dada a baixa dos contentores, para se saber sempre a sua localização e deveriam também
ser lidos quando chegam ao Porto.
3) Comunicação entre armazéns – o sistema ERP dos 5 armazéns não comunica de forma
eficiente. Ao pesquisar determinado contentor, o ERP pode devolver que este se encontra na
rua, ou seja em determinado cliente, o que pode não corresponder à realidade. Isto é facilmente
comprovado ao pesquisar esse mesmo contentor no TMS pois é possível que existam
movimentos posteriores referentes a outros armazéns. Por exemplo, um contentor dado como
perdido há um mês pelo sistema ERP de Lisboa, ao ser procurado no TMS pode mostrar que
está a ser usado para fazer entregas do armazém do Porto. Faz parte dos procedimentos da
Empresa X transferir contentores entre os vários armazéns, por motivos de gestão de inventário
tanto de contentores como de produtos farmacêuticos. A questão é que estas transferências
deviam ser imediatamente detetáveis pelo sistema ERP de qualquer armazém, mas para isso é
necessário que haja comunicação entre eles. O que acontece atualmente é que a única maneira
de ter uma noção global dos contentores que estão na rua é extraindo um ficheiro de Excel
através de um script do sistema ERP. Este ficheiro é útil para análise estatística no caso desta
dissertação, por exemplo, como será visto adiante. No entanto, não é uma ferramenta eficiente
no controlo diário dos contentores pelos responsáveis das Expedições que deveriam poder
obter essa mesma informação diretamente da sua interface do ERP, de forma imediata, e não
necessitarem de pesquisar determinado contentor numa folha de Excel.

2.2.4.3 Clientes
Contentores para uso próprio – Em 77 paragens, 19% das farmácias visitadas tinham à vista
contentores retidos para uso próprio. O número de contentores retidos observados variou entre 1 e
cerca de 15, com uma média de 4.1 contentores por farmácia. Isto reflete o facto do controlo por parte
da Empresa X ser insuficiente e consequentemente não existir qualquer pressão sobre os
transportadores e destes sobre os clientes, para incitar a recolha e devolução dos contentores vazios.
Para além disto, existem farmácias que usam os contentores para fazer as suas entregas e que
algumas vão rodando os contentores para que no sistema da Empresa X não seja percetível que
determinado cliente tem contentores retidos durante muito tempo. Alguns grupos de farmácias usam
os contentores para transportar medicamentos entre si. No entanto, a Empresa X não se preocupa com
este último facto desde que os contentores retornem ao armazém ainda que sejam recolhidos noutro
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cliente. Existem várias soluções possíveis para responsabilizar os clientes, como por exemplo tornar
conhecido o “Saldo de contentores” de cada um, fazer auditorias/fiscalizações surpresa com recolha,
implementar código de cores para identificar o nível de contentores de cada cliente (Verde – OK;
Amarelo – Atenção; Vermelho – Verificar e Recolher), estabelecer prazo para a devolução dos
contentores, etc.; mas para isso acontecer é necessário otimizar o sistema.

2.2.4.4 Transportadores
Contentores com devoluções - 20% dos transportadores nunca fazem a leitura dos contentores que
transportam as devoluções mas apenas da etiqueta de devolução, por considerarem que estes serão
lidos quando entram na secção de Trocas e Devoluções e, como tal, não têm que fazer a leitura dos
mesmos quando chegam ao armazém. O protocolo é fazer a leitura tanto da etiqueta de devolução
como do seu respetivo contentor e o facto de não o fazerem, reflete alguma falta de comunicação. Isto
pode ser facilmente resolvido com formações adequadas e auditorias/fiscalizações surpresa aos
transportadores. Esta falha é significativa pois muitas vezes os contentores ficam retidos no
departamento de Trocas e Devoluções durante tempo indeterminado, devido aos prazos de validade
dos produtos, por exemplo. E durante este tempo, os contentores são dados como perdidos, pois não
deram entrada no armazém.
Esta foi a única falha que foi possível constatar diretamente, ainda que seja possível que uma das
principais causas do desaparecimento de contentores esteja relacionada com os transportadores.

2.3 Conclusões do Capítulo
Para descobrir as causas que levam a uma má gestão da logística inversa dos contentores retornáveis
da Empresa X foi realizado um mapeamento do processo, monitorizações e inquérito a transportadores
e clientes e apuraram-se várias falhas no sistema atual sendo que as mais importantes e de resolução
prioritária são as seguintes: fluxo de informação unidirecional entre as interfaces ERP e TMS (sistema
de gestão de frota e entregas); registo incompleto dos momentos essenciais nas entregas; possibilidade
de ler o mesmo contentor mais do que uma vez com o PDA; número de contentores a recolher no
cliente inserido manualmente no PDA; não é contabilizado o número de contentores na posse do cliente
de forma eficiente; contentores retidos pelo cliente para uso próprio. Estas falhas estão praticamente
todas ligadas a uma causa principal: a falta de controlo no percurso cliente-armazém. No percurso
direto, do armazém para o cliente, o controlo é apertado pois estão a ser transportados bens sensíveis
e de valor considerável e qualquer inconformidade faz surgir uma reclamação do lado do cliente. O
próprio mecanismo de resposta e controlo destas reclamações também está bem preparado e é quase
sempre possível aferir a causa das inconformidades. Já no percurso inverso, neste momento não é
possível fazer o mesmo controlo uma vez que este resulta de processos maioritariamente estocásticos
(processos que não estão submetidos senão a leis do acaso). Outro problema significativo são as
interfaces usadas, que devido às suas limitações, predefinições e o facto de não existir uma
comunicação bidirecional, impedem que seja feito o controlo pretendido. O TMS é uma boa ferramenta
e à partida podem realizar-se as alterações requisitadas. Já o ERP é uma plataforma antiga, que devia
21

ser atualizada para um sistema com maior compatibilidade e capacidade de integração com outras
tecnologias.
Em relação aos intervenientes comprova-se que existem clientes que usam os contentores da Empresa
X para seu uso próprio e que existem inconformidades nos procedimentos efetuados pelos
transportadores que podem potenciar ou permitir extravios.
As soluções preliminares propostas neste capítulo são referentes ao processo atual. São soluções que
a Empresa X pode implementar desde já e permitem resolver o problema atual, ainda que com elevada
complexidade. Como será visto posteriormente, uma solução RFID permite resolver o problema de
forma mais simples. No entanto, será ainda necessário implementar algumas destas soluções
preliminares como complemento à solução RFID.
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3

Revisão da Literatura

Sendo o principal objetivo desta dissertação controlar o fluxo inverso dos contentores da Empresa X, a
revisão de literatura abrange os seguintes pontos: conceito de Logística, conceito de Gestão da Cadeia
de Abastecimento, Logística Inversa e tecnologia RFID. Assim, é feita uma introdução aos conceitos
de Logística e da Gestão da Cadeia de Abastecimento, o consequente e crescente interesse em
Logística Inversa e Cadeias de Abastecimento em Circuito Fechado. Finalmente são abordados os
fatores que levam à utilização de embalagens de transporte retornáveis ou contentores e
consequentemente as tecnologias existentes para fazer o seu rastreamento. Finalmente, é feita uma
descrição detalhada da tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) que será aplicada no caso de
estudo.

3.1 Logística e Cadeia de Abastecimento
As últimas décadas viram a distribuição física, a logística e a gestão da cadeia de abastecimento
passarem de atividades geridas individualmente e relacionadas unicamente com o fluxo de produtos a
um conjunto integrado de processos geridos através de vários escalões de uma cadeia de
abastecimento. A gestão da cadeia de abastecimento é cada vez mais importante para um negócio.
Tem o potencial que a produção e engenharia tinham na revolução industrial e o marketing nos anos
20 e 30, quando cada um destes ganhou maior proeminência no mercado. A gestão da cadeia de
abastecimento é a base da estratégia competitiva de uma empresa, potenciada pela crescente
subcontratação de serviços, expansão global de operações e pela necessidade cada vez maior em ter
atendimento ao cliente nos serviços logísticos (Ballou 2006).
O termo “logística” é originário da palavra grega “𝜆ó𝛾𝑜𝜍” (logos – razão, palavra, cálculo, motivo,
discurso, oração) sendo que nesta forma já foi usada durante muito mais tempo que o seu conceito
comercial atual. A palavra “logística” tem origem militar, onde as chamadas divisões logísticas eram
responsáveis por fornecer todo o suporte necessário para o transporte de armas, munições, tendas,
alimentos, etc. Nos antigos impérios Grego, Romano e Bizantino existiam oficiais do exército com o
nome de “Logistikas” que eram responsáveis pelos assuntos financeiros, de fornecimento e
distribuição. É neste âmbito que se baseia a definição de logística no dicionário de Oxford: “ramo do
exército responsável pela aquisição, manutenção e transporte de material, pessoal e instalações”.
Outro dicionário define a logística como sendo o posicionamento dos recursos em função do tempo.
No entanto, o conceito e a prática moderna de logística baseia-se no fornecimento de serviços não
militares e maioritariamente comerciais de forma precisa e eficiente em termos de tempo e custo. Este
serviço inclui o transporte de bens entre duas localizações diferentes, o seu armazenamento num local
adequado, inventário, empacotamento e outros serviços administrativos como a preparação de
encomendas (Islam et al. 2013).
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Desde os anos 90, a logística e a gestão das cadeias de abastecimento revelam ser poderosas
ferramentas para as empresas manterem a sua vantagem competitiva no mercado. Ainda assim, a
globalização, o aumento da complexidade das cadeias logísticas e o aumento da exigência dos
consumidores, fizeram aumentar as expectativas. Cada vez se espera mais dos serviços logísticos,
tornando-se num verdadeiro desafio para profissionais de logística, cuja maior preocupação é o uso
estratégico dos recursos e competências diferenciadoras das empresas para atingir essa vantagem
competitiva (Chow et al. 2007). Os mesmos autores constatam que um dos recursos estratégicos mais
discutidos é o conhecimento. Empresas logísticas têm diferentes conhecimentos logísticos e
organizacionais no que diz respeito a competências de gestão, cultura corporativa, normas,
procedimentos operacionais padronizados, perícia em logística e técnicas de fidelização do cliente. O
sucesso da empresa é determinado pela forma como estes recursos são utilizados, e o seu
conhecimento logístico é uma memória coletiva de soluções passadas, experiências e normas usadas
para determinar como estes recursos são utilizados para fornecer os produtos e/ou serviços da
empresa.
De um modo geral, a logística baseia-se na adição de vantagem de espaço (“place utility”) a um produto,
ou seja, aumentar a atratividade de um produto alterando a sua localização para um local mais
acessível aos consumidores do que o local onde este foi produzido (BusinessDictionary.com n.d.). Na
Figura 3.1 é possível visualizar um exemplo gráfico da deslocação de um produto entre um vendedor
e um cliente. Este produto pode ser uma matéria-prima a ser processada numa fábrica ou um produto
final já processado e pronto a ser distribuído no mercado para consumo. É feito um contrato entre
ambas as partes que define: o tipo de transporte ou serviço logístico utilizado ou contratado e qual a
parte responsável por este encargo; possível necessidade de armazenar o produto, agora denominado
de mercadoria, em armazém adequado; quantidades e periodicidade de encomendas dependendo do
nível de inventário desejado, etc. (Islam et al. 2013).
A logística envolve uma abordagem que integra a informação, o transporte, o inventário, o
armazenamento, o manuseamento de material, o empacotamento e, mais recentemente, a segurança.
Existem várias definições devido ao largo espectro de interpretações que podem ser feitas sobre
logística (Islam et al. 2013). Segundo Mangan e Lalwani (2008) a logística baseia-se em obter o produto
certo da maneira certa, na quantidade e na qualidade certa, no sítio certo e no momento certo, para o
cliente certo, ao preço certo. Adicionalmente, hoje em dia a logística vai mais além do que as suas
origens militares, sendo que foi a partir das últimas décadas do século 20 que a logística passou a ter
um significado não militar. O conselho americano para profissionais de gestão de cadeias de
abastecimento (Council of Supply Chain Management Professionals) sugere a seguinte definição, à
qual os termos transporte e armazenamento foram adicionados posteriormente por outros autores:
logística é o processo de planeamento, implementação e controlo de procedimentos para o transporte
e armazenamento eficiente e eficaz de bens incluindo serviços, e toda a informação relevante e relativa
ao percurso entre a origem e o consumidor, com o objetivo de satisfazer as exigências do cliente. Esta
definição inclui os movimentos internos, externos, de entrada e de saída (Mangan and Lalwani n.d., 9;
www.cscmp.org n.d.).
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Figura 3.1 - Exemplo dos fluxos logísticos entre o vendedor e o cliente (Adaptado de Islam et al. 2013).

Avanços paralelos em teorias de gestão e sistemas de informação permitiram à logística evoluir em
extensão e influência no sector privado, durante os anos 40. Durante os anos 50 e 60, o exército era a
única organização a usar o termo logística, conceito que não existia ainda na indústria privada. Em vez
disso existiam termos departamentais individualizados como manuseamento, armazenamento,
contabilidade, marketing, etc. Na Figura 3.2 é possível observar as 5 fases da evolução da logística,
começando com a logística numa única estação de trabalho, aumentando em extensão e complexidade
ao longo dos anos até à logística global. A logística numa única estação de trabalho evoluiu para o
fluxo de material entre várias estações de trabalho dentro das paredes de uma instalação, que com o
avanço nas estruturas de gestão e sistemas de informação permitiu que evoluísse para a logística de
uma empresa (logística corporativa), que é o fluxo de materiais e informação entre as suas várias
instalações e processos. As interações entre várias empresas e corporações geram um fluxo de
material, informação e dinheiro entre elas, denominado por logística da cadeia de abastecimento, que
passa a denominar-se logística global quando as interações são entre países (Frazelle 2002).
Os custos logísticos representam uma parte muito significativa e relevante dos custos totais da
empresa. Dependendo do método logístico implementado e da indústria em questão o contributo destes
custos no volume de negócios da empresa pode ser de pelo menos 10%. Os custos logísticos totais
compreendem

seis

áreas

(transporte,

armazenamento,

inventário,

administração

logística,

empacotamento e custos logísticos indiretos) e têm tendência a ser menores, em proporção, em
empresas maiores ainda que eventualmente as deseconomias de escala prevaleçam. Apesar do peso
significativo destes custos numa empresa, se por hipótese não existisse suporte logístico, as outras
áreas da empresa como a produção e o marketing também não poderiam operar (Engblom et al. 2012).
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Figura 3.2 - A evolução da logística (Adaptado de Frazelle 2002).

Há várias lições a aprender com o passado sobre este tópico. A primeira é que a distribuição física e a
logística foram concebidas para terem amplas responsabilidades na gestão de atividades associadas
ao fluxo de produtos desde a aquisição de matérias-primas ao consumidor final. Ainda que o seu campo
de ação fosse extenso, na realidade apenas geriam funções logísticas ou atividades associadas com o
fluxo de produtos, pois uma gestão transversal a mais áreas era aceite, mas pouco praticada. Segundo,
o conceito de custo total era usado para gerir atividades coletivamente, como por exemplo o transporte
e inventário, atividades em conflito de custo ou serviço. Todas as atividades associadas ao fluxo de
produtos e aquelas que apresentavam caraterísticas de compensação de custos eram consideradas
parte do novo campo de distribuição física ou logística. Em terceiro lugar, a distribuição física e a
logística eram abrangidas pelas áreas de marketing e produção, mas os assuntos relacionados com o
fluxo de produtos recebiam pouca atenção. Assim a distribuição física e a logística começaram a
desenvolver-se

de

forma

independente

dentro

da

atividade

comercial,

estimuladas

pelo

reconhecimento de que os seus custos eram elevados e que existia assim uma oportunidade, até então
desconhecida, de os reduzir. Em quarto e último lugar, estava o facto de existir pouca coordenação
entre as áreas de aquisição, produção e distribuição física, ainda que estas tivessem um efeito direto
na gestão do fluxo de produtos. Esta coordenação e a integração destas áreas acabou por tornar-se
num tema importante nos últimos anos (Ballou 2006).
A distribuição física, com a sua orientação para a saída (outbound), foi a primeira a surgir, uma vez que
representa cerca de um terço dos custos logísticos e era considerada uma componente essencial do
marketing mix (produto, praça ou distribuição física, promoção e preço). A logística, no seu largo
espectro, incluindo também os movimentos de entrada (inbound) do negócio, apareceu de seguida
(Ballou 2006; marketingmix.co.uk n.d.). Mais tarde, surge o novo conceito da Gestão da Cadeia de
Abastecimento (GCA – Supply Chain Management), introduzido por consultores no início dos anos 80.
Até então, as várias funções que agora a constituem eram consideradas distintas e como tal, geridas
separadamente durante os anos 60 e 70. A mudança drástica ocorreu nos anos 80 com as empresas
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a começarem a aperceber-se dos benefícios que existiam ao integrar e, mais recentemente, coordenar
estas áreas (Mangan and Lalwani n.d.).
Os conceitos de cadeia de abastecimento e logística são diferentes, ainda que muito relacionados. A
cadeia de abastecimento é a rede de entidades ligadas entre si e que se distribuem entre o fornecedor
e o cliente, enquanto a logística engloba o que acontece dentro da cadeia incluindo os processos,
atividades e recursos logísticos necessários. Para esclarecer a confusão que geralmente envolve estes
dois termos existe uma analogia desportiva muito pertinente “a logística é o jogo disputado na arena
da cadeia de abastecimento” (Frazelle 2002). Para distinguir os dois termos:
•

Cadeia de abastecimento – rede de instalações (armazéns, fábricas, lojas, etc), veículos
(camiões, comboios, aviões, barcos, etc) e sistemas de informação logísticos ligados pelas
entidades envolvidas com a empresa (desde os fornecedores dos seus fornecedores aos
clientes dos seus clientes);

•

Logística – o que acontece dentro da cadeia de abastecimento. As suas atividades estão
interligadas e representadas na Figura 3.3 resposta do cliente, gestão de inventário,
abastecimento, transporte e armazenamento.

Figura 3.3 – Atividades logísticas (Adaptado de Frazelle 2002).

3.1.1 Cadeias de Abastecimento
Como já foi referido a cadeia de abastecimento (CA) é a rede de entidades (instalações, veículos e
sistemas de informação) ligadas entre si e envolvidas em diferentes processos a jusante e a montante
que produzem valor para o consumidor final na forma de produtos e/ou serviços (Mangan and Lalwani
n.d.).
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Martin Christopher, Professor de Marketing e Logística da Escola de Gestão de Cranfield foi um dos
visionários em logística e GCA das últimas décadas. Para além de ter desenvolvido a definição de
cadeia de abastecimento aqui citada, o Professor Christopher distingue GCA da integração vertical pois
GCA não implica, necessariamente, a posse ou domínio dos fornecedores a montante sobre os clientes
a jusante (Mangan and Lalwani n.d.). Esta estratégia já foi a mais desejada mas cada vez mais as
empresas estão a focar-se na sua atividade principal (core business) que lhes dá a sua vantagem
diferenciativa e tudo o resto é subcontratado (outsourced) a entidades exteriores à empresa
(Christopher 2011). Como é o caso da Empresa X, que inicialmente tinha a sua própria frota de
transportadores para realizar as entregas, mas desde que passou a fazer a subcontratação dos
mesmos a empresas de distribuição e trabalhadores por contra própria, conseguiu diminuir
drasticamente os seus custos. Neste momento a Empresa X celebra contratos com estas entidades
nos quais é acordado um valor mensal por rota ou por um conjunto de rotas e não tem que se preocupar
com viaturas, manutenção das mesmas, combustível, portagens, salários, recursos humanos, etc. o
que permitiu uma poupança em cerca de 500 mil euros anuais.
No passado era frequente os fornecedores e clientes a jusante (como distribuidores e retalhistas)
comportarem-se como adversários em vez de agirem de forma cooperativa. Hoje em dia, algumas
empresas ainda tentam reduzir os seus custos ou aumentar o seu lucro à custa dos seus parceiros da
cadeia de abastecimento. Estas empresas não se apercebem que a simples transferência de custos
para parceiros a jusante não os torna mais competitivos, pois todos os custos da cadeia acabam chegar
ao mercado e refletir-se no preço a ser pago pelo consumidor. Empresas mais vanguardistas
reconhecem a falácia presente nesta abordagem convencional e procuram adquirir vantagem
competitiva através da adição de valor e a redução total dos custos, tratando a cadeia de abastecimento
como um todo. A ideia de que para sobreviver as empresas têm que competir umas com as outras
pode torna-las relutantes em cooperarem e, consequentemente, autossabotarem-se. Na base deste
conceito aparentemente paradoxal está a ideia da integração da cadeia de abastecimento (Christopher
2011).
De notar que o conceito de gestão da cadeia de abastecimento, apesar de relativamente novo, não é
mais do que uma extensão lógica da logística. Gestão logística está maioritariamente focada na
otimização dos fluxos dentro da organização enquanto a gestão da cadeia de abastecimento reconhece
que uma integração exclusivamente interna não é suficiente. A Figura 3.4 sugere que de facto existe
um efeito na evolução da integração da cadeia de abastecimento. A primeira fase (linha de base),
estádio de completa independência funcional em que cada função comercial desempenha a sua função
de forma completamente isolada das outras, sem considerar a possível acumulação de inventário e
negligenciando o impacto que isso terá na necessidade de espaço de armazenamento e
consequentemente nos custos. Na segunda fase (integração funcional) as empresas já reconhecem
uma necessidade de integração mínima entre funções adjacentes (como por exemplo na distribuição e
gestão de inventário) e para fazer o passo natural para a terceira fase (integração interna) já é
necessária a implementação de um planeamento de ponta a ponta da empresa. A quarta e última fase
(integração externa) representa verdadeiramente a cadeia de abastecimento integrada, em que os
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conceitos de articulação e coordenação alcançados na terceira fase são agora expandidos aos
fornecedores a montante aos clientes a jusante. É este conceito de integração que está na base da
grande distinção entre os termos logística e cadeia de abastecimento (Christopher 2011).

