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Resumo 

A área da gestão de cadeias de abastecimentos planeia, implementa e controla eficientemente e eficazmente 

o fluxo e armazenamento de bens, serviços e informação relacionada, entre o ponto de origem e o ponto de 

consumo, com o objectivo de cumprir os requisitos dos clientes. As tendências de globalização conduzem as 

empresas à contratação de serviços de logística de modo a concentrarem-se no seu core business (Cheong, 

2003), permintindo-lhes transformar custos fixos em variáveis e tornar as empresas e serviços mais 

eficientes. A subcontratação de serviços logísticos tem vindo a sofrer uma grande transição devido aos 

avanços nas tecnologias de informação e emersão da “Era da Internet” (Regan & Song, 2001). 

É neste contexto que surge o problema em estudo da SLOG – Serviços de Logística, S. A.. Em Portugal, o 

número de empresas que recorre à subcontratação de serviços de logística é reduzido, quando comparado 

com outros países tais como Espanha e Reino Unido (Domingos, 2010). O presente estudo do “Outsourcing 

Logístico em Portugal” tem como principais objectivos compreender as razões que levam as empresas a não 

subcontratar estes serviços (ou não contratarem mais serviços para além dos já contratados) e delinear 

estratégias que originem uma amplificação da carteira de clientes da empresa. 

A metodologia utilizada para o estudo da indústria através de pesquisa de mercado consistiu em duas etapas 

diferentes. A primeira fase consistiu na realização de um questionário enviado a empresas potenciais clientes 

da SLOG, obtendo-se um total de 54 respostas. Posteriormente prosseguiu-se a fase de entrevistas 

presenciais, a actuais clientes e potenciais clientes, de forma a aprofundar os resultados obtidos através da 

pesquisa por questionário.  

Os resultados obtidos nas duas metodologias não apresentam diferenças significativas, sendo que se pode 

afirmar que as entrevistas suportaram os resultados obtidos nos questionários. O principal benefício, 

apontado pelas amostras analisadas, em recorrer ao outsourcing logístico são a redução de custos, a 

melhoria do nível do serviço prestado e a falta de recursos para o desenvolvimento da actividade logística. As 

actividades que apresentam maior procura por parte das empresas são actividades relacionadas com o 

transporte, distribuição e o armazenamento. De uma forma geral, as empresas consideram que os 

operadores logísticos se preocupam com a melhoria contínua da relação mantida. A principal razão apurada 

para as empresas não recorrerem a um maior nível de subcontratação refere-se ao facto de considerarem 

que se encontram na situação adequada. Através das conclusões obtidas do estudo tornou-se possível 

delinear um conjunto de iniciativas/estratégias de forma à SLOG ir ao encontro do seu objectivo, ou seja, o 

aumento da quota de mercado. 

Palavras-Chave: Logistica, outsourcing, parceria 
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Abstract  

Supply chains management efficiently plans, implements and controls the flow and storage of goods, services 

and related information, all the way from production to consumption, with the purpose of matching customers’ 

demands.  Globalization tendencies have led companies to subcontract logistics services, in turn allowing the 

hiring companies to focus on their core business (Cheong, 2003), and to turn head costs into variables, 

making companies and services more efficient. Logistics outsourcing has known great developments, much 

due to the increasingly sophisticated information technologies and to the settling of the so-called “Internet Era” 

(Regan & Song, 2001). 

It is within this paradigm that SLOG – Serviços de Logística, S. A. desires to further study the subject. In 

Portugal, the number of companies subcontracting for logistics services is significantly low, particularly so 

when compared to countries such as Spain or the United Kingdom (Domingos, 2010). The present study 

entitled “Logistics Outsourcing in Portugal” was set to understand the reasons why firms do not choose to 

subcontract others to be partially or fully in charge of their logistics operations, outlining strategies to broaden 

SLOG’s customer portfolio.  This research involved a two-staged study. The first stage consisted in sending a 

questionnaire to SLOG’s potential customers, with a total of 54 companies answering the sent form. Secondly, 

current and prospective clients were interviewed, to additionally understand the answers given in the 

questionnaire stage.  

The results gathered in both stages did not differ significantly, yet we were able affirm that the interviews 

supported the answers obtained in the questionnaires. The main reasons, pointed out by this sample analysis, 

behind subcontracting logistics specialized enterprises were costs reduction, quality standards improvement 

and the lack of resources to internally manage logistics. The corporate areas for which companies subcontract 

the most are distribution, transport and storage. In general, companies stated that logistics specialized 

companies care with the continuous improvement of business relations with their customers. The main 

indicated reason why companies opt not to hire logistics services is that they already believe to be developing 

an acceptable work in that area, according to their standards. Thanks to this study it was made possible to list 

a number of initiatives and measures to put into practice by SLOG, so that their goal can be met: an increase 

in their market share.  

Keywords: Logistics, outsourcing, partnership 
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1 Introdução  

1.1 Contextualização do Problema 

Em 2004, o Conselho de Gestão de Logística, organização dos Estados Unidos que se dedica às questões 

da Gestão Logística, definiu logística como “a parte da cadeia de abastecimentos que planeia, implementa e 

controla, de forma eficiente e eficaz, os fluxos directos e inversos e a armazenagem de bens (produtos, 

mercadorias, etc.) e toda a informação associada desde o ponto de origem até ao ponto de consumo, de 

forma a satisfazer os requisitos dos clientes”. Isto é, obter os materiais pretendidos no local e momento certo, 

optimizando certas medidas de desempenho e satisfazendo certas restrições (Ghiani et al., 2004). Assim 

sendo, não é de estranhar que a logística represente um papel de extrema importância na economia global e 

que tenha um elevado impacto na competitividade das empresas. 

Num estudo realizado sobre outsourcing logístico a nível mundial, concluiu-se que 12% das receitas das 

empresas são dedicadas à logística. Desse total, uma média de 42% são direccionadas ao outsourcing 

(Langley, 2011). O estudo revela o impacto a nível financeiro da logística nas empresas. É, também, de 

referir que 88% das empresas que participaram no estudo, encontram-se satisfeitas com as relações 

mantidas com os seus fornecedores de serviços. Será a optimização da logística um factor determinante na 

sobrevivência das empresas? Será que recorrendo mais à subcontratação de actividades logísticas tornar-

se-á possível reduzir os custos totais dedicados à logística? Poderá ser esta a chave para o sucesso?  

Todavia, a importância dada à logística vai continuar a crescer e as empresas irão perseguir a sua 

externalização, expandir as suas operações internacionais e desenvolver os seus negócios num ambiente 

económico global (Ballou, 2007). Torna-se, então, relevante a antecipação dos operadores logísticos às 

necessidades do mercado e a criação de valor para os seus clientes de forma a obter fidelização do maior 

número de empresas. Os operadores logísticos têm várias formas de demonstrar mais-valias na contratação 

dos seus serviços. Para além das vantagens normalmente citadas como redução de custos, melhoria do 

nível de serviço, aumento de flexibilidade entre outras, as empresas poderão fornecer outras mais-valias tais 

como, por exemplo, a sua localização, os seus recursos humanos e as suas certificações.  

A utilização de operadores logísticos, pelas empresas portuguesas, para subcontratação de serviços 

logísticos é extremamente reduzida, comparativamente a outros países. Em Portugal, apenas 10 a 12% das 

empresas que actuam na área do comércio de produtos ou na indústria recorre a este tipo de serviços; valor 

bastante reduzido relativamente a países como Espanha (25%) e Reino Unido (50% líder mundial) 

(Domingos, 2010). Neste âmbito, surge a necessidade por parte da SLOG da realização dum estudo 

aprofundado sobre as razões desses valores em Portugal.  
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Etapa 1 

•Contextualização do Problema 

Etapa 2 

•Revisão Bibliográfica 

•Selecção das Metodologias 

Etapa 3 

•Aplicação das Metodologias 

Etapa 4 

•Tratamento de Dados 

Etapa 5 

•Análise e Discussão de Resultados 

1.2 Objectivos 

A presente Dissertação em Engenharia e Gestão Industrial tem como principal objectivo a elaboração de 

estratégias e iniciativas de forma a facilitar e apoiar a SLOG na angariação e estabilização da sua carteira de 

clientes. 

Para isso, existem três sub-objectivos em que cada um engloba uma série de etapas, que têm de ser 

finalizadas: 

1. Caracterização da SLOG, contextualização do problema e revisão bibliográfica; 

2. Obtenção de dados e sua discussão sobre a indústria da prestação de serviços de logística 

recorrendo ao método de questionário para obter informação e posteriormente a realização de 

entrevistas para suportar os dados obtidos; 

3. Elaboração de iniciativas e estratégias para a empresas diversificar e aumentar a sua carteira de 

clientes. 

1.3 Metodologia da Dissertação 

Na Figura 1, pode-se observar uma 

sintetização das etapas a cumprir ao longo da 

Dissertação, sendo estas descritas nos 

seguintes pontos. 

 Etapa 1. Nesta etapa, desenvolve-se a 

contextualização do problema enquadrado à 

empresa alvo; 

Etapa 2. Realiza-se uma revisão 

bibliográfica com conteúdos científicos 

relevantes para a elaboração deste projecto e 

procede-se à selecção das metodologias a 

utilizar na resolução do problema em causa;  

Etapa 3. Aplicação das metodologias 

seleccionadas na resolução do problema para 

a obtenção de dados;  

Etapa 4. Após a obtenção de dados 

provenientes das metodologias adoptadas, seguir-se-á a fase de tratamento de dados;  

Etapa 5. A dissertação será concluída com uma análise e discussão dos resultados obtidos de modo 

a obter sugestões/conclusões que venham a ser benéficas para a SLOG numa perspectiva de ampliar a sua 

carteira de clientes.  