Figura 3.4 – Desenvolvimento da cadeia de abastecimento integrada (Adaptado de Christopher 2011).

A cadeia de abastecimento contem os seguintes fluxos-chave: fluxo físico de materiais, fluxos de
informação e fluxo de recursos (especialmente financeiros, mas também humanos e de equipamento).
De notar que nem todos os recursos são tangíveis, por exemplo, a qualidade das relações
interempresariais são muitas vezes citadas como ingrediente fundamental em cadeias de
abastecimento eficientes (Mangan and Lalwani n.d.).
Surge então a definição consensual de Gestão da Cadeia de Abastecimento, obtida após examinação
de 166 definições presentes na literatura estudada por Stock e Boyer. A Gestão da Cadeia de
Abastecimento (GCA) é a gestão, dentro e através de uma rede de entidades e organizações a
montante e a jusante, tanto de relações e fluxos de material, informação e recursos (Mangan and
Lalwani n.d.).
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O objetivo primário de cada cadeia de abastecimento é satisfazer as necessidades do consumidor e ao
mesmo tempo gerar lucro. O termo cadeia de abastecimento evoca imagens de produtos ou materiais
que se deslocam de fornecedores para fabricantes, para distribuidores, para retalhistas e finalmente
para consumidores ao longo de uma cadeia. É certo que isto faz parte da cadeia, mas também é
necessário considerar os fluxos de informação e de capital. O termo cadeia de abastecimento pode dar
a entender que apenas uma entidade está envolvida em cada fase do processo, mas na realidade, um
fabricante pode receber materiais de vários fornecedores e depois fornecer vários distribuidores. Assim,
a maioria das cadeias de abastecimento são na verdade redes de abastecimento, como se pode
visualizar na Figura 3.5 (Chopra and Mendl 2013).
Uma cadeia de abastecimento típica envolve várias etapas incluindo as seguintes: cliente, retalhistas,
grossistas/distribuidores, fabricantes e fornecedores de matérias-primas. Não é imperativo que todas
as etapas da Figura 3.5 estejam presentes numa cadeia de abastecimento, e cada uma delas está
ligada pelo fluxo de materiais, informação e recursos, que geralmente ocorre nos dois sentidos e pode
ser gerido por uma das etapas ou por um intermediário. O objetivo de uma cadeia de abastecimento
deve ser maximizar o valor global gerado (também conhecido por excedente da cadeia de
abastecimento), obtido pela diferença entre o valor do produto final para o consumidor e os custos
associados à produção do mesmo de acordo com as especificações do consumidor (Chopra and Mendl
2013).

Figura 3.5 – Etapas de uma rede de abastecimento (Adaptado de Chopra and Mendl 2013).

3.1.2 Cadeias de Abastecimento em Circuito Fechado
Uma cadeia de abastecimento sustentável que integre todas as operações que adicionam valor,
minimizando o impacto no ambiente é uma preocupação cada vez maior. É aqui que entra o conceito
de cadeia de abastecimento em circuito fechado (CACF), que tem em consideração tanto o fluxo direto
como o fluxo inverso da cadeia de abastecimento. A cadeia direta considera o fluxo de novos produtos
com o objetivo de minimizar custos de distribuição enquanto a cadeia inversa lida com o fluxo de
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produtos

retornados

(logística

inversa)

com

o

objetivo

de

minimizar

os

custos

de

recuperação/devolução (Tsao et al. 2016).
Como já foi introduzido, muitas indústrias estão a focar-se em fechar o ciclo da cadeia de
abastecimento, que contem o fluxo direto e o inverso, devido a fatores como a vantagem competitiva,
marketing, benefícios económicos, regulamentação ambiental e imagem social. As diferenças entre a
cadeia de abastecimento direta e a inversa tornam a sua integração desafiante e é necessária a total
compreensão das características de uma cadeia de abastecimento em circuito fechado (Khodaverdi
and Hashemi 2015; Visich et al. 2007).
O conceito de CACF, incorporando os princípios de Logística Inversa (LI), desenvolveu-se no início dos
anos 80 e foi primeiramente implementada na indústria eletrónica (computadores, telecomunicações,
processos de automatização, etc). A Figura 3.6 representa uma vista geral de uma CACF e as suas
características chave são as entidades da cadeia de abastecimento, pontos de decisão e opções de
recuperação de valor que fecham o ciclo entre as cadeias direta e inversa.
Dependendo do modelo de negócio de cada empresa, podem existir diferentes cadeias de
abastecimento para cada linha de produtos. Para além disso, as cadeias de abastecimento direta e
inversa podem operar em canais diferentes e a empresa pode pertencer a várias cadeias de
abastecimento (uma rede de abastecimento por exemplo) dentro da mesma indústria (Visich et al.
2007). Assim, são necessárias explicações adicionais relativamente à Figura 3.6. A maioria dos bens
de consumo são comprados em retalhistas, mas também podem provir de catálogos, call-centers e
comércio eletrónico. Bens de investimento como equipamentos e outros bens customizados podem ser
comprados diretamente ao fabricante, saltando assim os centros de distribuição. O ponto de
devolução/retorno está separado do ponto de venda porque nem todos os produtos são devolvidos ao
vendedor original. Neste esquema, a entidade Serviço é considerada como sendo uma localização
onde técnicos de serviço são expedidos para realizar manutenções e reparações no local do
consumidor. Os subprodutos gerados iniciam o fluxo inverso até à entidade de recuperação e as
decisões sobre a identificação e tratamento dos mesmos são tomadas pelo técnico. O processo de
identificação do produto acontece antes do seu tratamento, que irá determinar para onde será enviado
o produto de forma a maximizar o valor recuperado e/ou reduzir o impacto ambiental da sua eliminação.
A Figura 3.6 mostra os fluxos inversos originários de todas as entidades da cadeia de abastecimento
direta. Quando se conduzem negócios e se realizam operações comerciais, é normal que todas as
entidades da cadeia produzam fluxos de retorno (Visich et al. 2007).
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Figura 3.6 – Exemplo de uma CACF (Adaptado de Visich et al. 2007).

3.2 Logística Inversa
Há 20 anos atrás, as cadeias de abastecimento cingiam-se à logística compreendida entre a matériaprima e o consumidor final. Hoje em dia, os produtos continuam a fluir na direção do consumidor final
mas uma quantidade cada vez maior dos produtos regressa à origem. Isto acontece nas mais variadas
indústrias, como na eletrónica, farmacêutica, bebidas, etc. A indústria automóvel, por exemplo, tem
estado a mudar a sua cadeia de abastecimento física e virtual para facilitar a recuperação de produtos
em fim de vida. Para além disto, vendedores distantes como os retalhistas por comércio eletrónico têm
que lidar com elevadas taxas de devolução que cada vez mais não são suportadas pelo cliente.
Segundo o Conselho Executivo da Logística Inversa, as empresas têm perdido biliões de dólares anuais
apenas nos Estados Unidos devido à sua falta de preparação em lidar com fluxos inversos (Brito and
Dekker 2003).
Atualmente, a gestão ambiental recomenda práticas de manufatura sustentáveis, focadas na prevenção
da produção de resíduos e uma utilização responsável dos recursos naturais do planeta. Com a
crescente preocupação com o ambiente, escassez de recursos e implementação de leis ambientais
severas por parte dos governos para impor a retoma dos produtos em fim de vida, temas como a
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logística inversa, gestão da cadeia de abastecimento em circuito fechado e atividades de recuperação
de valor como a remanufactura e a reutilização, têm tido cada vez mais atenção na última década.
Assim, muitas indústrias estão a focar-se em fechar o ciclo da cadeia de abastecimento, que contem o
fluxo direto e o inverso (Khodaverdi and Hashemi 2015).
A logística inversa é o que acontece dentro da cadeia de abastecimento inversa e refere-se à sequência
de atividades necessárias à recolha de um produto usado pelos clientes com o objetivo de o reutilizar,
reparar, remanufacturar, reciclar ou eliminar (Agrawal et al. 2015). A investigação em torno da LI tem
evoluído com os anos assim como as suas definições. A LI passou de um simples “fluxo inverso de
bens” a “processo de planeamento, implementação e controlo do fluxo eficaz e economicamente
eficiente de matérias-primas, inventário, produtos acabados e respetiva informação desde o ponto de
consumo até ao ponto de origem com o objetivo de recuperar valor ou eliminar adequadamente”.
Investigadores e profissionais dão constantemente atenção à cadeia de abastecimento direta e ignoram
o seu fluxo inverso. O espectro da cadeia de abastecimento direta foi então estendido para também
incluir o fluxo inverso dos produtos desde o ponto de consumo ao ponto de origem. Assim, as empresas
têm dado cada vez mais importância à adoção da LI tanto como ferramenta estratégica para benefícios
económicos, vantagem competitiva e também por uma melhor imagem social. A LI tem sido benéfica
para empresas como a General Motors, Canon, Dell e Hewlett-Packard (Agrawal et al. 2015).
Segundo (Brito and Dekker 2003), existem quatro perspetivas essenciais à análise e caracterização da
Logística Inversa: porquê, como, o quê, e quem.
1) Porque são os produtos devolvidos? Esta perspetiva pode ser dividida em duas:
a. Porquê-forças. Existem três forças impulsionadoras principais para uma empresa
implementar LI: economia, legislação e cidadania corporativa. Ou seja, as empresas
tornam-se ativas em LI se puderem gerar lucro dessa atividade, porque são obrigadas
por regulamentações governamentais e/ou porque se sentem socialmente motivadas
para o fazer.
b. Porquê-razões. Expondo de uma maneira simples, os produtos são devolvidos se já
não funcionarem corretamente ou porque a sua função já não é necessária. Podem
ser devoluções de fabrico, que abrangem excesso de matérias-primas, devoluções
provenientes do controlo de qualidade, sobras de produção ou subprodutos;
devoluções de distribuição, que incluem retirar produtos do mercado, devoluções
devido a acordos comerciais (B2B), gestões de inventário interno e retornos
funcionais; devoluções do cliente que envolvem reembolsos, ativação de garantias,
devoluções de serviço, de fim de uso e de fim de vida.
2) Como são processadas as devoluções? Ou seja, como é recuperado o valor dos produtos? O
processo de recuperação de valor passa pela recolha, seguida de inspeção/seleção/triagem,
reprocessamento, e finalmente redistribuição. O reprocessamento depende do produto e serviço
e pode incluir as seguintes operações: reparação, remanufactura, reciclagem, canibalismo,
eliminação, etc.
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3) O que é devolvido? Estuda as características de cada produto devolvido com o objetivo de ser
encaminhado para o processo de recuperação mais adequado.
4) Quem executa as atividades de LI? São as partes envolvidas no sistema de LI: interveniente
típico de cadeia de abastecimento direta (fabricantes, retalhistas, grossistas, etc); entidades
especializadas em cadeia inversas (empreiteiros, remanufacturas, etc); intervenientes
oportunistas (associações de caridade, etc).
Aplicando esta análise à Empresa X:
1) Porque são os produtos devolvidos?
a. Porquê-forças. Maioritariamente por vantagens económicas, logísticas e ecológicas.
b. Porquê-razões. São contentores robustos, fabricados especificamente para este tipo
de transporte e reutilização.
2) Como são processadas as devoluções? Os contentores são recolhidos, verificados, limpos,
restaurados se necessário, e reutilizados.
3) O que é devolvido? Os contentores utilizados no transporte de produtos farmacêuticos entre a
Empresa X e os clientes (farmácias, hospitais, etc).
4) Quem executa as atividades de LI? A própria Empresa X através dos transportadores
subcontratados.
Esta explicação das quatro perspetivas da logística inversa serve para contextualizar sistemas de LI
mas também para elucidar que sua combinação determina, em grande parte, o tipo de questões que
podem surgir na implementação, monitorização e gestão de tal sistema. É por isso que a
implementação de um sistema de LI deve ser um processo deliberado e bem estruturado.
Os vários processos chave da logística inversa estão representados na Figura 3.7. Os produtos usados
ou devolvidos são inspecionados para triagem em diferentes categorias. O passo seguinte é o seu
reparo, remanufactura, reciclagem, reutilização ou eliminação (disposal), dependendo se o objetivo é
recuperar valor ou eliminar (Agrawal et al. 2015). As principais diferenças entre a logística direta e a
logística inversa podem ser visualizadas na Tabela 3.1. Para esta dissertação, as diferenças que são
consideradas mais importantes são as que se encontram assinaladas, pois são as que estão de certa
forma inseridas na problemática associada à Empresa X. Neste momento, a LI da empresa sofre um
encaminhamento ambíguo e pouco previsível dos contentores no seu processo de retorno, o que
juntamente com a falta de visibilidade no processo de retorno leva a inconsistências no inventário e
consequentemente um aumento de custos.
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Figura 3.7 – Fluxo básico dos processos de logística direta e inversa (Adaptado de Agrawal et al. 2015).

Tabela 3.1 - Comparação entre logística direta e inversa (Adaptado de Blumberg 2005).
Logística Direta

Logística Inversa

Qualidade do produto uniforme

Qualidade do produto não uniforme

Opções de disposição são claras

Opções de disposição não são claras

* Encaminhamento não ambíguo de produtos

Encaminhamento ambíguo de produtos

Custos de distribuição direta facilmente
compreensíveis

Custos de distribuição inversa menos
compreensíveis

Fixação de preços uniforme

Fixação de preços não uniforme

* Gestão de inventário consistente

Gestão de inventário inconsistente

* Ciclo de vida do produto controlável

Ciclo de vida do produto menos controlável

Problemas de gestão financeira mais claros

Problemas de gestão financeira menos claros

Negociação mais fácil entre as partes

Negociação mais difícil entre as partes

Tipo de cliente fácil de identificar

Tipo de cliente difícil de identificar

* Visibilidade do processo mais transparente

Visibilidade do processo menos transparente

* Diferenças mais relevantes para o caso da Empresa X.

A implementação de uma LI eficaz e eficiente resulta em diversos benefícios como a melhoria da
fidelidade do cliente e das vendas futuras, redução de custos de inventário, transporte e eliminação de
resíduos. Gestores logísticos reconhecem que a implementação da LI é um fator diferenciador que
permite manter ou ganhar mais quota de mercado e consequentemente aumentar as receitas e os
lucros. Os diferentes tipos de LI incluem processos de remanufactura, reciclagem, reutilização, restauro
e canibalismo. O processo que interessa, para esta dissertação, é a reutilização, que para o caso da
Empresa X consiste na recolha de contentores usados, eventual limpeza e reparação para posterior
reutilização (Huscroft et al. 2013; Khodaverdi and Hashemi 2015).
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Ao comparar utilização de contentores retornáveis com embalagens descartáveis, existem diversos
fatores que motivam as empresas a adotar esta prática: redução de custos operacionais contínua e a
longo prazo; redução de custos em materiais de embalagem; redução de custos de manuseamento e
empacotamento; preocupações ambientais como a reciclagem, redução e eliminação de resíduos;
preocupações logísticas como o agrupamento de recursos, subcontratação, tamanho padrão de carga,
e redução de custos de transportação. Para além das boas práticas ambientais, o uso de contentores
retornáveis tornou-se numa missão crítica e essencial para fabricantes modernos devido à adoção cada
vez maior de metodologias Kanban e cadeias de abastecimento baseadas em JIT (Just-In-Time). Ainda
que os objetivos da utilização de contentores reutilizáveis sejam simples quando tomados como um
conjunto, podem atingir níveis extremos de complexidade que aparentam desafiar a gestão. Os
problemas associados à gestão de contentores retornáveis são tipicamente o facto de estes serem
constantemente extraviados, perdidos, e raramente rastreados na totalidade pelos sistemas de
informação. A grande maioria da literatura identifica a falta de visibilidade como o maior contribuidor
para uma gestão ineficiente dos contentores e um ingrediente chave para melhorar essa visibilidade é
a utilização de tecnologias de identificação automática. Sem uma gestão de contentores adequada, os
contentores tornam-se na embalagem descartável mais cara que se pode comprar (R. A. Maleki and
Meiser 2011; R. Maleki and Reimche 2011).
A implementação de contentores retornáveis é uma maneira de tornar a cadeia de abastecimento mais
económica e ecológica, pois permite a sua reutilização. Para isto é necessário que a logística inversa
da cadeia de abastecimento seja eficiente e permita o controlo e visibilidade dos contentores, que
facilmente desaparecem ao longo da cadeia e não retornam. Recentes avanços tecnológicos, como o
RFID, que usa campos eletromagnéticos para transferência de dados, possibilita a identificação
automática dos objetos, permitindo rastrear os mesmos ao longo da cadeia, aumentando a sua
visibilidade (Tsao et al. 2016).

3.3 RFID (Radio-Frequency IDentification)
O rápido crescimento e proliferação das tecnologias de informação e comunicação contribuiu
grandemente para a criação de oportunidades para as empresas realizarem a integração das suas
cadeias de abastecimento. Estas tecnologias de informação e comunicação contribuem continuamente
para melhorar a capacidade de resposta e a competitividade ao adaptar as suas operações
estratégicas, métodos e tecnologias a dados em quase tempo-real conferindo vantagem à empresa.
Também a agilização da programação da produção, a redução de inventário, identificação de
estrangulamentos na linha, melhoria no tempo de resposta de ordem de encomenda e a diminuição do
tempo de espera da cadeia de abastecimento estão entre os objetivos típicos de uma CA. Para atingir
os objetivos mencionados, é fundamental aumentar a automatização do processo e obter dados em
tempo-real sobre o fluxo de produtos na CA. O RFID (Radio-Frequency IDentification), já introduzido
anteriormente, é um exemplo eficaz destas novas tecnologias de informação e comunicação (Bottani
et al. 2009; Musa and Dabo 2016).
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O RFID é uma tecnologia de captura automática de dados composta por um transponder (etiqueta/tag),
um transceiver (leitor) e um sistema informático. A tag armazena a sua identificação e outros dados e
transmite essa informação ao leitor que por sua vez a remete para a base de dados (Musa and Dabo
2016).
Esta tecnologia remonta à Segunda Guerra Mundial, na qual os Ingleses colocaram transmissores de
rádio em aeronaves aliadas para as distinguir das do inimigo. Posteriormente, os pioneiros em RFID
foram o Departamento de Defesa dos EUA e o gigante do retalho americano Walmart, que nos finais
de 2003, fizeram despertar um interesse massivo na tecnologia de RFID ao anunciar que planeavam
exigir a todos os seus fornecedores que etiquetassem todos os bens fornecidos com esta tecnologia.
Estes anúncios geraram uma propaganda exagerada que incitou várias empresas a seguirem o
exemplo. Os seguintes precursores da tecnologia incluem a Procter & Gamble, Gap, Tesco UK e a
Marks & Spencer UK. Mais recentemente, foram feitos projetos de implementação de RFID em larga
escala, como na transportadora DHL que etiquetou 1.3 milhões de paletes para as suas operações de
entregas. À medida que os preços das tags iam ficando mais razoáveis, a tecnologia de RFID foi sendo
implementada eficazmente em praticamente todos os sectores da cadeia de abastecimento para
rastreamento de inventário. Também já foi demonstrado que o RFID foi implementado com êxito na
indústria do retalho, em particular em operações de fast-checkout. Esta tecnologia também é usada na
área dos serviços, gestão de inventário e comunicações seguras (Reyes et al. 2016; Talla and Valverde
2015). A natureza universal de estar “sempre ligado” do RFID equivale a uma maior visibilidade na
cadeia de abastecimento. Estima-se que a indústria de retalho dos Estados Unidos perca 70 mil milhões
de dólares anuais devido às suas práticas na CA e cerca de 42% deste valor deve-se à indisponibilidade
dos artigos na estante de um supermercado, sendo que o restante se deve a perdas dentro da CA. A
visibilidade oferecida pelo RFID permite reduzir estas perdas através da redução de resíduos,
diminuição de níveis de inventário e aumento da segurança. Como já foi dito, o RFID permite rastrear
produtos em tempo real na cadeia de abastecimento, fornecendo informação precisa e detalhada que
permite à empresa aumentar a sua eficiência. Também é possível obter informação de inventário em
tempo real através de estantes inteligentes que têm leitores de RFID embutidos, permitindo à empresa
tomar decisões mais eficientes e adequadas no que toca às encomendas (Michael and McCathie 2005).
Além disso, o RFID melhora a automatização do processo uma vez que resolve várias ineficiências
frequentemente associadas aos códigos de barras tradicionais. Por exemplo, as tags de RFID não
necessitam de linha de visão para serem lidas, podem ser lidas em massa, e não requerem o
manuseamento das embalagens para obtenção de informação. O RFID também permite que as
organizações forneçam aplicações de valor adicionado relacionadas com o rastreamento e gestão
inteligente de bens etiquetados (Bottani et al. 2009).
O inventário impreciso é um dos maiores problemas operacionais de uma cadeia de abastecimento, e
a imprecisão ocorre quando o registo de inventário não corresponde ao inventário físico realmente
disponível. Um estudo de 2001 reporta que em cerca de 370 mil unidades de armazenamento mais de
65% dos registos de inventário não correspondem ao inventário físico real. A maioria das investigações
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nesta área aponta para shrinkage (desaparecimento) como sendo o principal gerador de imprecisões
de inventário. Este termo inclui desaparecimentos, roubos, deterioração e danificação de inventário
(Fan et al. 2014). As embalagens de transporte retornáveis (ETR), apesar da sua importância nas
operações diárias, também são propensas a elevadas taxas de perdas e ruturas. Um estudo realizado
pelo Aberdeen Group em 2004 permitiu aferir que cerca de metade dos inquiridos reporta que os custos
de gestão de bens logísticos corresponde a 5% ou mais das receitas totais. Outro estudo de 1996
reportou casos em que reservas inteiras de equipamentos (pools ou parques) desapareceram no
espaço de poucos meses. Um estudo de 2006 reportou casos menos drásticos, contudo, ao estudar
vários setores da indústria do Reino Unido demonstrou-se que a perda de contentores retornáveis é
bastante preocupante. Como exemplo estão as declarações de um armazenista sobre o
desaparecimento de cerca de 15% de todas as suas paletes em circulação. Outra empresa logística
estimou que 20% de todos os seus materiais de embalagem se perdiam devido à sua retenção para
uso próprio por parte dos clientes e a sua apropriação por terceiros (Breen 2006; Ilic et al. 2009; Thoroe
et al. 2009).
O problema chave na gestão de ETR, contentores neste caso, é que frequentemente não é conhecida
a localização e o estado de um determinado contentor num determinado momento. Esta visibilidade
limitada cria a tendência para as pessoas e as organizações se sentirem menos responsáveis pela
gestão adequada dos mesmos. Como consequência, são gerados custos desnecessários resultantes
das elevadas taxas de perda, ruturas e indisponibilidades, causando um impacto negativo na
performance global da cadeia de abastecimento. Com o objetivo de melhorar esta situação, é
necessário aumentar a visibilidade e implementar uma gestão adequada dos contentores de maneira
a aumentar a eficiência do processo (Ilic et al. 2009).
Está documentado que a tecnologia RFID proporciona soluções de identificação e rastreamento
adequadas, podendo resultar numa maior visibilidade, maior eficiência dos processos e
consequentemente um maior volume de negócios. De facto, o RFID já foi implementado com êxito em
algumas cadeias de abastecimento em circuito fechado e aplicações com ETR de elevado valor como
a gestão de contentores na indústria automóvel. Contudo, a aplicação de RFID para uma gestão interorganizacional de grandes volumes e ETR de baixo valor (como contentores e paletes) impõe outros
desafios. O RFID tem sido publicitado como uma tecnologia promissora na resolução destes problemas
de três maneiras diferentes: primeiro, tem a habilidade de monitorizar o inventário com rigor, reduzindo
os roubos e evitando as fraudes; segundo, dependendo da precisão de leitura atingida, o RFID aumenta
a precisão da informação obtida atualmente por códigos de barra, mais vulneráveis ao erro humano;
terceiro, proporciona visibilidade, para que os registos de inventário se aproximem o mais possível da
realidade, possibilitando que os reabastecimentos sejam mais precisos e reduzindo as situações de
stock-out (Fan et al. 2014; Ilic et al. 2009).
Desde os anos 60 que a tecnologia de identificação automática mais utilizada é o código de barras,
hoje em dia utilizados em supermercados, negócios de retalho, instalações industriais, armazéns,
empresas de distribuição e farmacêuticas, entre outros. A Tabela 3.2 resume as principais
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características da tecnologia de código de barras. No entanto, a utilização exclusiva de códigos de
barras como base do sistema de rastreamento de contentores não é uma solução viável na maioria dos
casos uma vez que a leitura das etiquetas em pontos diferentes da cadeia de distribuição requer muito
trabalho manual, e se torna ainda mais difícil quando os contentores estão empilhados (R. A. Maleki
and Meiser 2011; Thoroe et al. 2009).

Tabela 3.2 – Resumo das características do código de barras (Adaptado de R. A. Maleki and Meiser 2011).
Vantagens

Desvantagens

Baixo custo de implementação

Leitura individual de cada código de barras

Fácil implementação

Código pode tornar-se ilegível por danos e/ou degaste

Fácil integração em instalações que já usem
sistemas de código de barras

Sem capacidades de localização em tempo-real

Artigo pode ser atribuído a qualquer localização no
edifício

Código deve estar visível para o leitor, pode ser
necessário reposicionamento

Leitores portáteis sem-fios promovem flexibilidade
nas leituras

Suscetível ao erro humano (leituras incompletas)

Confirmação sonora e/ou visual da leitura

-

Economicamente viáveis para bens de baixo tráfego

-

Uma das contribuições mais atrativas do RFID é o facto fundamental de este não requerer linha de
visão para ler as tags. Isto significa que não é necessário posicionar as mesmas de forma adequada
para leitura como acontece nos códigos de barras. Esta caraterística intrínseca atua como potenciador
de uma infinidade de vantagens a vários níveis da cadeia de abastecimento. Leitores de RFID podem
comunicar com as tags em milissegundos e têm a capacidade de fazer leituras em massa, habilidades
que potenciam a automatização de várias tarefas, tipicamente manuais da CA, permitindo reduzir a
mão-de-obra e consequentemente o erro humano (Michael and McCathie 2005).
Ainda que os códigos de barras e o RFID venham da mesma família tecnológica (Identificação
automática), são diferentes em vários aspetos. A Tabela 3.3 demonstra as diferenças entre as duas
tecnologias evidenciando os benefícios do RFID sobre o código de barras.

Tabela 3.3 – Comparação entre código de barras e RFID (Adaptado de White et al. 2007).
Código de Barras

RFID

Requer linha de visão para ser lido

Não requer linha de visão para ser lido

Só pode ser lido individualmente

Tags podem ser lidas simultaneamente

Não pode ser lido se sujo ou danificado

Suporta ambientes exigentes e sujos

Identifica apenas o tipo de artigo

Identifica um artigo específico

Informação não pode ser atualizada

Nova informação pode ser adicionada (capacidade
de memorizar informação)

Requer leitura manual e por isso suscetível a erro
humano

Pode ser lido automaticamente eliminando o erro
humano
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No entanto, a fiabilidade do RFID é uma questão que pode determinar o seu sucesso. Na literatura,
vários testes piloto já foram realizados nos mais variados ambientes operacionais. Os aeroportos
testam esta tecnologia para ajudar a rastrear bagagens e materiais, enquanto fabricantes usam o RFID
para gerir inventário recebido e enviado. Atualmente, algumas tags de RFID não atingem taxas de
leitura satisfatórias, contudo, há inúmeras aplicações em que o RFID atua com alta fiabilidade e altas
taxas de leitura. Uma vez que o RFID usa o espectro das ondas de rádio para transmitir os sinais, está
suscetível a interferências que impedem a transmissão de informação clara e precisa para os leitores.
Do mesmo modo, o RFID pode sofrer das limitações de alcance inerentes à utilização de ondas de
rádio e a frequência do sinal utilizado também está sujeita a interferências uma vez que é uma
frequência muito usada por outras tecnologias. É por isso necessário regulamentar uma frequência
isolada para o RFID. Por outro lado, a etiquetagem pode não ser tão simples como colar a tag, uma
vez que alguns leitores apenas leem tags posicionadas de determinada maneira e por isso os itens
devem ser arrumados tendo isso em conta. Outro problema surge quando se tenta ler uma palete
contendo itens de diferentes materiais, uma vez que o operador tem que estar ciente de que está a ler
artigos de diferentes tipos. Materiais metálicos e líquidos foram descritos como sendo o “calcanhar de
Aquiles” do RFID, uma vez que podem danificar os sinais de radiofrequência. Determinar a melhor
posição para a colocação das tags de RFID pode ser uma tarefa demorada mas necessária. Por
exemplo, uma empresa testou 6 áreas diferentes num produto líquido, e apenas uma ou duas tiveram
as melhores leituras. A Procter & Gamble criou os conceitos “RF-friendly” e “RF-unfriendly” para
categorizar os seus produtos e concluiu que aqueles com embalagem de metal ou conteúdos líquidos
estavam frequentemente na categoria de “RF-unfriendly”. Contudo, a capacidade de leitura precisa do
RFID através da maioria dos materiais de embalagem como plásticos e cartão é um dos seus maiores
trunfos (Michael and McCathie 2005).
Por outro lado os códigos de barras podem ser impressos em materiais duráveis e não suscetíveis a
substratos materiais nem a emissões eletromagnéticas. Melhorias têm sido feitas nos métodos de
impressão dos mesmos que têm evoluído à medida que os fabricantes fortificam os sistemas de códigos
de barras. Códigos de barras bidimensionais, vulgarmente conhecidos por QR-codes, podem ser lidos
mesmo quando danificados. Este facto, aliado aos novos desenvolvimentos no alcance de leitura dos
códigos de barras, contribui para uma redução aparente na lacuna entre as duas tecnologias (White et
al. 2007). No entanto, o código de barras tem ainda uma falha incontornável: a necessidade de requerer
linha de visão para leitura e, consequentemente mais trabalho manual, e não ser possível fazer leitura
simultânea de várias tags (leitura em massa). Nestes aspetos, o RFID apresenta-se como a solução
superior e mais viável. Em relação às interferências causadas por metais e líquidos, à partida não serão
relevantes para o caso da Empresa X. Neste caso prevê-se que não ocorram interferências uma vez
que os contentores são de plástico e vão estar vazios aquando das leituras mais importantes para esta
problemática. Ainda assim, no capítulo 4, serão efetuados os devidos testes de leitura no terreno e será
possível chegar a conclusões referentes às interferências em causa bem como às questões do
posicionamento da tags.
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Existem dois tipos de tecnologia RFID: passiva e ativa. Em sistemas passivos, o leitor vai transmitir um
sinal de baixa potência através da sua antena, que por sua vez é recebido pela antena da tag,
alimentando o seu chip integrado. Com a energia que recebe do leitor, a tag efetua uma comunicação
breve com o leitor, verificando ou trocando informação. Assim que o leitor recebe a informação, esta é
encaminhada para um computador de controlo e armazenada numa base de dados para ser
processada e analisada posteriormente. Sistemas ativos funcionam da mesma maneira que os
passivos, a única diferença é que as tags ativas emitem um sinal contínuo alimentado pela sua bateria
integrada. Os sistemas ativos são um segmento do mercado RFID que está a crescer cada vez mais
(White et al. 2007).
Ainda que as tags ativas e passivas funcionem de maneiras muito diferentes, como representado na
Tabela 3.4, ambas transportam a mesma informação, conhecida por Código Eletrónico do Produto
(CEP). Este é um sistema de numeração de produtos que utiliza um conjunto adicional de números
quando comparado com os códigos de barras e atribui um CEP único a cada produto fabricado. Em
códigos de barras todos os produtos iguais têm o mesmo código. O sistema de CEP está ligado a uma
base de dados online que potencia a partilha de informação. Uma vez que a informação está
armazenada neste único local, a alteração e atualização de informação, como os destinos e as
quantidades dos produtos, torna-se muito mais simples. Isto também significa que o percurso de um
produto na cadeia de abastecimento pode ser revisto e acompanhado de perto (White et al. 2007).

Tabela 3.4 – Diferenças entre tags de RFID passivas e ativas (Adaptado de White et al. 2007).
Tag Passiva

Tag Ativa

Não requer fonte de energia

Bateria interna com tempo de vida finito

Curto alcance

Longo alcance

Mais sensível a interferências

Menos sensível a interferências

Baixa taxa de transmissão de dados

Alta taxa de transmissão de dados

Leitura simultânea de poucas tags

Leitura simultânea de muitas tags

Leitor necessita estar apontado à tag

Leitor não necessita estar diretamente apontado à tag

Não permite acoplar sensores de ambiente

Permite acoplar sensores de ambiente

Pequenas dimensões (2D)

Maiores dimensões (3D)

Pela informação aqui reunida, ainda não é possível decidir qual a melhor tecnologia aplicada ao caso
da Empresa X. Ambas as tecnologias de tags ativas e passivas têm as suas respetivas vantagens e
desvantagens, que podem ser observadas em maior detalhe na Tabela 3.5. A Figura 3.8 ilustra alguns
exemplos de tags ativas e passivas. As tags passivas são de menores dimensões e com uma estrutura
2D devido à sua simplicidade. As tags ativas podem aumentar muito de tamanho consoante a
tecnologia, os sensores acoplados, o material em que serão aplicadas e as condições ambientais em
que terão que operar.
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Figura 3.8 – Comparação de tamanhos entre tags de RFID passivas e ativas: a) rolo de tags passivas; b) vários
tipos de tags ativas; c) comparação de tamanho entre tag ativa e passiva (RFID4u n.d.; RFIDinsider n.d.)

Tabela 3.5 - Comparação sumária entre as vantagens e desvantagens das tecnologias de RFID passiva e ativa
(Adaptado de R. A. Maleki and Meiser 2011).
Tecnologia
RFID

Vantagens

Desvantagens

Leitura automática de tags reduzindo mãode-obra, custos, tempo e erros

Necessário maior nº de antenas

Tags mais pequenas e leves

Alcance de leitura de apenas 3 metros

Sem bateria integrada

Velocidade máxima de passagem pelo leitor de 3
mph (~1mm/s)

Custo baixo das tags (0.2$ a 3$ por tag)

Capacidade limitada de leitura simultânea de tags

Leitura não requer linha de visão

Maior custo do leitor.

Menores dimensões (2D)

Não permite acoplamento de sensores de
ambiente.

Maior alcance de leitura até 100 metros

Tags mais caras (a partir de 15$ por tag)

Menor custo do leitor

Software computacional mais caro

Capacidade de localização em tempo real

Tempo de vida limitado da fonte de energia (1-5
anos dependendo da utilização)

Tecnologia leitura/escrita

Maiores dimensões (3D)

Passiva

Ativa

Leitura simultânea de tags a alta
velocidade

-

Leitura não requer linha de visão

-

Acesso seguro

-

Possibilidade de acoplamento de sensores
de ambiente (temperatura, humidade,
luminosidade, etc)

-

Existe um outro tipo de tags, as semi-passivas, com maior sensibilidade que as passivas mas mais
baratas que as ativas, que requerem uma fonte de energia interna (bateria) para processamento mas
não para transmissão, e podem suportar comunicações em banda larga (Mason et al. 2012; Poon et al.
2009). À semelhança das ativas, estas tags também podem ter sensores de ambiente. Tags semipassivas têm bateria mas como têm uma interface de RFID passiva, permitem o acesso sem fios ao
aparelho sem recorrer à sua bateria interna, resultando numa bateria menor que nas tags ativas (Flores
and Tanner 2008). A bateria é apenas necessária para gravar informação na tag na ausência do campo
gerado por um leitor eletromagnético, ou para fornecer energia aos circuitos elétricos dos sensores de
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ambiente acoplados (Jedermann and Lang 2007). No entanto, o seu custo também é bastante mais
elevado que as passivas, podendo ir de 10$ a 50$ por tag (engineering.com n.d.).
Numa análise preliminar, as tags mais completas são de facto as ativas, que permitem uma localização
em tempo real e são menos sujeitas a interferências, mas são também mais caras e têm bateria finita,
enquanto as passivas podem durar décadas, virtualmente. A vida útil de uma tag ativa depende de dois
fatores principais: a bateria usada e a frequência com que é solicitada a emissão de um sinal. Algumas
baterias podem durar um ano, enquanto baterias maiores podem durar uma década. A tag pode ser
configurada para transmitir o seu sinal uma vez por segundo ou uma vez por hora, por exemplo, e isto
também se reflete no tempo de vida útil da tag. Por outro lado, as tags passivas podem durar décadas
com uma utilização correta e cuidada. Uma etiqueta num ambiente seco com temperaturas moderadas
e bem manuseada pode continuar a funcionar normalmente por um período de tempo indefinido. Mas
a maioria dos fornecedores oferece uma vida útil de cerca de 10 anos para as suas tags já que a
humidade e outros fatores ambientais podem afetar o microchip (Mark Roberti n.d.).
Neste momento, a Empresa X utiliza exclusivamente código de barras nas suas operações logísticas e
cada contentor está identificado com um código de barras único. Para melhor perceção do sistema,
segue-se um resumo do processo. Os contentores são depositados em pilhas no armazém. Estas
pilhas seguem na linha automática até serem separadas por uma máquina. De seguida, os contentores
vão para o autómato, primeiro local de leitura do código de barras, onde é atribuído um cliente/pedido.
O controlo é feito em todas as secções do armazém por meio de leitores ao longo de toda a linha. O
sistema está desenhado para que os contentores vão sendo encaminhados de forma automática para
as secções/estações necessárias de acordo à encomenda do cliente. E no final, na expedição, são
automaticamente encaminhados para a linha da rota específica, também por leitura do seu código de
barras.
Uma vez que o processo interno, dentro do armazém, está bastante otimizado, tirando ocasionais erros
de leitura dos códigos de barras, o foco central desta dissertação será apenas no processo de logística
inversa de retorno dos contentores ao armazém. À partida, não serão feitas alterações na linha. A
tecnologia RID será acoplada aos contentores, mas o código de barras não será substituído. O código
de barras continuará a fazer parte integrante do processo, pois a sua substituição total por tecnologia
RFID implicaria custos avultados e desnecessários para empresa neste momento. Os erros provocados
pelos códigos de barras não justificam esta alteração, neste momento.
Por isso, esta dissertação cinge-se à implementação de um sistema de controlo dos contentores com
RFID, para além do sistema de códigos de barras já existente, focando-se principalmente na logística
inversa dos mesmos, ou seja, no percurso cliente-armazém. Naturalmente, ao controlar o percurso
inverso, será também controlado o percurso direto, armazém-cliente, para garantir uniformidade e que
todos os dados estão presentes na mesma interface.
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3.4 Conclusões do Capítulo
Após análise da literatura sobre os temas relevantes a esta dissertação, como a logística e a sua
gestão, a gestão das cadeias de abastecimento aberta e fechada, a logística inversa e o RFID, foi
possível ter uma noção global do desenvolvimento histórico destes termos, ideologias e tecnologias
para culminar na aplicação ao contexto desta dissertação. Neste momento, o sistema de código de
barras da Empresa X é suficiente para o controlo dos contentores dentro do armazém e no percurso
armazém-cliente, mas insuficiente e inadaptado ao percurso inverso. Conclui-se que o RFID, com as
suas capacidades de leitura massiva e sem requerer linha de visão, será uma melhor solução para
aumentar a visibilidade dos contentores no caminho de retorno ao armazém e consequentemente,
diminuir as suas perdas.
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4

Desenvolvimento e Avaliação das Soluções

Face ao problema exposto e às tecnologias apresentadas na revisão da literatura, aferiu-se que a
melhor alternativa para o controlo de contentores vazios da Empresa X é a utilização de RFID. As
outras tecnologias como o Wi-Fi, GPS e a Internet of Things, implicam custos muito superiores devido
ao preço elevado das tags. Foi idealizada a solução a implementar e contactados fornecedores para
obter propostas tecnológicas. Para além disto foi realizada uma análise de benefícios processuais e
logísticos, económicos e de imagem social para a Empresa X e são dadas sugestões para a gestão da
mudança.

4.1 Solução Proposta
Para o desenvolvimento desta dissertação foram pensadas várias soluções e abordagens preliminares
ao longo do estágio na Empresa X, como as descritas no capítulo 2.2.4. As soluções descritas nesse
capítulo, como por exemplo a hipótese do cliente assinar o PDA também no ato de recolha dos
contentores vazios, ou o transportador fazer a leitura individual de cada um dos contentores vazios a
recolher, são soluções que iriam permitir fechar as lacunas existentes no procedimento atual com a
tecnologia implementada. No entanto, por meio de reuniões com a Direção Operacional da Empresa
X, chegou-se à conclusão que estas soluções altamente complexas não seriam favoráveis para a
relação com os clientes nem para a eficiência do processo, uma vez que o transportador iria demorar
mais tempo em cada paragem. A solução para este problema tem que ser simples e eficaz, sem causar
transtorno e encargos adicionais aos intervenientes. Assim, confirmou-se que a melhor maneira é a
implementação de tecnologia RFID para complementar o sistema de código de barras atualmente
existente, uma vez que as capacidades superiores do RFID permitem idealizar uma solução simples
em termos de procedimento, que não sobrecarrega nem os transportadores nem os clientes com
operações adicionais.
Após muita pesquisa e discussão com as partes interessadas, concluiu-se que a solução para o
problema da perda de contentores requer essencialmente o registo de dois novos momentos com
tecnologia RFID: entrada na viatura e entrada no armazém. Para isso, idealizou-se uma adaptação
tecnológica das viaturas da Empresa X com leitores de RFID que irão fazer a leitura automática de
todos os contentores carregados pelo transportador durante a rota e um novo pórtico de RFID no
armazém, pelo qual os transportadores irão passar com os contentores e estes serão lidos
automaticamente. Desta maneira conseguimos fechar o ciclo dos contentores e resolver as lacunas
atualmente existentes, permitindo uma posterior responsabilização dos intervenientes.

4.1.1 Escolha da Tag
Tecnologias como o Wi-Fi, GPS e a Internet of Things, foram descartadas já que implicam custos muito
superiores ao nível do preço das tags. No entanto, e apesar das características superiores das tags
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ativa e semi-passiva face à passiva de RFID (detalhadas no subcapítulo 3.3), optou-se pela tag passiva
porque tem um custo menor face às restantes tecnologias apresentadas e satisfaz, de igual modo, as
necessidades mínimas do sistema que se pretende instalar.
Por exemplo, assumindo que são 100 mil contentores e que o preço de uma tag ativa ronda os 15
euros, a aplicação de tags ativas em todo o parque de contentores iria totalizar um investimento de 1.5
milhões de euros, muito superior ao investimento expectável em equipamento, como será analisado
posteriormente neste capítulo. Para além disso, não se justifica a aplicação de uma tag de 15 euros
num contentor de cerca de 6 euros, quando a tag passiva é uma alternativa mais económica e permite
resolver o problema da Empresa X. Por outro lado, para realizar o controlo de contentores que se
pretende não é necessária a capacidade de acoplamento de sensores de ambiente na etiqueta e, como
tal, não se justifica a utilização da tag ativa ou semi- passiva. Para além das vantagens económicas da
tag passiva, a sua reduzida dimensão e estrutura 2D, permite que seja mais facilmente aplicada num
contentor, uma vez que pode ser colocada debaixo de uma etiqueta de código de barras comum, de
forma a tornar-se virtualmente impercetível.

4.1.2 A Solução
Como já foi introduzido no capítulo anterior, concluiu-se que a maneira mais simples e eficaz de fechar
o ciclo dos contentores (ligar os percursos direto e inverso) e as respetivas lacunas, requer o registo
de dois novos momentos com tecnologia RFID: entrada na viatura e entrada no armazém. Para isso,
as viaturas têm que ser equipadas com leitores de RFID que irão fazer a leitura automática dos
contentores vazios quando são carregados pelo transportador ao longo da sua rota e um novo pórtico
de RFID no armazém, através do qual os transportadores vão passar e será feita a contabilização dos
mesmos. Desta maneira é possível fazer a contabilização dos contentores e aferir se o número de
contentores que entrou na viatura corresponde ao número de contentores que entrou no armazém.
Na Tabela 4.1, faz-se a comparação entre o procedimento atual e o procedimento com RFID no
processo de retorno dos contentores vazios ao armazém com discriminação das principais ações
efetuadas pelos transportadores. Ainda que a ação 1) seja composta por três ações, para efeitos deste
estudo considera-se apenas como sendo uma. Com RFID, rapidamente se nota uma diminuição óbvia
do número de ações realizadas pelo transportador. Enquanto atualmente o processo tem 7 ações,
sendo 4 apenas no cliente, com RFID passariam a ser um total de 4, com apenas 2 no cliente. Ou seja,
o RFID permite a eliminação de 2 ações no cliente e 1 no armazém, o que se traduz num ganho
temporal proporcional uma vez que as ações eliminadas são isoladas e não são substituídas por outras.
O novo processo com RFID permite adicionar valor a duas ações que o transportador já faz atualmente:
o carregamento dos contentores vazios na viatura e o seu descarregamento no armazém. Com tags
passivas de RFID aplicadas nos contentores, ao mesmo tempo que o transportador executa estas duas
ações, os contentores estão a ser lidos automaticamente, sem necessidade de trabalho manual extra.
Os contentores são assim rastreados, aumentando a visibilidade no seu processo de retorno ao
armazém.
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Tabela 4.1 – Tarefas dos transportadores no processo de recolha: comparação do procedimento atual versus o
novo procedimento com aplicação de tecnologia RFID.

Procedimento
com RFID

Procedimento Atual

Cliente

Viatura

Armazém

1) Leitura dos contentores
cheios com o PDA, entrega dos
mesmos e assinatura do cliente.
2) Contagem manual dos
contentores vazios.
3) Introdução do número de
contentores vazios no PDA.
4) Recolha dos contentores
vazios.

5) Colocação dos contentores
vazios na viatura.

6) Leitura dos contentores
vazios com o PDA para dar
entrada no armazém.
7) Empilhar na palete e
colocar na linha.

1) Leitura dos contentores
cheios com o PDA, entrega dos
mesmos e assinatura do cliente.
2) Recolha dos contentores
vazios.

3) Colocação dos contentores
vazios na viatura que os lê de
forma automática e simultânea.

4) Empilhar na palete, passar
através do pórtico RFID e
colocar contentores na linha.

Na Tabela 4.2 é possível observar que cada ação nova com RFID tem capacidade para substituir duas
ações atuais sem adicionar novas responsabilidades ao transportador, poupando tempo e simplificando
o processo.

Tabela 4.2 – Redução do número de ações do transportador devido à aplicação de RFID.
Local

Ações atuais
•

Ações novas com RFID

Contagem manual dos contentores
vazios.

Cliente
•

Introdução do número de
contentores vazios no PDA.

•

Leitura dos contentores vazios com
o PDA para dar entrada no
armazém.

Armazém
•

•

Viatura faz a leitura automática e
simultânea dos contentores vazios.

•

Empilhar na palete, passar através do
pórtico RFID e colocar contentores na
linha.

Empilhar na palete e colocar na
linha.

É necessário ter em conta que a solução abrange também o processo direto (armazém-cliente), ainda
que para efeitos desta dissertação, o foco principal seja o processo inverso (cliente-armazém). Com a
solução idealizada, os transportadores também já não irão necessitar de ler individualmente cada
contentor cheio durante o carregamento da viatura, no armazém. À semelhança do que irá acontecer
em relação aos contentores vazios, bastará carregar os contentores cheios na viatura antes do início
da rota, para que estes sejam contabilizados e seja dada autorização de partida.
Esta solução é simples e permite agir diretamente nas causas do problema. O facto de existir este
controlo, irá obrigar os transportadores a entregar atempadamente no armazém todos os contentores
vazios que forem recolhidos nos clientes que, por sua vez, irão sentir-se pressionados a entregar todos
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os contentores vazios em sua posse. Será fácil localizar o seu desaparecimento, como demonstrado
no diagrama de aferição de responsabilidade da Figura 4.1. Se um contentor é dado como
desaparecido, significa que deu saída do armazém, mas não voltou a dar entrada. Isto só acontece
numa de duas situações: entrou na viatura e não entrou no armazém, o que significa que desapareceu
no trajeto até ao armazém, sendo a responsabilidade do transportador; ou não entrou na viatura, o que
significa que não foi entregue pelo cliente ao transportador, sendo então a responsabilidade do cliente.
Esta é uma maneira justa e fiável de aferir a responsabilidade, permitindo assim fazer o possível débito
do valor do contentor desaparecido ao interveniente responsável.

Figura 4.1 – Diagrama explicativo do método de verificação de responsabilidade em caso de perda de contentor.

A implementação deste controlo terá que ser divulgada atempadamente e com sensibilidade junto dos
clientes e transportadores, dando eventual formação. Mais detalhes sobre a gestão desta mudança no
capítulo 4.6. A solução passa pela realização dos três momentos representados na Figura 4.2: Recolha
dos contentores vazios pelo transportador, no cliente; Leitura automática dos mesmos pelo leitor RFID
da viatura; Confirmação da leitura dos contentores automaticamente ao passar através do pórtico
RFID do armazém.

Figura 4.2 – Esquemática das três ações principais do novo procedimento com RFID.

Para esta solução é necessário ter em conta algumas necessidades bem como estar ciente de
determinadas limitações referidas nos subcapítulos 4.1.3 e 4.4, respetivamente.
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4.1.3 Necessidades
Para a implementação da solução supracitada é necessário que as seguintes questões estejam
esclarecidas e definidas:
•

Equipamentos – para esta solução serão necessários os seguintes elementos tecnológicos. As
respetivas quantidades variam consoante o armazém.

•

o

Leitor RFID para viatura

o

Pórtico RFID para armazém

o

PDA do transportador integrado com a interface RFID (PDA recebe leituras RFID)

o

Leitor RFID portátil

Sistemas informáticos – pretende-se que os equipamentos RFID comuniquem com as
interfaces existentes (ERP e TMS) sendo que a situação ideal seria não ser existir uma interface
intermediária. Aconselha-se que seja feito o desenvolvimento para tornar bidirecional a
comunicação entre o ERP e o TMS. Todas as especificidades sobre as interfaces serão
definidas posteriormente, aquando da implementação do projeto, pois dependem do fornecedor
escolhido.

•

Transferências de responsabilidade – em determinados momentos os contentores são
transferidos entre transportadores, como por exemplo nos transbordos. O sistema de RFID tem
que estar desenhado de maneira a que permita esta passagem de responsabilidade entre
transportadores.

•

Lavagem/restauro – como já foi visto no capítulo 2.2.4.2, neste momento o sistema ERP não
tem um campo que permita a identificação dos contentores que são enviados para o Porto para
lavagem/restauro. A informação devolvida é que estes se encontram em armazém. É benéfico
que os pórticos do armazém permitam realizar esta operação, ou então ter um leitor de RFID
portátil para fazer essa mesma leitura, antes de os enviar para o Porto.

•

Devoluções – como já referido no capítulo 2.2.3, 20% dos transportadores não faz a leitura do
mesmo, e apenas da nota de devolução, resultando da não entrada do contentor no sistema do
armazém. É necessário que o sistema RFID implementado permita dar entrada destes
contentores. O ideal seria passarem no mesmo pórtico RFID, mas no armazém de Lisboa, por
exemplo, o departamento de trocas e devoluções encontra-se na ponta oposta à do pórtico já
proposto, na expedição (Anexo K, Figura K.2, zona c). Para além disso, não é aconselhável que
os transportadores passem os contentores com devoluções na mesma palete que os vazios por
dois motivos principais: 1) possibilidade de ocorrência de interferências na leitura uma vez que
já não serão apenas contentores vazios, e os produtos a devolver podem ser dos mais diversos
materiais (líquidos, metais, etc); 2) distância percorrida pelos transportadores que teriam que
atravessar toda a expedição, com os contentores para entregar as devoluções. O ideal seria
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existir uma outra solução de RFID (zona h, Figura K.2) na outra ponta da expedição para dar
entrada das devoluções e das transferências entre armazéns, como discutido no ponto seguinte.
Desta forma os transportadores fazem a sua própria gestão de tarefas e não têm que realizar
deslocamentos desnecessários dentro do armazém, o que só provocaria entropia e perda de
eficiência na expedição.
•

Transferências entre armazéns – o sistema de RFID referido no ponto anterior deve permitir
também dar entrada dos contentores que vêm de outros armazéns, que atualmente não são
lidos quando chegam ao armazém. O mesmo acontece no processo de envio. Os transportes
entre Lisboa e Porto acontecem por camião, logo a carga/descarga é feita num portão diferente
das restantes viaturas (Anexo K, Figura K.2, zona f). A solução RFID escolhida deve ter a
capacidade de alternar entre funções de entrada (transferências e devoluções) e saída
(transferências e lavagem/restauro).

•

Identificação do transportador – para o sistema proposto poder funcionar, é necessário que
os contentores que passam nos pórticos do armazém estejam associados a um determinado
transportador. Para isso, surgiu a ideia de cada transportador ter um cartão de identificação com
RFID e que à medida que passam pelo pórtico de RFID do armazém, este também seria lido e
associado aos contentores que transporta.

•

Tags – a etiquetagem será feita massivamente em todos os contentores da Empresa X. Mas ao
longo do tempo, é natural que surja a necessidade de colocar novas tags, seja por tags perdidas
ou danificadas. Para isso é necessário que a Empresa X tenha um sistema que permita a
etiquetagem de contentores em cada armazém (módulo com leitor e impressora), ou então
apenas num deles como no armazém do Porto, aquando da lavagem/restauro.

É necessário definir com detalhe a solução a implementar no armazém. Se irão ser colocados um ou
dois pórticos ou um pórtico e um leitor portátil (para as devoluções e transferências entre armazéns),
etc. A definição deste sistema irá depender dos custos associados.

4.1.4 Módulos
A solução RFID idealizada compreende a implementação de diversos módulos tecnológicos, definidos
de seguida. O pedido de cotação aos fornecedores foi feito com base nestas informações.

4.1.4.1 Módulo Armazém
O Módulo Armazém deve ser um pórtico RFID (gateway) a ser colocado na secção de Expedição junto
ao armazenamento de contentores vazios (ver Anexo K, Figura K.2, zona c) e que permita a leitura em
massa de contentores. A Figura 4.3 ilustra um exemplo de um pórtico RFID a ler uma palete de
contentores. É uma sugestão de apresentação, não significa que a solução implementada seja igual.
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O pórtico RFID deve ser capaz de ler todos os contentores à medida que são transportados através do
pórtico, sem necessidade de paragem.

Figura 4.3 – Módulo Armazém (sugestão de apresentação).

Para além disto, como forma de resolução da problemática referida no subcapítulo 2.2.3 e para
satisfazer três necessidades referidas no subcapítulo 4.1.3 em relação aos pontos Lavagem/restauro,
Devoluções e Transferências entre armazéns, pode haver necessidade de colocar um segundo pórtico
(ou outra solução RFID) para dar entrada dos contentores de devoluções, dar entrada/saída das
transferências entre outros armazéns e enviar contentores para limpeza e restauro. Para isso, o ideal
é que esta solução seja colocada na zona h (Figura K.2) e que tenha uma interface interativa que
permita alternar entre os movimentos disponíveis (entrada, saída, lavagem/restauro) consoante a
necessidade. Devido à grande dimensão da Expedição de Lisboa, por exemplo, é aconselhável ter este
segundo pórtico naquela localização, junto aos cais de pesados f, devido à sua proximidade do
departamento de Trocas e Devoluções e também por ser junto ao local onde são as cargas/descargas
das transferências entre armazéns e os envios para lavagem/restauro. Desta forma, os movimentos
dos transportadores dentro do armazém são mais organizados, pois apenas com um pórtico RFID na
zona c, os transportadores teriam que fazer mais deslocações dentro do armazém, gerando entropia.
Como alternativa, também pode ser colocado um leitor RFID portátil nesta zona e, no final, será a
Empresa X a optar pela opção mais económica entre o pórtico e o leitor portátil. No entanto, sugere-se
que seja feito o investimento neste segundo pórtico pois é a opção que requer menor intervenção
humana. Por outro lado, considera-se necessário que exista sempre em cada armazém um leitor RFID
portátil para realizar eventuais leituras de despiste ou para ler contentores individuais, se necessário.
Supõe-se que também seja necessário este segundo pórtico no armazém do Porto e em relação aos
restantes 3 armazéns, devido à sua menor dimensão, considera-se que um pórtico como o segundo
referido, que permita alterar o tipo de movimento (entrada, saída, lavagem/restauro), seja suficiente
para realizar todas as tarefas necessárias. Ambos os portais devem ter um pequeno ecrã que ilustre a
contagem dos contentores, para o transportador saber quantos estão a ser lidos pelo pórtico e se é
necessário realizar algum despiste. Estas são especificidades que serão acertadas aquando da
implementação do projeto, uma vez que é necessário realizar estudos detalhados de cada armazém e
como já foi referido, o projeto desta dissertação focou-se no armazém de Lisboa.
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4.1.4.2 Módulo Viatura
O Módulo Viatura deve ser composto por um leitor RFID e o número de antenas adequadas à leitura
de todos os contentores presentes na mesma. A Figura 4.4 ilustra um exemplo de um sistema de RFID
a fazer a leitura contentores dentro do compartimento de carga de uma viatura. É uma sugestão de
apresentação, não significa que a solução implementada seja igual. O sistema RFID deve ser capaz
de ler todos os contentores cheios e vazios nos eventos de leitura definidos pela Empresa X. Estes
eventos podem ser periódicos ou desencadeados por determinadas ações, como paragens ou
abertura/fecho de portas. Estas e as outras especificidades técnicas como a disposição das antenas
no compartimento de carga da viatura, serão definidas posteriormente uma vez que as viaturas não
são todas iguais e é preciso ver caso a caso.

Figura 4.4 - Módulo Viatura (sugestão de apresentação).

4.1.4.3 Módulo Contentor
O Módulo Contentor deve ser composto por uma tag RFID passiva que permita a sua deteção pelos
leitores RFID. Pretende-se que na tag seja gravado o código único e já existente do contentor, para
salvaguardar o histórico do mesmo. Uma tag passiva RFID é composta pelo chip que pode ser colado
em papel autocolante para se tornar numa etiqueta. Hoje em dia, um chip RFID passivo tem uma
espessura inferior a 0.5 mm, o que se torna virtualmente impercetível quando colocado por de baixo de
uma etiqueta. Na Figura 4.5 c, pode ser visualizado um exemplo de uma tag RFID passiva.
Neste momento, um contentor tem 6 etiquetas (4 no exterior e 2 no interior) como será explicitado no
subcapítulo 4.5.2. De maneira a não colocar mais uma etiqueta, pensou-se em substituir uma das já
existentes, assinalada na Figura 4.5, situada na pega do contentor. A tecnologia usada na impressão
destas tags permite que seja impresso nelas o que for pretendido. Neste caso pretende-se imprimir
exatamente a mesma informação que lá está (mini código de barras e código do contentor). Assim, a
tag vai permitir uma leitura visual do código de barras e do código do contentor, e emitir a mesma
informação ao leitor RFID.
Destas etiquetas que se pretendem substituir, existem duas em cada contentor, em lados opostos.
Pretende-se substituir apenas uma delas, se a tecnologia assim o permitir, uma vez que colocar duas
tags RFID se traduz no dobro do custo. Será avaliada esta necessidade nos testes de leitura no
subcapítulo 4.2. O facto de substituir uma etiqueta já existente contribui para a ecologia do processo,
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uma vez que estamos a usar uma etiqueta e um local que já existe, mas também para não chamar à
atenção uma vez que a Empresa X tem todo o interesse que a etiqueta passe despercebida. No entanto,
é aconselhável que um contentor já etiquetado com a tag RFID seja facilmente identificável. Ora, este
é um equilíbrio difícil de gerir, mas possível de atingir ao colocar um elemento identificativo e discreto.
Como por exemplo uma linha horizontal por baixo dos números do código do contentor, representada
na Figura 4.5 b. Para uma identificação mais óbvia, as cores da tag podem ser invertidas, por exemplo,
colocando o fundo a preto e a impressão a branco, se possível.

Figura 4.5 - Módulo Contentor (sugestão de apresentação).

A etiquetagem do parque de 100 mil contentores é umas das tarefas mais morosas da implementação
do processo uma vez que se pretende associar cada tag RFID a um código de contentor já existente.
O processo seria muito mais simples se as tags viessem com números aleatórios e seria apenas
necessário colar. No entanto, a Empresa X mantém um histórico de cada contentor e pretende continuar
a fazê-lo e, caso se implementassem tags com outros códigos, o histórico até aí iria perder-se.
Adicionalmente, faz sentido que as tags estejam associadas ao código uma vez que como já foi referido,
os contentores são lidos ao longo de toda a linha de aviamento pelos seus códigos de barras e não
faria sentido que estes não fossem concordantes com a informação emitida pela tag RFID.
Assim existem duas maneiras de fazer a etiquetagem, uma automática e outra manual:
•

Automática - este método aproveita a linha de aviamento de contentores da Empresa X e
compreende dois passos: 1) colagem prévia de tags RFID virgens em todos os contentores; 2)
programação das tags através de um leitor colocado num local estratégico da linha que irá
associar à tag o código de barras lido nesse instante. No entanto este método impossibilita a
impressão personalizada de cada tag.

•

Manual – Um operador lê o código de barras de um contentor e imprime a tag associada, com
o respetivo código de barras também impresso, para ser colada de seguida. Este método é mais
demorado, dependendo do número de operadores e módulos leitor/impressora, mas obtém-se
exatamente o que se pretende.

Sugere-se a opção manual, com uma task-force de operadores, pois considera-se importante a tag ter
impressão personalizada. A melhor estratégia a adotar será decidida posteriormente em conjunto com
a Empresa X.
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4.1.4.4 Módulo Gestão e Manutenção
O Módulo Gestão e Manutenção deve ser composto por um computador com o software de controlo de
todos os sistemas RFID implementados e que permita fazer a manutenção dos mesmos. Este conjunto
compreende um posto de trabalho com um computador, um leitor RFID, no qual pode ser consultada
e/ou manipulada informação relativa às tags dos contentores e uma impressora. Este posto pode ser
visto como um posto de administração e gestão da operacionalidade deste sistema. A nível de
manutenção, será neste posto que serão restauradas tags danificadas e impressas novas tags através
da impressora dedicada para esse efeito. O sistema funcionará da seguinte maneira: o leitor lê o código
de barras do contentor e ordena a impressão da respetiva tag (com o chip e com a impressão
personalizada).

4.2 Pesquisa de Mercado
Após pesquisa e análise dos sites das empresas fornecedoras, foram realizados os primeiros contactos,
esclarecidas questões preliminares e marcadas reuniões. Contactaram-se os fornecedores que,
segundo a informação fornecida online pareciam ter soluções possivelmente adequadas à problemática
do caso em estudo. Por motivos de confidencialidade, não serão divulgados os nomes reais das
empresas em causa, em vez disso, serão atribuídos nomes fictícios. No Anexo F apresenta-se um
resumo da pesquisa de mercado efetuada a nível de empresas que fornecem soluções de RFID.
Devido à sensibilidade do caso de estudo é necessário que as informações obtidas através da
tecnologia RFID sejam precisas e sobretudo fiáveis. Não pode haver espaço para falhas na
eventualidade

de

ser

necessário

responsabilizar

alguma

das

partes

intervenientes

pelo

desaparecimento de contentores e debitar o valor dos mesmos. Assim, houve necessidade de realizar
testes de leitura. O fornecedor Z foi o único que se mostrou disponível para realizar testes de leitura
sem requerer uma adjudicação do projeto e por isso estes encontram-se detalhados no ponto 4.2.1.1.
Os testes com o fornecedor Z servem de ilustração da solução proposta e também de método de
validação da mesma de forma transversal às propostas dos 3 fornecedores, pois ainda que estas
possam variar, a tecnologia é sensivelmente a mesma e a validação da solução permite aferir se esta
tem capacidade de fazer o controlo de contentores que se pretende, de forma eficaz e eficiente.

4.2.1 Fornecedor Z
O fornecedor Z demonstrou ser o mais promissor uma vez que era a empresa mais experiente e com
soluções mais adequadas ao contexto do caso de estudo. Foi o único fornecedor que se mostrou
disponível para realizar testes de leitura com o objetivo de validar a solução.
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4.2.1.1 Testes
Em parceria com o fornecedor Z, foram feitas duas fases de testes de leitura com tags RFID passivas
no armazém da Empresa X. Inicialmente, testou-se a capacidade de leitura das tags nos contentores e
numa segunda fase, testou-se a capacidade de leitura da solução aplicada numa viatura.
Assim, testou-se a leitura de 45 contentores vazios empilhados numa palete (42 grandes e 3 pequenos).
Na Figura 4.6 estão ilustrados os testes de leitura realizados em conjunto com o fornecedor Z, sendo:
a) exemplo de pórtico RFID; b) pórtico RFID ligado a computador com software de leitura; c) chip da
tag passiva; d) colagem das várias tags passivas numeradas; e) leitor RFID manual com demonstração
de leitura das tags; f) montagem do equipamento para leitura das tags nos contentores da palete.

Figura 4.6 – Testes de leitura realizados com o fornecedor Z.

Os testes foram realizados de várias maneiras para testar todas as situações possíveis,
nomeadamente,
i.

Leitura da palete de contentores de forma estática;

ii.

Leitura da palete de contentores em movimento;

iii.

Leitura das tags através de contentores vazios (ou seja, colocando outra pilha de contentores
não etiquetados entre as tags e o leitor);
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iv.

Leitura das tags posicionadas de forma intercalada (umas viradas para dentro e outras para
fora);

v.

Leitura da palete de contentores com o leitor manual.

Para o teste ser bem-sucedido, bastou saber o número de tags coladas nos contentores, neste caso
45, e no final da leitura confirmar se todas as 45 tinham sido lidas. Para isso, teriam que aparecer todas
no ecrã do leitor manual ou no software do computador ligado ao pórtico RFID. No final, todos os testes
demonstraram uma leitura de 100% das tags. O leitor manual serviu de método de despiste para
verificar se estavam a ser lidas as mesmas tags que com o pórtico.
Os testes iii e iv foram realizados para simular a situação das etiquetas estarem voltadas para dentro,
e o sinal RFID ter que atravessar os contentores para chegar à tag. Estes testes comprovaram que não
é necessário um contentor ter duas etiquetas (1 de cada lado), basta ter uma, que será sempre lida,
seja qual for a maneira que os contentores estão arrumados. Assim, não é necessário que as tags
estejam todas viradas para o leitor, o que facilita o trabalho do transportador na arrumação dos
contentores. Segundo os especialistas do fornecedor Z, a leitura de tags intercaladas é até mais fácil
para os leitores uma vez que quando estão todas viradas para o mesmo lado podem existir
interferências entre elas, e a leitura ser mais demorada. No entanto, todas as tags acabam por ser lidas,
ainda que levem mais tempo, e esta interferência torna-se irrelevante neste caso.
O mesmo acontece no caso de a leitura ser feita numa palete estática versus uma palete em movimento
(testes i e ii). Segundo os especialistas do fornecedor Z o movimento também facilita a leitura pois
podem existir interferências que acabam por ser suprimidas durante o movimento, devido à alteração
da posição das tags relativamente ao leitor. Foram também testadas várias velocidades de passagem,
desde uma passagem lenta até um passo rápido, e todas foram bem-sucedidas, com leituras de 100%
das tags.
A segunda fase de testes de leitura foi realizada para validar a solução imlementada na viatura e
adicionalmente, houve necessidade de testar um novo pórtico RFID com duas antenas. Assim, foram
etiquetados 100 contentores vazios com tags passivas e colocados em pilhas dentro de uma viatura,
uma das de maior dimensão da Empresa X, para testar as piores hipóteses. Foram testadas situações
limite, representadas nas Figura 4.7 e Figura 4.8. Nas situações a, b e c, a antena do leitor é colocada
em 3 pontos diferentes da caixa de carga da viatura e em todas as situações as 100 tags dos
contentores foram lidas na totalidade, variando apenas o tempo de leitura que foi de 53, 15 e 35
segundos, respetivamente.
Na situação a o tempo de leitura foi maior pois os contentores estavam mais afastados da antena e a
carrinha em teste tem um compartimento de carga com cerca de 4.5 metros de comprimento. Na
situação b, com a antena no tecto diretamente sobre os contentores, esperava-se ter tempos de leitura
piores devido à diferente polarização (propagação do sinal) entre o leitor e as tags (ver Anexo N). Ou
seja, as tags emitem um sinal num único sentido, neste caso devido à sua colocação na lateral dos
contentores, seria de esperar uma leitura mais difícil uma vez que a antena se encontrava numa
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orientação perpendicular às tags. No entanto a leitura foi mais rápida que na situação a, provavelmente
devido ao factor distância se sobrepor ao factor polarização. Na situação c, os contentores foram
separados posicionando sensivelmente metade em cada extremo do compartimento de carga, obtendo
uma leitura mais rápida que na situação a, devido ao facto de metade dos contentores estarem muito
mais próximos da antena.

Figura 4.7 – Testes de leitura na viatura realizados com o fornecedor Z, de várias maneiras. a) antena na parede
junto à cabine e contentores junto à porta; b) antena no teto e ao centro e contentores junto à porta; c) antena junto
à porta traseira e contentores dispersos; d) colocação de barreiras de contentores cheios; d) tags passivas em
teste; f) controlo do software de gestão do leitor de RFID.

É importante ressalvar que ao longo das rotas, à medida que vão sendo entregues os contentores com
produtos farmacêuticos vão sendo recolhidos os vazios e, como tal, no mesmo espaço de carga da
viatura estarão presentes tanto contentores cheios como vazios nos momentos de leitura. Assim,
tornou-se pertinente testar a situação mais real possível e para isso criaram-se barreiras para
representar a tarefa real de um leitor RFID ter que ler através de contentores cheios dos mais variados
materiais com o objetivo verificar a existência de interferências. Testaram-se as situações
representadas na Figura 4.8, em que foi colocada uma barreira de contentores cheios de medicamentos
entre o leitor e os contentores etiquetados (2) e para além disto foi colocada outra pilha de contentores
de cadeia de frio (1) e dentro de um foi colocada uma tag numerada (3) para permitir a sua identificação
no software. Os testes foram bem-sucedidos, com leitura de 100% das tags, incluindo a tag numerada
colocada dentro do contentor de cadeia de frio. Comprovou-se assim que os materiais usados nas
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operações da Empresa X, nomeadamente os contentores de cadeia de frio (com caixa térmica em
poliestireno) e os mais variados medicamentos, não causam qualquer interferência nas leituras.

Figura 4.8 – Testes de situações limite: 1) Barreira de contentores de cadeia de frio; 2) barreira de contentores
cheios de medicamentos; 3) tag colocada dentro de um dos contentores de cadeia de frio.

Por último, foi testado um pórtico com duas antenas, em lados opostos, através do qual foi feita a
passagem com os contentores empilhados numa palete, uma representação mais fiel daquilo que se
pretende, como demonstrado na Figura 4.9. A palete tinha inicialmente os 100 contentores, mas foram
obtidos tempos de leitura estática de cerca de 30 segundos. Pensou-se que pudesse ser devido à
quantidade de contentores, visto que no teste anterior tinham sido apenas 45 e a leitura foi imediata
(Figura 4.6, f), e por isso reduziu-se para 60, demorando assim 10 segundos. No entanto, nenhum
destes resultados era satisfatório comparando com os testes realizados com o pórtico anterior, em que
a leitura foi imediata até em andamento. Neste segundo teste, foi impossível obter uma leitura completa
das tags em andamento, o que sugeria ter que requerer aos transportadores que parassem entre 30 a
60 segundos até a leitura estar completa, uma situação longe de ser a desejada.
Posto isto, sugeriu-se alterar a configuração das antenas para uma polarização circular. A partir deste
momento as leituras passaram a ser concordantes com os testes anteriores. Todas as leituras foram
realizadas com 100% de precisão, quer tenham sido com 60 ou 100 contentores, estáticas ou em
andamento, com tempos de leitura imediatos. Comprovou-se que para o caso da Empresa X, a
polarização das antenas tem que ser circular, uma vez que devido ao manuseio dos contentores pelos
transportadores, as tags podem estar posicionadas com as mais diversas orientações e só uma
polarização circular permite que sejam lidas (ver Anexo N).
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Figura 4.9 - Testes de leitura de uma palete com um pórtico de duas antenas.

Através da informação recolhida nos testes realizados com o fornecedor Z, conclui-se que a solução
de RFID proposta é suficiente para controlar os contentores da Empresa X e ideal para o tipo de
operações executadas, uma vez que permite a leitura dos contentores em viaturas carregadas com
diferentes tipos de contentores (cheios e de cadeia de frio) e também a leitura em andamento de uma
palete cheia de contentores vazios. Conclui-se também que é apenas necessária uma tag por
contentor, uma vez que nos testes todas as tags foram lidas independentemente da sua orientação e
posicionamento. Para além disto, todos os testes demonstraram uma leitura de 100% de precisão
(todos os contentores foram lidos), e com a polarização certa, a grande rapidez (leitura quase imediata).

4.2.1.2 Solução Técnica
Para cobrir os requisitos do projeto, o fornecedor Z assenta a sua proposta na solução ZO, uma solução
de software desenhada para responder às necessidades de rastreio de bens ao longo da cadeia de
abastecimento desde a vertente de registo, rastreio, gestão e data logging. É uma solução colaborativa,
que permite que diversas entidades possam contribuir com informação relevante para a plataforma.
Desta forma, é possível que todos os intervenientes no processo possam enviar eventos de transação
em cada fase do processo que atualmente carece de controlo e responsabilização ao longo da cadeia
de abastecimento. É uma solução vocacionada para o registo de eventos de forma ágil em todo o
processo, através das várias estações de leitura e registo que podem ser implementadas, neste caso,
os módulos RFID idealizados. Desta forma, a solução tem a capacidade de disponibilizar agilmente a
visibilidade em tempo real da localização dos bens permitindo uma gestão eficiente dos mesmos.
Estações de leitura:
a) Pórtico RFID - Estação de leitura para registar entradas em armazém.
b) Pórtico RFID com terminal – Estação de leitura com ecrã para interação com utilizador que
permite alterar tipo de movimento (entrada, saída, limpeza/restauro).
59

c) Leitor RFID móvel – Estação de leitura instalada no interior das viaturas para registar
contentores recolhidos nos clientes.
d) Solução móvel de distribuição (PDA) – A plataforma ZO disponibilizará ao TMS da Empresa X
um serviço que permitirá à solução móvel comportar-se como uma estação de leitura no
processo de carga na viatura e entrega na farmácia.

4.2.1.3 Investimento e execução do projeto
A proposta do fornecedor Z requer um investimento total de 380 201€ (acresce IVA), mais o custo de
licenciamento da plataforma ZO de 30 mil euros por ano (acresce IVA). Os pagamentos de todos os
trabalhos/serviços e respetiva entrega, irão prolongar-se por cerca de 4 meses. Os valores
discriminados bem como o plano de pagamentos encontram-se no Anexo O.

4.2.2 Fornecedor O
Após diversas reuniões e visitas ao armazém da Empresa X, o fornecedor O desenvolveu a sua
proposta com a qual será possível garantir o rastreamento de contentores que transportam produtos
farmacêuticos da Empresa X.

4.2.2.1 Solução Técnica
De forma a convergir com as necessidades apresentadas pela Empresa X, o fornecedor O propôs
implementar uma solução tecnológica MIX tendo por base a conjugação de duas tecnologias: RFID e
GPRS/GSM. A solução tecnológica MIX (RFID + GPRS/GSM), traduz-se da seguinte forma:
a) Equipar 170 viaturas com sistema tecnológico RFID+GPRS/GSM para identificação dos
contentores, emitindo informações cruciais para a Empresa X dos Elementos Essenciais de
Informação;
b) Colocação de 1 pórtico RFID para cada armazém, para identificação dos contentores que são
movimentados por empilhador ou porta paletes;
c) Fornecimento de 100 000 tags RFID, para serem colocadas nos contentores;
d) Integração do software existente na Empresa X com o software associado ao sistema RFID,
tendo sempre por base o ERP.
Para a solução funcionar, são necessários os seguintes Elementos Essenciais de Informação:
a) Em cada contentor é colocada uma tag RFID passiva com um número de série único;
b) Na viatura é colocado um controlador RFID ligado à bateria da mesma com 3 antenas colocadas
de forma estratégica e que fará o inventário dos contentores sempre que a porta da viatura for
aberta e/ou fechada;
c) O controlador RFID, sempre que detetar uma variação nos dados, envia esse registo para o
servidor da Empresa X com a seguinte informação (RFID TAG; Data; Hora; coordenadas GPS
e ID da Antena);
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d) Esses dados são enviados periodicamente por GPRS para o servidor da Empresa X
(configurável);
e) Requer um cartão SIM;
f)

Os dados obtidos nas leituras das tags através dos pórticos a colocar nos armazéns, serão
enviados para o servidor da Empresa X;

g) Os dados referidos na alínea f) abrangem a RFID TAG; Data; Hora; ID da Antena e poderão ser
cruzados com aos dados referentes às existências, por forma a confirmar se não existem
extravios dos contentores durantes as rotas.

4.2.2.2 Investimento e execução do projeto
A proposta do fornecedor O requer um investimento total de 1 227 900€ (acresce IVA). A execução e
pagamentos de todos os trabalhos/serviços e respetiva entrega, prolonga-se por 6 meses. Os valores
discriminados bem como o plano de pagamentos encontram-se no Anexo G. Os resultados e
estratégias serão revistos/testados mensalmente, sendo que poderão ser estabelecidos novos
objetivos.

4.2.3 Fornecedor T
O fornecedor T já é conhecido da Empresa X uma vez que é a empresa que neste momento fornece a
tecnologia de gestão de frotas e entregas (TMS). Após diversas reuniões telefónicas, o fornecedor T
desenvolveu a sua proposta para um sistema de monitorização por RFID para acompanhamento e
controlo dos contentores usados na cadeia de distribuição.

4.2.3.1 Solução Técnica
Face aos requisitos de distância e de leitura em bloco dos elementos a monitorizar, da operação de
distribuição da Empresa X, a tecnologia eleita é a Ultra High Frequency – UHF (que na Europa funciona
na banda de 865-868 MHz). Seguem-se os parâmetros base da proposta do fornecedor T.
a) Parque de contentores estimado de 100 000 unidades;
b) 170 viaturas de distribuição, não considerando os 2 camiões que fazem o transporte LisboaPorto;
c) 1 pórtico RFID por armazém (e 1 leitor RFID portátil por armazém) com capacidade de deteção
dos contentores que vão sendo recolhidos e depositados no armazém para reutilização (5
armazéns);
d) Capacidade média de carga das viaturas a considerar de cerca de 70 a 150 contentores (quando
os mesmos estão carregados) e cerca de 150 a 300 contentores (quando os mesmos estão
vazios);
e) Saída diária de cerca de 15 000 contentores a nível nacional.
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O fornecedor T optou por não realizar testes de leitura no terreno sem ter perspetivas muito fortes de
uma adjudicação da Empresa X, pois a solução proposta envolve desenvolvimento tanto de hardware
como de software, de maneira a adaptar as soluções comerciais que existem às necessidades da
Empresa X. A arquitetura do sistema proposto pelo fornecedor T é composta por 4 elementos principais
conforme se ilustra no Anexo I (Figura I.1).

4.2.3.2 Investimento e execução do projeto
A proposta do fornecedor T requer um investimento total de 179 488€ (acresce IVA). A entrega do
projeto está prevista para 6 semanas após a adjudicação. O orçamento discriminado encontra-se no
Anexo I.

4.3 Comparação de Propostas Tecnológicas
Após obtenção dos dados dos três fornecedores (Z, O e T) foi possível comparar as três soluções
propostas. A Tabela 4.3 permite comparar os custos agrupados em equipamentos, tags e serviços dos
três fornecedores. No Anexo P podem ser consultados os valores individuais discriminados.
A proposta do fornecedor T revelou ser várias vezes mais económica que a dos outros fornecedores,
mais concretamente 2.3 e 7.2 vezes mais económica que os fornecedores Z e O, respetivamente. O
fornecedor T já trabalha com a Empresa X atualmente, e o facto de as viaturas já estarem equipadas
com hardware e software deste fornecedor, faz com que este seja capaz de fornecer uma solução
integrada e mais económica. Os fornecedores Z e O teriam que fazer uma implementação de raiz, daí
os custos mais elevados. No entanto, os valores propostos pelo fornecedor O não são razoáveis tendo
os outros como comparação. Por isso, e depois de discutir estas propostas com o Diretor Operacional,
foi decidido não avançar com a proposta do fornecedor O.
Ainda que na globalidade, o fornecedor T seja o mais económico, o fornecedor Z é o que tem as tags
mais baratas. Uma etiqueta simples com chip custa apenas 0.12€ (Tabela O.2, Anexo O), a este valor
foram somados todos os valores de consumíveis, software e hardware de impressão, e o total (15 802€)
foi dividido pelas 100 mil etiquetas para obter o custo unitário de cerca de 0.16€. É necessário perceber
o motivo pelo qual as etiquetas do fornecedor T (0.67€) são cerca de 4.2 vezes mais caras que as do
fornecedor Z e utilizar esta informação como base de negociação.
Ressalva-se que os custos do fornecedor Z incluem uma despesa de 30 mil euros para o licenciamento
da plataforma ZO, a ser paga todos os anos.
É necessário ter em conta que os valores totais aqui especificados não representam com certeza os
custos finais, uma vez que posteriormente, aquando da implementação concreta do projeto, muitos
fatores podem variar e consequentemente os custos. Estes orçamentos servem para ilustrar os custos
inerentes à aplicação de uma solução RFID de grandes dimensões e para auxiliar a Empresa X no
processo de seleção do fornecedor e posterior negociação do seu orçamento.
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Tabela 4.3 – Comparação dos custos das soluções propostas pelos fornecedores (valores sem IVA).
Componente

Fornecedor Z

Fornecedor O

Fornecedor T

Total de Equipamentos

307 614,00 €

1 043 014,50 €

87 088,04 €

Tags RFID

15 802,00 €

69 000,00 €

67 000,00 €

Serviços de Implementação

86 785,00 €

189 500,00 €

25 400,00 €

Total

410 201,00 €

1 301 514,50 €

179 488,04 €

Com base na informação obtida, sugere-se à Empresa X contratar o fornecedor T para implementação
da solução proposta. Não só por ser o mais económico, mas também por ser um fornecedor já
conhecido da Empresa X e que por sua vez já conhece bem todo o processo, as operações e está
familiarizado com a problemática do controlo de contentores. O facto de o fornecedor T ser o
responsável por facilitar as soluções de gestão de entregas e de frota da Empresa X (TMS), faz com
que se torne capaz de oferecer uma solução simples e integrada, sem necessitar de interfaces
intermediárias. Uma vez que as viaturas já estão equipadas com uma unidade móvel TMS deste
fornecedor, é apenas necessário adaptar a mesma e efetuar as ligações do leitor e antenas RFID da
caixa de carga. Prevê-se que contratando outro fornecedor, seria necessário utilizar as suas próprias
interfaces, que funcionariam como intermediárias, resultando numa implementação complexa da
solução em termos de desenvolvimento de software da parte da Empresa X, e consequentemente um
aumento dos custos. Com a solução do fornecedor T, continuará a ser usado apenas o TMS atual
sendo que, da parte da Empresa X, o maior desenvolvimento de software necessário será para tornar
bidirecional a ligação entre o TMS e o ERP. Existe ainda a possibilidade de conseguir baixar o valor
das etiquetas deste fornecedor, contribuindo para tornar o projeto ainda mais económico. No entanto,
caso não seja possível baixar o preço das mesmas, sugere-se que sejam pedidas cotações a outros
fornecedores para que estas sejam adquiridas à parte, nomeadamente ao fornecedor Z.
Posto isto, acredita-se que o fornecedor T é a melhor aposta a todos os níveis, principalmente
económicos e logísticos.

4.4 Limitações
Tal como as necessidades logísticas, processuais, de software e hardware que têm que ser satisfeitas,
é fundamental ter em conta as possíveis limitações do sistema proposto, apresentadas de seguida.
•

Interferências – ainda que nos testes no terreno a precisão de leitura tenha sido de 100%,
podem ocorrer interferências nas leituras pelos mais diversos motivos. Por exemplo, a presença
de contentores cheios de produtos farmacêuticos pode influenciar as leituras dentro da viatura,
devido aos motivos que já foram falados anteriormente. Aquando da implementação dos
módulos da viatura, é necessário realizar testes com viaturas cheias, para fazer os ajustes de
potência e polarização necessários para contornar esta possibilidade. Nos pórticos do armazém
podem ser lidos contentores indesejados (leituras parasita), presentes na linha por exemplo, se
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a potência do mesmo não estiver bem ajustada. Neste caso, o problema pode ser resolvido com
um ajuste de potência e através de um desenvolvimento de software eficiente. O programa
informático tem que saber distinguir os contentores que estão a chegar ao armazém daqueles
que estão a ser expedidos.
•

Falha de hardware/software – caso exista uma falha de hardware/software no armazém ou
nas viaturas, tem que existir uma maneira alternativa de inserir os contentores no sistema, para
não se responsabilizar injustamente nos intervenientes. Um leitor RFID portátil pode resolver
este problema.

•

Veículos Pesados - Nos veículos pesados que fazem a transferência entre os armazéns Lisboa
e Porto não serão instalados módulos RFID devido ao custo elevado. O facto de serem apenas
2 veículos a realizar esta travessia também significa que o controlo é maior. Se os módulos
armazém estiverem a funcionar corretamente não haverá problema, pois será dada
entrada/saída de todas as mercadorias assim que entram/saem de um armazém.

•

Viaturas de substituição – Em caso de avaria e/ou manutenção, pode ser necessário utilizar
viaturas de substituição, que não terão o módulo RFID instalado. A solução passa por ter
equipada uma viatura de substituição por armazém, por exemplo, ou a utilização do leitor RFID
portátil nestas situações. É necessário discutir a melhor solução com a Empresa X, aquando da
implementação do projeto.

4.5 Análise de Benefícios
Esta dissertação trata-se de um caso de estudo sobre a aplicação de RFID para controlo dos
contentores da Empresa X. Foi pertinente realizar uma análise de benefícios da implementação, tanto
para fins elucidativos da dissertação como para apresentar à direção da Empresa X para justificar o
futuro investimento.
Assim, dividiu-se esta análise em quatro áreas: benefícios processuais e logísticos, económicos,
temporais e de imagem.

4.5.1 Benefícios Processuais e Logísticos
Como já foi referido no subcapítulo 4.1.2, a solução proposta vai permitir eliminar uma série de passos
e procedimentos atualmente realizados pelos transportadores, permitindo, no final de contas, simplificar
o processo e as tarefas logísticas. Estes tipos de benefícios são vantajosos tanto para a Empresa X
como para os transportadores, contribuindo para uma maior sensação de satisfação e
consequentemente um melhor ambiente no local de trabalho. Está provado que a motivação e
satisfação dos colaboradores é um aspeto fundamental para a sua produtividade e consequentemente
a rentabilidade da empresa (Patterson et al. 2004).
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No Cliente
No cliente, como já foi referido, será eliminada uma série de tarefas executadas pelos transportadores
atualmente. Nomeadamente o ato de contar manualmente os contentores a recolher e introduzir o seu
número no PDA. Com a solução proposta, o transportador apenas terá que recolher os contentores
disponíveis e colocá-los na viatura. No entanto, e para manter o controlo atualmente existente na
entrega dos contentores cheios, continuará a ser feita a leitura individual dos mesmos, aquando da
entrega no cliente.

No Armazém
No armazém, a solução implementada vai permitir que no processo de carga e descarga dos
contentores cheios e vazios, o transportador tenha o seu trabalho facilitado, uma vez que não terá que
ler todos os contentores individualmente.

4.5.2 Benefícios Económicos
O extravio de um contentor não representa apenas a perda do recipiente em si. Um contentor funcional
requer diversos elementos como os representados na Figura 4.10, que em caso de perda, também têm
que ser repostos. Para além do contentor de cadeia normal existem também contentores da cadeia de
frio, representados na Figura 4.11, contendo no seu interior uma caixa de poliestireno isoladora e
termoacumuladores, para transportar os produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura. Os outros
componentes necessários para um contentor funcional (seja cadeia normal ou cadeia de frio) são o kit
de códigos de barras (composto por 2 etiquetas código de barras e 4 etiquetas com número de
identificação e mini código de barras) e o kit endereço (composto por 1 bolso em PVC transparente, 1
faixa de reforço em aço-inox e 5 rebites), representados na Figura 4.10.

Figura 4.10 – Componentes de um contentor: a) kit de endereço: b) kit de códigos de barras.
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Figura 4.11 – Contentor de cadeia de frio composto por uma caixa interior de poliestireno (com tampa) e dois
suportes para termoacumuladores.

Realizou-se uma análise a todas as faturas relativas a novos contentores adquiridos pela Empresa X
nos últimos dois anos, 2015 e 2016. É possível consultar a informação detalhada no Anexo C.

Tabela 4.4 – Compilação das faturas referentes a compras de novos contentores e respetivos componentes nos
anos 2015 e 2016. Os outros componentes incluem o kit de código de barras, o kit endereço, a faixa de reforço, o
suporte de termoacumuladores e os termoacumuladores.

2015

2016
Total
Bianual

Contentor
Grande

Contentor
Pequeno

Tampa

Caixa
térmica

Outros
componentes

Totais

Quantidade

8 617

-

8 634

-

25 000

42 251

Custo (€)

55 407

-

26 075

-

13 350

94 832

Quantidade

3 954

4 080

10 553

6 048

28 144

52 779

Custo (€)

26 057

22 603

32 340

34 776

20 142

135 918

Quantidade

12 571

4 080

19 187

6 048

53 144

95 030

Custo (€)

81 464

22 603

58 415

34 776

33 492

230 750

Nos últimos dois anos foram gastos aproximadamente 230 mil euros em custos relacionados com novos
contentores, com uma média de cerca de 115 mil euros por ano, como é possível visualizar na Tabela
4.4. No entanto, 2016 foi um ano atípico pois com a abertura do novo armazém de Lisboa tiveram que
ser feitos reforços e comprados componentes de contentores de cadeia de frio que até então não eram
expedidos de Lisboa. Assim, a média real é de cerca de 100 mil euros por ano em contentores.
Traduzindo isto em quantidades, nos dois anos foram comprados cerca de 13 mil contentores grandes,
4 mil pequenos e 19 mil tampas. Como já foi referido anteriormente, os contentores e os seus
componentes são feitos de materiais resistentes e com vista a serem duradouros. Não são expectáveis
custos anuais tão elevados quando nenhum destes produtos são considerados consumíveis (apenas
são considerados consumíveis em caso de reparação de contentores danificados), ou seja, são todos
reutilizáveis.
O sistema ERP permite emitir um relatório “Contentores Out” que extrai para um ficheiro de Excel todos
os contentores que deram saída da Empresa X e não voltaram a dar entrada até à data de emissão do
mesmo, a nível nacional (todos os armazéns). Assim, no dia 3 de Maio o relatório considerava que a
Empresa X tinha cerca de 58 mil contentores na rua. No entanto, é necessário ressalvar que este
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relatório considera todos os contentores assim que eles dão saída dos armazéns e não tem em
consideração o tempo de retorno dos mesmos devido aos procedimentos normais de entregas e
recolhas nos clientes.
No Gráfico 4.1 é possível comparar as quantidades de contentores dados como perdidos nos últimos
2 anos. Uma vez que este relatório foi emitido a 3 de Maio de 2017, os valores referentes a esse ano
são ainda muito altos, como é possível verificar no Anexo D. É normal que os valores referentes a 2017
aumentem abruptamente à medida que se aproxima da data de emissão do relatório (com um pico em
aproximadamente 17 mil), uma vez que os contentores ainda estão em processo de retorno e por vezes
regressam ao armazém passadas semanas ou meses. Desta forma, para efeitos desta análise iremos
desprezar o ano de 2017 e atentar apenas para 2015 e 2016 (com picos de 1400 e 1800 contentores,
respetivamente), considerando que os respetivos contentores estejam indubitavelmente perdidos. Pela
análise do Gráfico 4.1, verifica-se que o número de contentores perdidos tem tendência a aumentar
uma vez que a linha do ano 2016 é superior em todos os períodos à exceção de 4 meses (Abril-Julho).
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Gráfico 4.1 – Quantidade de contentores perdidos nos anos 2015 e 2016.

Assim, vão ser considerados apenas os anos de 2015 e 2016 e os dados seguintes podem ser
verificados nos Anexos C e D. O número de contentores com datas de saída em 2015 é de 9 161 e em
2016 de 12 041, o que totaliza 21 202 nos dois anos. A Empresa X assume um contentor como perdido
quando o mesmo não regressa ao armazém passado um mês da sua saída. Assim, é coerente assumir
que estes contentores que datam de 2015 e 2016 estão absolutamente perdidos e que não irão
regressar aos armazéns da Empresa X. Sabendo que o custo médio de um contentor é de 6€ e que o
número de contentores dados por perdidos é de 21 202, então o valor de capital perdido em contentores
nos últimos dois anos é de cerca 127 212€, sendo que 54 966€ e 72 246€ correspondem aos anos de
2015 e 2016 respetivamente. Estes valores parecem pequenos quando comparados com os valores
das compras de contentores novos de 93 202€ em 2015 e 133 880€ em 2016 (valores com 2%
desconto. Ver Anexo C), sendo o gasto médio anual de 113 541€ e um total de 227 082€ nos dois anos.
No entanto, ao analisar em quantidade de contentores os valores são mais concordantes. Em 2015
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perderam-se 9 161 contentores e compraram-se 8 617 novos e em 2016 perderam-se 12 041 e
compraram-se 8 034. A aparente discordância entre os valores financeiros é devido ao facto de
estarmos a comparar um valor deduzido (considerando 6€ por contentor) com o valor efetivo de faturas
do fornecedor. Neste caso o valor das faturas é maior porque a compra de contentores novos implica
a aquisição de todos os seus componentes, como já foi descrito no início deste capítulo. Se
compararmos apenas os valores da compra do contentor em si, tamanho grande e pequeno, excluindo
todos os outros componentes, os valores tornam-se mais concordantes. Em 2015, para uma perda de
54 966€ adquiriram-se 55 407€ em contentores e no ano de 2016 para uma perda de 72 246€,
adquiriram-se 48 660€. O facto de os valores de perda em 2016 serem relativamente mais altos do que
em 2015 pode advir do facto de que no relatório “Contentores Out” foram considerados como perdidos
em 2016, contentores que poderiam ainda vir a dar entrada em 2017. Por outro lado, isto também pode
significar que, com o atual sistema da Empresa X, este problema tem propensão a aumentar de ano
para ano.
É interessante mencionar que estamos a assumir um custo médio de 6€ por contentor, mas na
realidade quando se perde um contentor, perdem-se todos os seus componentes (tampa, kits endereço
e códigos barra, componentes de frio, etc) logo, um contentor grande normal e completo irá custar por
volta de 10.92€ enquanto um de cadeia de frio irá custar 18.73€. Sabendo que no total de contentores
aviados, aproximadamente 10% são contentores de cadeia de frio (ver Anexo J, Tabela J.1), podemos
assumir que, dos contentores perdidos, 10% também são de cadeia de frio. Assim, 10% do número
total de contentores perdidos nos últimos dois anos (21 202), é 2120 e considerando que o valor de um
contentor de cadeia de frio completo é de 18.73€, isto perfaz 39 707€ de capital perdido em cadeia de
frio. Assumindo que os restantes 90% (19 082) são contentores normais, a 10.92€ cada, o valor perdido
em cadeia normal é de 208 375€. Podemos considerar então que os valores reais para a perda de
21 202 contentores nos últimos dois anos totaliza assim 248 082€, um valor muito superior ao de
127 212€ (calculado assumindo 6€ por contentor), e bem mais concordante com as faturas de compras
de contentores nesses dois anos, de 227 082€. A Tabela 4.5 resume os cálculos aqui mencionados.

Tabela 4.5 – Estimativa do valor real perdido em contentores nos anos de 2015 e 2016.
Quantidades
Contentores
Aviados
Ano

Contentores
Out

Custo médio
contentores

Cadeia
Normal

Cadeia
Frio

(6€/unid.)

90%

10%

Custo Real Contentores Completos (€)

Cadeia Normal

Cadeia Frio

(10,92€/unid.)

(18,73€/unid.)

Total

2015

9 161

54 966,00

8245

916

90 034,31

17 158,55

107 192,86

2016

12 041

72 246,00

10837

1204

118 338,95

22 552,79

140 891,74

Total

21 202

127 212,00

19082

2120

208 373,26

39 711,35

248 084,60

É pertinente comparar o número de contentores na rua com os valores das vendas globais da Empresa
X nos anos de 2015 e 2016 para averiguar a existência de alguma relação. Assim, organizaram-se os
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dados relativos aos anos de 2015 e 2016 de forma consecutiva para melhor análise das oscilações.
Através do Gráfico 4.2 é possível comparar as linhas referentes ao número de contentores perdidos e
as vendas globais da Empresa X, em milhões de euros por mês, nos anos de 2015 e 2016. Ao analisar
ambas as linhas, não é possível determinar uma relação óbvia entre as duas. Existem apenas alguns
picos semelhantes, nomeadamente nos períodos entre Outubro de 2015 e Janeiro de 2016 em que é
possível observar um crescimento em ambas as linhas. O aumento das vendas neste período pode ser
devido a uma maior procura por medicamentos para tratar constipações e gripes. O facto de existir
alguma semelhança entre as duas linhas neste período é expectável, uma vez que com maior número
de vendas, maior número de contentores expedidos e naturalmente, maior o número de contentores
que se perdem no processo. No entanto, por falta de dados para corroborar esta informação, concluise que não existe uma relação direta entre o volume de vendas e as perdas de contentores.
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Gráfico 4.2 – Comparação das oscilações do número de contentores na rua e das vendas globais da Empresa X.

Sabendo que existe um gasto médio anual de aproximadamente 100 mil euros, o ideal seria conseguir
poupar integralmente esse valor por ano com a implementação da solução. No entanto, existem sempre
gastos associados às operações com contentores, nomeadamente custos de recuperação e
substituição de contentores abatidos ou perdidos, pois é expectável que as perdas sejam diminuídas
mas não eliminadas. Segundo a Empresa X, o número de contentores abatidos é residual e por isso,
vamos desprezar esta parcela. Para recuperar, existem neste momento cerca de 6 mil contentores
acumulados no armazém do Porto. Estes contentores representam um custo de aproximadamente 37
mil euros em caso de substituição por contentores novos. No entanto a Empresa X estudou a
possibilidade de contratar um colaborador para realizar a recuperação de contentores a tempo inteiro.
Caso contrate um colaborador, este terá um custo mensal para a empresa de 939€ (ver Anexo E). Caso
trabalhe 22 dias úteis por mês, com uma taxa de recuperação de 90 contentores/dia, o colaborador
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demorará aproximadamente 3 meses a concluir o restauro dos 6 mil contentores, com um custo para a
empresa de apenas 2 818€ mais o custo dos consumíveis (kit de códigos de barras e kit endereço) de
6 050€, totalizando 8 868€. A decisão de contratar um colaborador é muito mais sustentável uma vez
que permite poupar cerca de 28 mil euros por ano, face à possibilidade de comprar contentores novos,
como se pode ver pela Tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Poupança obtida com a reparação de contentores versus a compra de contentores novos.
Contentores
Danificados

Valor Contentores
Novos

Consumíveis

Custo colaborador (3 meses)

Poupança

6 000

36 800,00€

6 050,00€

2 818,18€

27 931,82€

Estes contentores para recuperar foram acumulados ao longo de um ano, por isso supõe-se que todos
os anos se danificam em média 6 000 contentores (500 por mês). Assim, como já foi explicado no
parágrafo anterior, a recuperação de 6 000 contentores em vez da sua substituição permite uma
poupança de cerca de 28 mil euros. Ressalva-se que os 100 mil euros anuais gastos em contentores
consideram a substituição dos contentores danificados por novos. Mas a partir da implementação deste
projeto passará a realizar-se a recuperação dos mesmos na Empresa X e como tal, permitindo a
poupança do seu valor. A implementação da solução vai permitir uma diminuição das perdas mas não
a sua eliminação total, pois é provável que ainda ocorram pelos mais variados motivos e caso se prove
ser da responsabilidade dos transportadores/clientes, o seu possível débito será uma decisão comercial
tomada posteriormente pela Empresa X. Assume-se que as futuras perdas sejam de 25 mil euros por
ano, ou seja, sensivelmente 2 500 contentores. É possível que as perdas sejam inferiores e que a
poupança seja maior, mas para efeitos desta dissertação, é aconselhável utilizar uma margem de
segurança. Assim, prevê-se uma poupança anual de 75 mil euros. Caso seja efetuado o débito dos
contentores extraviados, a potencial poupança será ainda maior. Adicionalmente, a perda de 2 500
contentores por ano, traduz-se em cerca de 210 contentores por mês, um valor inferior em cerca de
87% ao número médio de contentores perdidos por mês atualmente de 1 631 (Anexo D, Tabela D.2).
Assim, a solução implementada permite uma poupança de aproximadamente 75% da despesa atual,
ou seja, 75 mil euros anuais.
Considerando um investimento total de 180 mil euros adquirindo a solução do fornecedor T, e com uma
poupança anual de 75 mil euros, espera-se que o prazo para o retorno do investimento seja obtido em
apenas 2.4 anos (aproximadamente 2 anos e 5 meses). Ressalva-se que estes valores são apenas
estimativas calculadas para ilustrar os benefícios potenciais da implementação da solução idealizada.

4.5.3 Benefícios Temporais
Como já foi referido no capítulo 4.1.2 a solução proposta vai permitir eliminar uma série de passos e
procedimentos atualmente realizados pelos transportadores, permitindo, no final de contas, ganhar
tempo extra que poderá ser utilizado para a realização de outras tarefas.
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No Cliente
A solução proposta vai permitir eliminar uma série de tarefas executadas atualmente pelos
transportadores no cliente, como o ato de contar os contentores a recolher e introduzir o seu número
no PDA. Com o objetivo de obter os dados necessários às estimativas seguintes, foi emitido um
Relatório de Exploração de Rotas pelo TMS para o período de 17 a 25 de Maio (1 semana). Através
dos indicadores gerados pelo relatório (Anexo L, Tabela L.1), sabe-se que o tempo médio de
permanência (TPM) de um transportador no cliente é de 2 minutos. Calculando a média de contentores
vazios recolhidos através deste relatório obtém-se um valor de 5 contentores por paragem. No entanto,
ao discutir com os responsáveis da Expedição, o valor médio ronda os 10 contentores por paragem.
Esta diferença é expectável, porque por exemplo, na grande maioria das rotas à porta fechada, não
são recolhidos contentores, como já foi visto no subcapítulo 2.2.2, e há paragens em que podem ser
recolhidos 70 a 100 contentores. Vamos então assumir que se recolhem em média 10 contentores
vazios por paragem e que entre o processo de contagem dos mesmos e a inserção desse valor no PDA
decorrem 20 segundos. Pelo relatório das Rotas (Anexo M), emitido a 7 de Maio, obteve-se um valor
médio de 20 de paragens por rota. Uma rota pode ser realizada mais do que uma vez por dia, por isso
considerou-se o número de voltas para realização dos cálculos temporais. Define-se como volta o ato
realizado por um transportador ao sair do armazém para realizar entregas aos clientes. Assim sendo,
a Empresa X tem cerca de 1973 voltas semanais distribuídas pelos seus 4 armazéns. Com a solução
implementada, obtém-se então uma poupança semanal de 220 horas a nível nacional, como é possível
verificar na Tabela 4.7.

Tabela 4.7 – Cálculo da poupança temporal total nas 1973 voltas por semana (TPM – Tempo Médio de
Permanência)
Voltas

Paragens
por volta

TMP nos
clientes

Contagem e
introdução
no PDA

Novo TPM
nos clientes

1973

20

120 s

20 s

(120-20) = 100 s

Poupança por
volta

Poupança (1973
voltas)

(20x20) = 400 s

(400x1973) = 789 200 s

(0,11 h)

(220 h)

A poupança de 400 segundos (aproximadamente 7 minutos) por cada volta, permite por exemplo a
realização de mais 1 ou duas paragens, dependendo das suas localizações, algo de elevado interesse
para a Empresa X, que ganha mais espaço para angariar novos clientes. Considerando que os
transportadores da Empresa X trabalham em média 8h por dia (40h por semana), uma poupança
semanal de 220 horas significa que é possível reduzir 5.5 operadores. Esta dedução é feita com base
em valores médios e serve para demonstrar a significância da poupança temporal atingida com a
solução proposta. É previsível que devido às especificidades do negócio e das suas operações não
seja possível reduzir 5.5 operadores, no entanto, esta poupança temporal pode servir de base para
renegociar os contratos com as empresas de transportação com o objetivo de reduzir os custos.
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No Armazém
A simplificação do processo vai permitir aos transportadores pouparem tempo aquando do
carregamento de contentores cheios e o descarregamento dos contentores vazios. De acordo com
medidas efetuadas in loco, em média, um transportador demora 12 segundos a ler 10 contentores
grandes e 14 segundos a ler 10 contentores pequenos.
A diferença nos tempos de leitura dos contentores grandes e os pequenos advém do facto dos códigos
de barras dos pequenos deixarem de estar visíveis, quando empilhados, sendo necessário reposicionar
o contentor individualmente. Considerando que um contentor cheio, por não estar empilhado, tem o
mesmo tempo de leitura de um contentor grande, e sabendo que no início de cada rota são carregados
em média 50 contentores cheios (Anexo L, Figura L.2), o tempo de leitura destes contentores é de 60
segundos (1 min). Contudo, há rotas que carregam entre 100 a 250 contentores cheios, com tempos
de leitura de 120 segundos (2 min) e 300 segundos (5 min), respetivamente. Sabendo que no final de
cada rota são descarregados em média 80 contentores, e considerando a pior hipótese (contentor
pequeno), o tempo de leitura médio dos 80 contentores são 112 segundos (1.87 min). Contudo, há
transportadores com rotas que descarregam entre os 150 e 300 contentores vazios, o que se traduz
em tempos de leitura de 210 segundos (3.5 min) e 420 segundos (7 min), respetivamente.
Considerando a situação anterior da recolha, em média, de 10 contentores por paragem numa rota de
20 paragens, a leitura dos 200 contentores irá demorar 280 segundos (4.7 min). Com a implementação
da solução idealizada, estes tempos serão totalmente poupados, pois os procedimentos de leitura
individual de cada contentor serão completamente eliminados, tanto no processo de carregamento
como descarregamento da viatura.
Cada vez mais, a Empresa X tem adotado uma política de crescente responsabilização dos
transportadores que não se limitam apenas a fazer as suas entregas. Atualmente, as seguintes tarefas
fazem parte da responsabilidade do transportador quando este regressa ao armazém:
i.

Limpar contentores e remover etiquetas de endereço;

ii.

Empilhar contentores;

iii.

Ler contentores individualmente com o PDA;

iv.

Colocar contentores na linha e arrumar danificados na palete designada;

v.

Registar devoluções;

vi.

Separar e arrumar componentes da cadeia de frio.

Devido à natureza estocástica do processo de retorno dos contentores, é difícil calcular o tempo médio
destas tarefas, pois para além das variações nas quantidades de contentores, cada transportador tem
o seu próprio método de trabalho. Por exemplo, há transportadores que vão fazendo a tarefa i ao longo
da rota, para poupar tempo quando chegam ao armazém. E como já foi referido anteriormente, há
outros transportadores que não fazem a leitura dos contentores no armazém. O ponto vi refere-se aos
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contentores de cadeia de frio que têm que ser separados nos seus componentes individuais (ver Figura
4.11) e arrumados nos locais designados. A seguir ao ponto iii, esta é a tarefa mais demorada. A
solução proposta não vai influenciar esta tarefa, mas vai sim eliminar por completo a tarefa iii. A
poupança do tempo utilizado para ler os contentores individualmente vai permitir que os transportadores
permaneçam menos tempo no armazém, permitindo que estejam livres durante mais tempo e
aumentando a sua moral e satisfação. E o facto de os motoristas estarem menos tempo no armazém
e o processo ser mais eficiente, beneficia a Empresa X em termos processuais e logísticos.

4.5.4 Benefícios de Imagem
A solução delineada apresenta-se como uma proposta capaz de resolver o problema de rastreamento
dos contentores da Empresa X que, por sua vez, demonstra ser uma empresa preocupada não só com
questões económicas, mas também com as temáticas ambientais e a sustentabilidade dos seus
recursos. Esta solução contribuirá para uma gestão mais eficaz e eficiente da logística inversa que,
como referido no subcapítulo 3.2, resultará consequentemente numa melhoria significativa na fidelidade
do cliente, vendas futuras, redução de custos de inventário, transporte e eliminação de resíduos. Para
além disto, a Empresa X demonstra preocupação com o controlo de qualidade no serviço, um fator
importante na indústria farmacêutica. A Empresa X apresenta-se assim como um parceiro consciente
a nível de proteção ambiental e vanguardista a nível tecnológico, inspirando confiança nos seus clientes
atuais e futuros.

4.6 Gestão da Mudança
A gestão da mudança define-se como o processo de renovação contínua da direção, estrutura e
recursos da organização para atender a mudança constante das necessidades de clientes externos e
internos e para obter maior eficiência. Existem diversos parâmetros que influenciam o processo de
mudança, como os recursos disponíveis, a maior ou menor necessidade de mudança, o setor da
indústria, a qualidade da gestão e a sua envolvente económica, política, social, legal, tecnológica e
ambiental. A gestão da mudança contribui para que as iniciativas tenham maior probabilidade de
sucesso, sendo aceites com mais naturalidade e rapidez pelos colaboradores impactados. Para isso, é
necessário envolver os colaboradores e que estes entendam integralmente as mudanças propostas e
acreditem nos seus objetivos. Vários estudos indicam que a gestão da mudança será tão mais bemsucedida quanto maior o apoio dado pelos níveis hierárquicos superiores aos colaboradores da
empresa para que estes se sintam valorizados, em conjunto com uma comunicação frequente e
honesta (Amorim 2005; Heathfield 2016; Todnem By 2005).
A implementação da solução proposta envolve a reengenharia do processo de distribuição de produtos
farmacêuticos e por isso irá impactar diversas áreas da empresa e do seu negócio, e
consequentemente a empresa terá que gerir a mudança de forma cuidadosa (Amorim 2005). De facto,
a mudança terá que ser gerida/implementada de forma faseada e bem estruturada. Neste subcapítulo
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serão apresentadas algumas sugestões, mas no final será a Empresa X a decidir, tendo em conta todas
as variáveis envolvidas. Prevê-se que a implementação integral do processo demore cerca de 4 meses.
De seguida são apresentadas as sugestões para uma melhor gestão da mudança, previamente
discutidas com a Direção Operacional da Empresa X.

4.6.1 Armazéns
Para a solução proposta atingir o resultado pretendido é necessário que seja implementada em cada
um dos 5 armazéns da Empresa X. O estágio desta dissertação foi realizado no armazém de Lisboa, e
como tal, este armazém funcionará como piloto para a implementação. Posteriormente, antes da
implementação do projeto é necessário estudar cada armazém individualmente, para definir os
melhores locais para a colocação das soluções de RFID. No Anexo K, Figura K.2, é possível visualizar
em pormenor a Secção de Expedição de Mercadorias do armazém de Lisboa. O pórtico RFID do
armazém deve ser colocado no local ilustrado (c), junto à zona de armazenamento de contentores
vazios (b) e à alimentação das linhas de aviamento de contentores e tampas (a). O segundo pórtico
RFID com terminal interativo para alternar entre opções (entrada, saída, limpeza/restauro) deve ser
colocado na zona h. A instalação dos pórticos será feita em data acordada entre a Empresa X e o
fornecedor mediante conveniência e disponibilidade de ambos.
Ressalva-se que aquando a realização desta dissertação, a Empresa X procedeu à abertura do quinto
armazém. Por este motivo, a recolha dos dados estatísticos (número de rotas, transportadores, viatura,
contentores, etc) realizou-se com base nos resultados obtidos através dos 4 armazéns já em
funcionamento. Contudo, a orçamentação do projeto RFID delineado teve em consideração os 5
armazéns.

4.6.2 Contentores
O parque de contentores da Empresa X é de aproximadamente 100 mil contentores, entre os que estão
em armazém, os que estão na rua e os que estão para recuperar. A etiquetagem dos mesmos com
tags RFID é um processo que terá que ser estudado para não interromper as operações normais da
empresa.
O processo de etiquetagem será definido posteriormente entre a Empresa X e o fornecedor sendo que
as opções são as seguintes:
•

Etiquetagem pela Empresa X – Implica adquirir um módulo de leitura e impressão de tags e
contratar uma task-force de operadores para realizar a tarefa o mais rapidamente possível.
Sugere-se que seja feita num só armazém, por exemplo em Lisboa. Os contentores seriam
encaminhados gradualmente para este armazém e, após etiquetagem, seriam remetidos de
volta para os respetivos armazéns.

•

Etiquetagem pelo fornecedor – implica contratar o fornecedor para etiquetar todos os
contentores da Empresa X, nas suas instalações ou num dos armazéns da Empresa X.
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No final, será escolhida a opção mais vantajosa a nível económico e logístico para a Empresa X.
Aquando da realização desta dissertação não foi possível obter cotações para etiquetagens pelo
fornecedor.

4.6.3 Colaboradores
A mudança é mais fácil quando existe um entendimento global da necessidade de mudar dentro de
toda a organização (Heathfield 2016). A implementação do novo procedimento inerente à solução
proposta deverá ser comunicada atempadamente a todos os colaboradores da Empresa X sujeitos à
mudança, desde os transportadores, responsáveis da expedição, operadores de call center,
comerciais, etc,. Aconselha-se que seja feita uma formação de 2 dias por armazém onde sejam revistas
todas as tarefas do procedimento, as novas e as que se mantêm.
Em relação aos transportadores, estes devem ser formados em grupos, para que as operações não
parem. Deve ser comunicado que, com esta solução, os contentores perdidos começarão a ser
debitados caso se comprove ser da responsabilidade do transportador. Devido ao seu cariz sensível,
esta comunicação deve ser feita com tato para que os colaboradores não sintam que a Empresa X não
confia no seu trabalho. Deve ser interpretado como um resultado natural da evolução tecnológica da
empresa com o objetivo de atingir maiores níveis de eficiência. A melhor maneira de realizar o possível
débito deverá ser discutida posteriormente com a Empresa X e os departamentos envolvidos.
A formação dos restantes colaboradores deverá ser feita também em grupos, pelos mesmos motivos.
A calendarização das formações deverá ser definida em conjunto com a Empresa X, para que todo o
processo ocorra com suavidade.

4.6.4 Viaturas
De maneira a garantir eficácia e celeridade na instalação e disponibilização do sistema, é necessário
que a Empresa X disponibilize as viaturas em conjuntos, para instalação em bloco dos módulos RFID
nas mesmas. A calendarização das instalações nas viaturas deve ser definida entre a Empresa X e o
fornecedor escolhido. Prevê-se que decorra em 7 semanas, sendo que os armazéns de Lisboa e Porto
irão requerer 2 semanas cada devido à maior dimensão das suas frotas. Em relação aos outros
armazéns, prevê-se 1 semana para cada.

4.6.5 Clientes
A comunicação aos clientes é a tarefa mais delicada deste procedimento. Atualmente, os clientes
convivem com o facto de o controlo dos contentores pela Empresa X ser pouco eficiente. Começar a
exercer um controlo efetivo com o objetivo de realizar o possível débito de contentores perdidos, será
visto como uma mudança drástica, e por isso, tem que ser feita ponderadamente e de maneira a não
danificar irreversivelmente as relações. Sugere-se que seja dado um período de adaptação desde a
comunicação ao arranque efetivo da solução para habituação dos clientes à ideia. A comunicação deve
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ser feita pelos comerciais da Empresa X, uma vez que são os que têm um contacto mais próximo com
os clientes, ou a um nível mais alto, caso se justifique.

4.6.6 Sistema Informático
O sistema ERP da empresa tem que ser adaptado para receber as informações dos módulos RFID. É
de grande importância que todos os contentores que passam no pórtico RFID do armazém passem a
ser registados no ERP. Uma vez que terá que ser feito este desenvolvimento no sistema ERP, sugerese que se resolvam duas das lacunas principais referidas no subcapítulo 2.2.4, a falta de comunicação
bidirecional entre as plataformas ERP e TMS e a falta de comunicação entre armazéns. Como já foi
referido, um fluxo bidirecional iria trazer muitos benefícios à Empresa X, nomeadamente aos
responsáveis da Expedição que iriam conseguir fazer um controlo mais fácil e eficiente dos contentores.
É também necessário criar um novo campo de limpeza/restauro no sistema ERP, para facilitar a
localização dos contentores.
O sistema de faturação da Empresa X também tem que ser adaptado para poder integrar uma
ferramenta de gestão dos saldos de contentores e permitir a execução de débitos dos mesmos aos
clientes. Para o mesmo efeito, este sistema tem também que passar a integrar os transportadores

4.6.7 Calendarização
Prevê-se que a implementação integral do processo demore cerca de 4 meses com a organização
seguinte:
•

Implementação nos armazéns e contentores: 5 semanas (1 semana por armazém)

•

Implementação nas viaturas: 7 semanas

•

Formação de colaboradores: 2 semanas (2 dias por armazém)

•

Comunicação aos clientes: 2 semanas

Idealmente, as implementações deveriam ser todas feitas em paralelo, mas devido à provável
indisponibilidade de mão-de-obra e de recursos do fornecedor, tem que ser feito um armazém de cada
vez, seguido da implementação na respetiva frota de viaturas. A comunicação aos clientes é a única
tarefa independente das outras e pode ser feita em paralelo pelos comerciais da Empresa X. Para além
disso, é importante que a implementação seja sempre acompanhada de perto e em todas as fases pelo
projetista.

4.7 Conclusões do Capítulo
Através da revisão da literatura, reuniões na empresa e testes de leitura com fornecedores, concluiuse que a melhor maneira de controlar os contentores é através de portais RFID nos vários armazéns e
mecanismos de leitura nos compartimentos de carga das viaturas que permitem detetar as tags RFID
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passivas colocadas nos contentores. Assim, foi feita uma pesquisa de mercado para fazer o
levantamento dos fornecedores de soluções RFID em Portugal e foram pedidas cotações com base na
solução idealizada. De todos os fornecedores contactados, seguiram-se reuniões com apenas três
(fornecedores Z, O e T), por provarem ter sido os mais promissores, experientes e disponíveis para
desenvolver um projeto desta dimensão. Propôs-se realizar testes de leitura em conjunto com os
fornecedores, não só para testar a capacidade da tecnologia, mas também para validar a solução
proposta, sendo que o fornecedor Z foi o único que se mostrou disponível para o fazer sem requerer
uma adjudicação prévia do projeto. Foram testadas várias situações limite para simular situações de
leitura reais tanto nos processos de leitura no armazém como nas viaturas. Através da informação
recolhida nos testes realizados com o fornecedor Z, conclui-se que a solução de RFID idealizada é
suficiente para controlar os contentores da Empresa X e ideal para o tipo de operações executadas,
uma vez que permite a leitura dos contentores em viaturas carregadas com diferentes tipos de
contentores e também a leitura em andamento de uma palete cheia de contentores vazios. Conclui-se
também que é apenas necessária uma tag por contentor, uma vez que nos testes todas as tags foram
lidas independentemente da sua orientação e posicionamento. Para além disto, todos os testes
demonstraram uma leitura de 100% de precisão, e com a polarização certa, a grande rapidez.
Os orçamentos obtidos foram bastante diferentes: 179 488€ do fornecedor T, 410 201€ do fornecedor
Z e 1 301 515€ do fornecedor O. Sugere-se à Empresa X contratar o fornecedor T para implementação
da solução proposta. Não só por ser o mais económico, mas também por ser um fornecedor já
conhecido da Empresa X, que está familiarizado com todo o processo, com as operações e com a
problemática do controlo de contentores. O facto do fornecedor T ser o responsável por facilitar as
soluções de gestão de entregas e de frota da Empresa X (TMS), faz com que se torne capaz de oferecer
uma solução simples e integrada, sem necessitar de interfaces intermediárias. Acredita-se que o
fornecedor T é a melhor aposta a todos os níveis, principalmente económicos e logísticos.
A implementação da solução RFID proposta permite obter diversos benefícios processuais e logísticos,
económicos, temporais e de imagem social. A solução vai eliminar uma série de passos e
procedimentos atualmente realizados pelos transportadores, permitindo, no final de contas, simplificar
o processo e as tarefas logísticas. Estes tipos de benefícios são vantajosos tanto para a Empresa X
como para os transportadores, contribuindo para uma maior sensação de satisfação e
consequentemente um melhor ambiente no local de trabalho. Os passos eliminados nas operações em
armazém e no cliente vão permitir uma poupança semanal de 220h de trabalho a nível nacional, o que
se traduz numa possibilidade de redução de cerca de 5.5 operadores (transportadores) ou de
renegociação de contratos com as transportadoras para obtenção de valores mais atrativos. Em relação
aos ganhos económicos, a implementação da solução vai permitir uma poupança anual potencial de
75 mil euros, considerando que a Empresa X se encarrega de fazer as suas próprias reparações de
contentores danificados. A nível de imagem social, uma empresa tecnologicamente avançada inspira
confiança nos seus clientes e possíveis parceiros. O facto de querer controlar os seus contentores
reutilizáveis demostra também que é uma empresa preocupada não só com a sua economia, mas
também com a proteção ambiental.
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A implementação da solução proposta requer um processo de reengenharia e por isso irá impactar
diversas áreas da empresa e do seu negócio e, como tal, a gestão da mudança deverá ser uma
preocupação central da empresa. Terá que ser implementada de forma faseada e bem estruturada em
cada área. Os transportadores e clientes devem ser informados atempadamente e deve ser dada a
formação necessária. A instalação de novos equipamentos e atualizações de software devem ser feitas
de maneira a não interferir na atividade normal da Empresa X. Prevê-se que a implementação integral
do projeto demore cerca de 4 meses.
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5

Conclusões

O objetivo desta dissertação foi desenvolver um novo processo de controlo dos contentores reutilizáveis
da Empresa X, implementando a tecnologia RFID. Esta empresa utiliza contentores retornáveis nas
suas operações de entregas de produtos farmacêuticos, mas a sua elevada taxa de desaparecimento
facilitada por uma má gestão da sua logística inversa, origina custos elevados de perda e reposição.
Nos últimos dois anos, 2015 e 2016, deram-se como perdidos cerca de 21 mil contentores e gastou-se
cerca de 230 mil euros em contentores novos. A Empresa X vê-se na incapacidade de responsabilizar
os intervenientes (transportador ou cliente) pela perda e de debitar o valor dos contentores por não ter
uma base factual sólida que permita fazer a responsabilização com segurança e certeza, de uma forma
fundamentada e incontestável. Com o objetivo de aferir as causas que facilitam estes extravios, foi
realizado um mapeamento do processo, monitorizações e inquéritos a transportadores e clientes e
apuraram-se várias falhas no sistema atual sendo que as mais importantes estão relacionadas com
ineficiências das plataformas ERP e TMS (sistema de gestão de frota e entregas). Estas interfaces,
devido às suas limitações, predefinições e o facto de não existir uma comunicação bidirecional,
impedem que seja feito o controlo pretendido, diminuindo a visibilidade do processo. Estas e outras
falhas constatadas, como por exemplo 20% dos clientes reterem contentores para uso próprio, estão
praticamente todas ligadas a uma causa principal: o controlo insuficiente do percurso cliente-armazém.
No percurso direto, do armazém para o cliente, o controlo é apertado pois estão a ser transportados
bens sensíveis e de valor considerável e qualquer inconformidade faz surgir uma reclamação do cliente.
Já no percurso inverso, que resulta de processos maioritariamente estocásticos (processos que não
estão submetidos senão a leis do acaso), neste momento não é possível fazer o mesmo controlo.
Foram propostas soluções preliminares referentes ao processo atual, mas com uma reestruturação do
processo e possível implementação de uma tecnologia de identificação automática eficiente, algumas
destas lacunas deixam de existir e, como tal, estas soluções preliminares podem ser implementadas
para complementar a nova solução idealizada.
Neste momento, o sistema de identificação automática usado pela Empresa X é o código de barras.
Este é suficiente para o controlo dos contentores dentro do armazém e no percurso armazém-cliente,
mas insuficiente e inadaptado no percurso inverso, devido ao facto de não serem registados os
momentos essenciais de leitura. Após análise da literatura, conclui-se que o RFID (Radio-Frequency
IDentification), com as suas capacidades de leitura em massa e sem requerer linha de visão, será uma
melhor solução para aumentar a visibilidade dos contentores no caminho de retorno ao armazém e
consequentemente, diminuir as suas perdas. Este controlo deve ser feito através de portais RFID nos
vários armazéns e mecanismos de leitura nos compartimentos de carga das viaturas de transporte que
permitem detetar as tags RFID passivas de todos os contentores carregados nas mesmas. Esta solução
tecnológica aliada a uma reengenharia do processo permite então aferir a responsabilidade em caso
de perda de contentor e debitar o valor do mesmo, caso a Empresa X assim o decida, ao interveniente
responsável.
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Foi feita uma pesquisa de mercado para fazer o levantamento dos fornecedores de soluções RFID em
Portugal e foram pedidas cotações com base na solução idealizada. Realizaram-se testes de leitura
não só para testar a capacidade da tecnologia, mas também para validar a solução. Através da
informação recolhida nos testes, conclui-se que a solução de RFID idealizada é suficiente para controlar
os contentores da Empresa X e ideal para o tipo de operações executadas, uma vez que permite a
leitura dos contentores em viaturas carregadas com diferentes tipos de contentores e também a leitura
em andamento de uma palete cheia de contentores vazios. Conclui-se também que é apenas
necessária uma tag por contentor, todos os testes demonstraram uma leitura de 100% de precisão, e
com a polarização certa, a grande rapidez.
Os orçamentos obtidos foram bastante diferentes: 179 488€ do fornecedor T, 410 201€ do fornecedor
Z e 1 301 515€ do fornecedor O. Sugere-se à Empresa X contratar o fornecedor T para implementação
da solução proposta. Não só por ser o mais económico, mas também por ser um fornecedor já
conhecido da Empresa X, que está familiarizado com todo o processo, com as operações e com a
problemática do controlo de contentores. O facto de o fornecedor T ser o responsável por facilitar as
soluções de gestão de entregas e de frota da Empresa X (TMS), faz com que se torne capaz de oferecer
uma solução simples e integrada, sem necessitar de interfaces intermediárias. Acredita-se que o
fornecedor T é a melhor aposta a todos os níveis, principalmente económicos e logísticos.
A implementação da solução RFID proposta permite obter diversos benefícios processuais e logísticos,
económicos, temporais e de imagem social. A solução vai eliminar uma série de passos e
procedimentos atualmente realizados pelos transportadores, permitindo, no final de contas, simplificar
o processo e as tarefas logísticas. Estes tipos de benefícios são vantajosos tanto para a Empresa X
como para os transportadores, contribuindo para uma maior sensação de satisfação e
consequentemente, um melhor ambiente no local de trabalho. Os passos eliminados nas operações
em armazém e no cliente vão permitir uma poupança semanal de 220 horas de trabalho, o que se
traduz numa possibilidade de redução de cerca de 5.5 operadores (transportadores). Em relação aos
ganhos económicos, a implementação da solução vai permitir uma poupança anual potencial de 75 mil
euros. A nível de imagem social, uma empresa tecnologicamente avançada inspira confiança nos seus
clientes e possíveis parceiros. O facto de querer controlar os seus contentores reutilizáveis demostra
também que é uma empresa preocupada não só com a sua economia, mas também com a proteção
ambiental.
A implementação da solução proposta requer um processo de reengenharia e por isso irá impactar
diversas áreas da empresa e do seu negócio. Terá que ser implementada de forma faseada e bem
estruturada em cada área. Os transportadores e clientes devem ser informados atempadamente e deve
ser dada a formação necessária. A instalação de novos equipamentos e atualizações de software
devem ser feitas de maneira a não interferir na atividade normal da Empresa X. Prevê-se que a
implementação integral do processo demore cerca de 4 meses.
Esta proposta de implementação de RFID foi apresentada ao Diretor Operacional da Empresa X que
decidiu levar a mesma à Comissão Executiva para aprovação.
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Para trabalhos futuros, sugere-se que sejam realizados testes de amostragem com tags mais
completas, da Internet of Things (Li et al. 2015) por exemplo. Sugere-se que uma amostra de cerca de
1% do parque de contentores seja etiquetado de uma forma discreta. Estas tags permitem a localização
em tempo real dos contentores e não requerem a presença de um leitor para emitirem o seu sinal, uma
vez que comunicam através de uma rede sem fios que cobre cerca de 75% do território nacional
(UPTEC 2016). Este teste de amostragem seria interessante para definir o mapa e os padrões de
perdas, e assim melhorar a solução de implementação de um sistema de controlo com RFID dos
contentores da Empresa X proposta nesta dissertação.
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Anexos
Nesta secção são apresentados todos os materiais de apoio a esta dissertação relevantes para a sua
compreensão. Desta forma, segue-se a apresentação dos seguintes anexos.
Anexo A - Enunciado do formulário de monotorização dos transportadores e clientes.
Anexo B - Enunciado da folha de inquérito aos transportadores.
Anexo C - Faturas de novos contentores e seus componentes nos anos 2015 e 2016.
Anexo D - Relatório “Contentores Out”
Anexo E - Recuperação de contentores danificados – Análise de benefícios económicos
Anexo F - Pesquisa de Mercado
Anexo G - Proposta do Fornecedor O
Anexo H - Imagens do armazém da Empresa X
Anexo I - Proposta do fornecedor T
Anexo J - Aviamento de Contentores
Anexo K - Planta do Armazém de Lisboa da Empresa X.
Anexo L - Relatório de Exploração de Rotas
Anexo M - Relatório de Rotas
Anexo N - Polarização das antenas RFID - Resumo
Anexo O - Proposta do Fornecedor Z
Anexo P - Comparação de propostas tecnológicas
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A. Enunciado do formulário de monotorização dos
transportadores e clientes.

Figura A.1 – Formulário utilizado no inquérito aos motoristas e clientes.
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B. Enunciado da folha de inquérito aos transportadores.

Figura B.1 – Check-list utilizada no inquérito aos motoristas.
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C. Faturas de novos contentores e seus componentes nos anos 2015 e 2016.
Tabela C.1 – Análise das faturas de novos contentores e seus componentes nos últimos dois anos (2015 e 2016).
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D. Relatório “Contentores Out”

Figura D.1 - Captura de ecrã do relatório “Contentores Out” emitido pelo sistema ERP no dia 3 de Maio de 2017.

Tabela D.1 - Contagem de contentores na rua em períodos chave.
Total contentores na rua

57 380

Até 3 Abril (menos 1 mês)

28 625

3 Abril - 3 Maio

28 755

Total 2015 e 2016

21 202

Tabela D.2 - Contagem de contentores na rua por mês, trimestre e semestre.
Período\Ano

2017

2016

2015

1º Trimestre

7 316

2 462

1 265

1º Semestre

-

4 498

3 705

2º Semestre

-

7 543

5 456

Janeiro

2 285

1 038

547

Fevereiro

2 189

663

344

Março

2 842

761

374

Abril

11 782

756

970

Maio

17 080

631

788

Junho

-

649

682

Julho

-

738

833

Agosto

-

834

517

Setembro

-

1 001

514

Outubro

-

1 534

786

Novembro

-

1 675

1 424

Dezembro

-

1 761

1 382

Total/Ano

36 178

12 041

9 161

Média/Ano

-

10 601

Média/Mês

-

1 631
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E. Recuperação de contentores danificados – Análise de benefícios económicos
Tabela E.1 - Captura de ecrã do estudo para a contratação de um colaborador para recuperação de contentores danificados.
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F.

Pesquisa de Mercado

Tabela F.1 - Levantamento dos fornecedores de RFID no mercado português. Empresas contactadas, a sua
oferta de soluções, estado das negociações e observações.
Fornecedor

Oferta/Soluções

C

Desempenho
em
loja;
Capacidades
Track&Trace
com tecnologia RFID na
Cadeia de abastecimento;
Excelência na fabricação.

A aguardar.

Desenvolveu
projeto
semelhante com distribuidora
farmacêutica concorrente.

D

Armário
inteligente;
rastreabilidade RFID para
implantes ortopédicos.

Reunião; Testes de
leitura em contentores
e viatura.

Não tem disponibilidade para
aceitar o projeto.

G

Não
fornecem
tecnologia
própria. Subcontratam.

A aguardar.

Pertinente, pois vão fornecer
novo sistema ERP à Empresa X.
Contactaram o fornecedor Z
para possível subcontratação.

I

Fornecem
apenas
equipamento
(etiquetas,
leitores, antenas, hardware e
software)

Resposta negativa.

Não fornecem a nossa solução.

L

Gestão
museus

Resposta negativa.

Não fornecem a nossa solução.

M

Gestão de equipamentos e
ativos
(RFID
e
NFC);
fornecimento
de
equipamentos.

Reunião; a aguardar
feedback.

Ficaram de dar orçamento.

O

Aplicações de RFID no retalho,
indústria, logística e saúde.

Reunião.

Orçamento recebido.

T

Gestão de frotas e serviços;
Segurança Eletrónica; Gestão
de Transporte de Passageiros;
Recolha de Resíduos e Gestão
Urbana;
Emergência
e
Segurança Pública.

Reuniões telefónicas.

Já fornecem serviços de gestão
de entregas e frota da Empresa
X (TMS). Orçamento recebido.

Reunião; Testes de
leitura em contentores
e viatura.

Empresa mais promissora, mais
conhecida e experiente no
mercado Português. Já tem
historial com a Empresa X e
foram
contactados
pelo
fornecedor G na sequência do
nosso contacto. Orçamento
recebido.

Z

de

bibliotecas

Estado/Resposta

e

Soluções para indústria de
Transporte
e
Logística,
Armazenamento
e
Distribuição, Retalho, etc.
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Observações

G. Proposta do Fornecedor O
Tabela G.1 – Plano de pagamentos. Aos valores apresentados, deverão ser acrescidos da taxa de IVA atualmente
em vigor, perfazendo um Total de 1.510.317,00€.

Tabela G.2 - Condições de cobertura do Fornecedor O.
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Tabela G.3 - Análise de investimento: Viaturas.

Tabela G.4 - Análise de investimento: Pórticos/Gateways e Handheld readers nos armazéns.

Tabela G.5 - Tags para contentores.
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H. Imagens do armazém da Empresa X

Sistema K

Figura H.1 - a) Entrada de Mercadorias; b) Arrumação; c) Autómato; d) Autómato e o respetivo tapete rolante; e) Atribuição de contentores no final
do tapete rolante; f) Sistema K – Sistema Logístico do Armazém.
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Figura H.2 – g) Aviamento manual; h,i,k) Expedição; j) Alimentação dos contentores vazios à linha, na expedição; l) Arrumação dos componentes dos contentores de cadeia de
frio, na expedição.
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I.

Proposta do fornecedor T

A arquitetura do sistema proposto pelo fornecedor T é composto por 4 elementos principais,
denominados por módulos, representados na Figura I.1.

Figura I.1 – Arquitetura do sistema proposto pelo fornecedor T.

Módulo “Contentor”
Este conjunto é composto essencialmente pelo contentor, sendo-lhe adicionada uma tag passiva RFID,
de tecnologia UHF na qual foi gravado um número único que permite a um leitor desta tecnologia
identificar univocamente essa mesma tag e, consequentemente o contentor. Dada a distância a que as
tags têm que ser reconhecidas, escolheram-se tags passivas, já que estas são as mais económicas e
requerem menos manutenção que as tags ativas. É possível visualizar a uma tag passiva na Figura I.2.
A Etiqueta é adicionada ao contentor por meio de colagem (a mesma contém um adesivo próprio de
elevada durabilidade para colagem em embalagens plásticas). O seu número de identificação existirá
no sistema de informação da mesma forma que atualmente são guardados os códigos de barras
associados aos contentores.
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Figura I.2 - Tag RFID UHF.

Módulo “Viatura”
Este é o conjunto de leitura que instalado na viatura de distribuição e que permite a deteção em massa
dos contentores que carrega. É composto essencialmente por um leitor de RFID, compatível com a
tecnologia escolhida para as tags. Este leitor é ligado a uma antena própria, com o objetivo de conseguir
a leitura de tags a uma distância de cerca de 4-5m, chegando assim a todos os contentores presentes
na viatura. É possível visualizar este módulo com detalhe na Figura I.3.
O leitor é integrado fisicamente no invólucro da UM TMS (Unidade Móvel), conseguindo assim uma
maior proteção mecânica e uma maior integração com a Unidade Móvel. A antena, por sua vez, é
instalada no compartimento de carga da viatura, na parede junto à cabine, de maneira a estar mais
próxima das unidades a monitorizar. A antena é ligada ao leitor por meio de um cabo que atravessa
esta parede, à semelhança das sondas de temperatura já instaladas.
Conforme a configuração definida, o leitor identifica as tags que estão ao seu alcance. Estas são lidas
recorrendo a um protocolo avançado de anti-colisão e que permite assim a leitura de um grande número
de tags num curto espaço de tempo (neste caso até 50 tags por segundo), fazendo o varrimento das
unidades na viatura em poucos segundos. Esta informação é depois enviada para o sistema central
para registo das unidades que estão na viatura naquele momento.

Figura I.3 - Módulo "Viatura".

Módulo “Armazém”
O módulo “Armazém” será instalado no espaço que foi definido para abrigar os contentores vazios que
estão no armazém. Este pórtico consiste em mais uma unidade de leitura, semelhante às instaladas
nas viaturas, mas configurada para uma leitura de passagem. Este pórtico necessita apenas de
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alimentação elétrica, uma vez que a comunicação com o Centro de Controlo é efetuada, tal como a das
viaturas, por rede GSM (cartão SIM). Em opção poderá ser utilizada uma rede Ethernet.
Módulo de Gestão e Programação (Licença Desktop)
Este conjunto compreende um posto de trabalho, com um computador e um leitor, no qual pode ser
consultada e/ou manipulada informação relativa às tags dos contentores. Para isso é montado um
computador com ligação a um leitor RFID e que tem instalado um software próprio para leitura e
gravação destas tags. Este posto pode ser visto como um posto de administração e gestão da
operacionalidade deste sistema. Adicionalmente, este posto contará também com uma impressora de
tags (apenas num armazém).
Com a implementação de sistema de RFID o TMS-D passará a disponibilizar as seguintes
funcionalidades:
✓

Identificação dos contentores carregados na viatura, conforme a indicação em sistema; aquando
do início da rota;

✓

Identificação dos contentores presentes em cada veículo a cada momento;

✓

Capacidade de rastreamento dos contentores desde que saem do armazém até que retornam;

✓

Capacidade de identificação dos contentores que já não são “vistos” há mais do que um
determinado período de tempo, através da apresentação de um relatório que apresenta a última
localização registada.
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Figura I.4 – Captura de ecrã do orçamento de referência do fornecedor T.
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Tabela I.1 - Orçamento total do fornecedor T considerando as quantidades reais.
Item
Módulo de Gestão e Programação (Licença
Desktop)

Valor Unitário

Quantidades *

Valor total

Valor total + IVA

826,81 €

5

4 134,05 €

5 084,88 €

1 567,47 €

1

1 567,47 €

1 927,99 €

Pórtico de Armazém

738,86 €

7

5 172,02 €

6 361,58 €

Leitor RFID portátil

900,00 €

5

4 500,00 €

5 535,00 €

0,67 €

100 000

67 000,00 €

82 410,00 €

Modulo RFID para viatura

421,85 €

170

71 714,50 €

88 208,84 €

Instalação do Módulo de Gestão e Programação
(Licença Desktop)

195,00 €

5

975,00 €

1 199,25 €

Instalação do Pórtico de Armazém

95,00 €

5

475,00 €

584,25 €

Etiquetagem de Contentores

0,00 €

0

0,00 €

0,00 €

Instalação na viatura

75,00 €

170

12 750,00 €

15 682,50 €

Vistoria do Armazém para definição protótipo
instalação

320,00 €

5

1 600,00 €

1 968,00 €

Integração e configuração no TMS-D

320,00 €

11

3 520,00 €

4 329,60 €

Integração na UM TMS

320,00 €

14

4 480,00 €

5 510,40 €

Gestão de Projeto

320,00 €

5

1 600,00 €

1 968,00 €

-

-

179 488,04 €

220 770,29 €

Leitor / programador RFID
Impressora de Tags Zebra ZT410

Infraestrutura RFID - Módulo Armazém
Infraestrutura RFID - Módulos Contentor e
Viaturas

Serviços de Instalação

Serviços de Desenvolvimento / Gestão de
Projeto (valores dia)

Tags RFID

TOTAL
*As quantidades referem-se a 5 armazéns, 100 000 contentores e 170 viaturas.
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J.

Aviamento de Contentores

Tabela J.1 - Contagem de contentores aviados numa semana no Armazém de Lisboa (dados do Autómato –
Sistema K), para cálculo da percentagem da cadeia de frio no total de contentores aviados.
Contentores Expedidos
Dia

Total

Normal

Frio

% Normal

% Frio

Quinta

18/mai

5577

5066

511

90,84%

9,16%

Sexta

19/mai

5653

5121

532

90,59%

9,41%

Sábado

20/mai

1953

1791

162

91,71%

8,29%

Domingo

21/mai

1128

1023

105

90,69%

9,31%

Segunda

22/mai

6295

5706

589

90,64%

9,36%

Terça

23/mai

5752

5195

557

90,32%

9,68%

Quarta

24/mai

5586

5079

507

90,92%

9,08%

Quinta

25/mai

5095

4604

491

90,36%

9,64%

Média

90,76%

9,24%
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K. Planta do Armazém de Lisboa da Empresa X.

Figura K.1 - Planta do armazém de Lisboa da Empresa X, piso 0.

Legenda
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Receção e Conferência de Mercadorias
Zona de Armazenamento e Aviamento
Recolhas e Devoluções
a. Medicamentos
Falsificados/Contrafeitos
b. Quarentena
Faturação
Câmaras Frigoríficas para Produtos de Frio
a. Medicamentos Veterinários
Imunológicos
Medicamentos de Acesso Condicionado
Medicamentos de Uso Veterinário

10. Casas Fortes para Matérias-primas e
Substâncias Ativas
11. Expedição de Mercadoria
12. WC
13. Vestiários
14. Área Social
15. Centro de Cálculo
16. Compactador de Papel
17. Gestão de Resíduos (Contentor de ValorMed)
18. Salas de Formação
19. Posto Médico
20. Área Técnica do Edifício
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Figura K.2 - Pormenor da planta da secção de Expedição de Mercadorias do armazém de Lisboa com a implementação dos elementos da solução idealizada.
Legenda
a.
b.
c.
d.

Alimentação à linha de contentores grandes, pequenos e tampas.
Armazenamento de contentores vazios.
Pórtico RFID.
Cais de cargas e descargas das viaturas dos transportadores.

e.
f.
g.
h.
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Linhas automáticas de aviamento das rotas.
Cais de cargas e descargas para viaturas pesadas.
Gestão da Secção de Expedição.
Pórtico RFID com terminal interativo (entradas, saída, limpeza/restauro).

L.

Relatório de Exploração de Rotas

Figura L.1 - Captura de ecrã do Relatório de Exploração de Rotas no período de uma semana (17-25 de Maio) emitido pelo TMS.
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Figura L.2 - Captura de ecrã dos indicadores referentes às rotas do armazém de Lisboa nos últimos 3 meses,
emitido pelo TMS através do Relatório de Exploração de Rotas.

Tabela L.1 – Indicadores calculados pelo Relatório de Exploração de Rotas no período de uma semana (17-25
de Maio) emitido pelo TMS.
Descrição

Totais

Nº Total de Entregas

10951

Nº Entregas c/Atraso p/Total de Entregas (%)

2

Minutos de Atraso p/Entregas c/Atraso

24

Tempo Médio de Permanência nos clientes (min.)

2

Nº Volumes Entregues

47047

Nº Volumes Recolhidos

29441

Nº Incumprimentos

1209

Kms Percorridos em Viagem

61897

Kms percorridos fora de Serviço

990

Tabela L.2 – Número de voltas (saídas) dos armazéns da Empresa X no período de uma semana.
Armazém

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Total

Lisboa

188

143

143

143

143

44

21

825

Porto

153

153

153

153

153

95

30

890

C

23

23

23

23

23

13

5

133

A

22

22

22

22

22

9

6

125

Total

386

341

341

341

341

161

62

1973
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M. Relatório de Rotas

Figura M.1 - Captura de ecrã do Relatório de Rotas emitido no dia 7 de Maio pelo emitido pelo ERP.
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N. Polarização das antenas RFID - Resumo
As antenas RFID transmitem ondas com características elétricas e magnéticas que são conhecidas
como ondas eletromagnéticas.
Existem sensivelmente 2 tipos diferentes de antenas RFID (Drori 2005; OxxCode Mobility Solutions
n.d.):
•

Polarização Linear - As ondas eletromagnéticas propagam-se completamente num único
plano (Horizontal ou Vertical) na direção da propagação do sinal. Esta é a melhor propagação
de sinal quando a orientação da tag que pretende ser lida, é conhecida e permanecerá fixa. As
antenas e as tags devem encontrar-se no mesmo plano de polarização para obtenção das
melhores taxas de leitura.

•

Polarização Circular - As ondas eletromagnéticas propagam-se em 2 planos criando um efeito
circular (como um saca-rolhas) fazendo uma volta completa num comprimento de onda pré
determinado. Desde que a antena continue a emitir um campo eletromagnético rotacional,
qualquer tag nesse caminho será lida, não importando nesse caso a sua orientação. Esta é a
melhor polarização quando a orientação da tag é desconhecida ou tem tendência a variar.

Figura N.1 – Comparação entre polarização linear (esquerda) e circular (direita) entre antena e tag RFID (RFID
Arena n.d.).

Adicionalmente, o tamanho da antena é proporcional ao seu alcance, quanto maior a antena maior a
performance de leitura.
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O. Proposta do Fornecedor Z
Estação de leitura para registar entradas em armazém.

Estação de leitura com ecrã para interação com utilizador que
permite alterar tipo de movimento (entrada, devolução,
transferência).
Estação de leitura instalada no interior das viaturas para
registar contentores devolvidos dos clientes.

A plataforma ZO disponibilizará à solução de distribuição um
serviço que permitirá à solução móvel comportar-se como
uma estação de leitura no processo de carga na viatura e
entrega na farmácia.
Figura O.1 – Estações de leitura fornecidas pelo fornecedor Z.

Figura O.2 – Cobertura de objetivos.

Figura O.3 – Cobertura dos processos, entidades que criam eventos, entidade a quem é atribuído o bem.
Integração total na Plataforma ZO (cloud).
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Tabela O.1 – Tarefas e dimensionamento.

Figura O.4 - Plano de trabalhos.
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Tabela O.2 – Proposta comercial do fornecedor Z.
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P. Comparação de propostas tecnológicas
Tabela P.1 – Comparação detalhada das soluções propostas pelos fornecedores adaptados às quantidades reais (valores sem IVA).
Fornecedor Z
Módulo

Armazém

Viatura

Item

Valor Unit.

Total

Qts

Valor Unit.

Total

Qts

Valor Unit.

Total

Pórtico RFID

2

1 487,00 €

2 974,00 €

7

6 705,00 €

46 935,00 €

7

738,86 €

5 172,02 €

Pórtico RFID c/terminal

5

2 267,00 €

11 335,00 €

-

-

-

-

-

-

Leitor RFID portátil

5

1 983,00 €

9 915,00 €

5

1 800,00 €

9 000,00 €

5

900,00 €

4 500,00 €

170

1 667,00 €

283 390,00 €

170

5 806,35 €

987 079,50 €

170

421,85 €

71 714,50 €

102 000

0,12 €

12 240,00 €

100 000

0,69 €

69 000,00 €

100 000

0,67 €

67 000,00 €

Fita carbono resina

6

40,00 €

240,00 €

-

-

-

-

-

-

Software Gravação tags

1

458,00 €

458,00 €

-

-

-

-

-

-

Impressora

1

2 444,00 €

2 444,00 €

2

Oferta

Oferta

1

1 567,47 €

1 567,47 €

Leitor/programador RFID

-

-

-

-

-

-

5

826,81 €

4 134,05 €

Instalação software,
formatação e formação

1

420,00 €

420,00 €

-

-

-

5

195,00 €

975,00 €

Engenheiro de Sistemas

122 dias

350,00 €

42 700,00 €

-

-

-

-

-

-

Técnico de Sistemas

27 dias

330,00 €

8 910,00 €

-

-

-

-

-

-

Gestor de Projeto

11,5 dias

450,00 €

5 175,00 €

-

-

-

5 dias

320,00 €

1 600,00 €

Licenciamento Anual ZO

365 dias

-

30 000,00 €

-

-

-

-

-

-

Desenvolvimento
Software

-

-

-

5

37 900,00 €

189 500,00 €

-

-

-

Vistoria armazém

-

-

-

-

-

-

5

320,00 €

1 600,00 €

Integração no TMS-D

-

-

-

-

-

-

11 dias

320,00 €

3 520,00 €

Integração na UM TMS

-

-

-

-

-

-

14 dias

320,00 €

4 480,00 €

Instalação Armazém

-

-

-

-

-

-

5

95,00 €

475,00 €

Instalação Viatura

-

-

-

-

-

-

170

75,00 €

12 750,00 €

-

-

410 201,00 €

-

-

1 301 514,50 €

-

-

179 488,04 €

Módulo RFID viatura
Tags

Serviços

Total

Fornecedor T

Qts

Contentor

Gestão e
Manutenção

Fornecedor O
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Tabela P.2 - Comparação dos custos por módulos das soluções propostas pelos fornecedores (valores sem
IVA).
Fornecedor Z

Fornecedor O

Fornecedor T

Módulos Armazém

24 224,00 €

55 935,00 €

9 672,02 €

Módulos Viatura

283 390,00 €

987 079,50 €

71 714,50 €

Módulos Contentor

12 480,00 €

69 000,00 €

67 000,00 €

Módulos Gestão e Manutenção

3 322,00 €

0,00 €

6 676,52 €

Serviços Complementares

86 785,00 €

189 500,00 €

24 425,00 €

Total

410 201,00 €

1 301 514,50 €

179 488,04 €

Tabela P.3 - Comparação dos custos agrupados das soluções propostas pelos fornecedores (valores sem IVA).
Fornecedor Z

Fornecedor O

Fornecedor T

Total de Equipamentos

307 614,00 €

1 043 014,50 €

87 088,04 €

Tags RFID

15 802,00 €

69 000,00 €

67 000,00 €

Serviços de Implementação

86 785,00 €

189 500,00 €

25 400,00 €

Total

410 201,00 €

1 301 514,50 €

179 488,04 €

Nota: as soluções propostas pelos fornecedores foram feitas com base num pedido de cotação para a
mesma solução tecnológica, à exceção das seguintes situações:
1. Na Tabela P.1 aparece uma quantidade de 7 portais RFID nos fornecedores O e T, em vez de
serem 2 portais RFID mais 5 portais RFID com terminal (como no fornecedor Z), porque o
pórtico com terminal foi um desenvolvimento mais recente e já não houve tempo de retificar os
orçamentos destes dois fornecedores. Como tal, para simplificação de cálculos, assume-se
que terão o mesmo preço que um pórtico RFID normal ainda que na realidade possam ser mais
dispendiosos.
2. O fornecedor O elaborou uma cotação para 80 mil etiquetas, mas devido ao já muito elevado
orçamento proposto, achou-se desnecessário pedir uma retificação do mesmo e por isso, nos
cálculos da tabela Tabela P.1 ajustou-se este valor para a quantidade real de 100 mil etiquetas,
sabendo que o custo unitário era de 0.69€.
3. Em relação ao fornecedor T, as cotações para a impressora de tags e leitor RFID portátil foram
enviadas posteriormente e como tal, não aparecem contempladas na documentação do Anexo
I, mas estão consideradas nos cálculos da Tabela P.1.
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