Figura 1. Etapas da dissertação 
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1.4 Estrutura do Documento 

No presente capítulo descreveu-se o âmbito no qual surge o problema da empresa, definiram-se os 

objectivos do estudo e apresentou-se a metodologia que irá ser seguida ao longo da Dissertação em 

Engenharia e Gestão Industrial. 

No segundo capítulo é feita a descrição da empresa – SLOG, Serviços e Logística, S.A., e a contextualização 

do problema em estudo. 

No terceiro capítulo apresenta-se uma pesquisa bibliográfica, onde se exploram os conteúdos científicos 

necessários para a realização deste projecto relacionados com gestão de cadeias de abastecimento, gestão 

logística, outsourcing e third-party logistics. Realiza-se ainda uma análise de estudos semelhantes ao 

presente projecto.  

No quarto capítulo apresentam-se as metodologias seleccionadas para obtenção de dados sobre a indústria 

do outsourcing logístico em Portugal, sendo que como método de pesquisa principal utilizado foi o 

questionário e como método de suporte foi aplicada a metodologia de entrevista. 

No quinto capítulo apresentam-se os dados obtidos através de ambas as metodologias em separado, sendo 

que as entrevistas suportam os dados obtidos por questionário. 

No sexto capítulo faz-se a análise e discussão dos dados apresentados no capítulo anterior. Pretende-se 

neste capítulo a elaboração das estratégias e iniciativas a tomar pela SLOG. 

Por fim, no sétimo capítulo apresentam-se as conclusões gerais da Dissertação e sugestões para trabalho 

futuro.
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2 Descrição da Empresa 

2.1 Introdução 

Este capítulo tem como objectivo a descrição da SLOG – Serviços e Logística, S. A., e a 

caracterização do problema enfrentado pela mesma e que será alvo de estudo. Assim, na secção 2.2, 

2.3 e 2.4, é apresentada a história da empresa, a sua missão e valores, e o seu posicionamento. Ao 

longo da secção 2.5 são identificados e descritos os serviços que a empresa realiza. Na secção 2.6 

faz-se uma apresentação das instalações da SLOG. Na secção 2.7 expõem-se indicadores de 

actividade da empresa em 2008 e 2009. Na secção 2.8 caracteriza-se o problema em estudo 

apresentando-se por fim as conclusões do capítulo na secção 2.9. 

2.2 História da SLOG – Serviços e Logística, S.A. 

A SLOG iniciou a sua actividade no início dos anos 90, concentrando-se em serviços de logística 

automóvel, principalmente no âmbito do negócio do Grupo Entreposto. Foi apenas em 2005 que a 

empresa assumiu como identidade o nome SLOG – Serviços e Logística, S. A.. Esta alteração foi 

fruto do seu reposicionamento, em que alargou a sua carteira de clientes e passou a realizar novos 

serviços (Domingos, 2009). 

A SLOG é um operador de pequena dimensão e para a realização dos seus serviços conta com 15 

colaboradores. O número reduzido de colaboradores deve-se ao facto de possuir um sistema 

informático avançado, realizar elevados investimentos em tecnologia e subcontratar os meios de 

transporte. 

2.3 Missão e Valores 

A empresa tem como objectivos fornecer diversos serviços de Gestão de Cadeias de Abastecimento 

(GCA) adequados a diversos sectores, acrescentando valor às operações dos seus clientes através 

da redução dos seus custos operacionais, libertação dos seus recursos e permitindo a focalização no 

seu core business, assegurando-lhes para isso níveis de serviço elevados e constantes.  

A experiência e competência adquirida como fornecedores de serviços de logística integrada em 

sectores de elevada exigência e complexidade permitem à empresa a actuação em todo o mercado 

ibérico. A empresa pretende a construção de relações de mútua confiança e longa duração com os 

seus clientes, considerando aspectos importantes na comprovação da melhoria de desempenho das 

cadeias de abastecimento, de forma a obter vantagens competitivas para atingir o sucesso no 

mercado em que os seus clientes se inserem. 
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2.4 Posicionamento 

O mercado dos operadores logísticos é caracterizado pela elevada competição e um razoável nível 

de consolidação. Para combater a natureza de tal mercado, a SLOG preocupa-se em manter um 

conjunto de competências que a diferencia dos seus concorrentes, ou da sua maioria: 

1. Flexibilidade operacional – operador de pequena dimensão que privilegia a capacidade de 

adaptação a novos tipos de produtos e a diferentes procedimentos; 

2. Cadeias de abastecimento complexas – experiência e competência comprovada num leque 

de clientes com elevado grau de exigência (caso do sector automóvel onde iniciou a sua 

actividade); 

3. GCA de picking intensivo – actividade em que é especializada lidando com um elevado 

número de Stock Keeping Units, grande volume de pequenas encomendas e com entregas 

em qualquer parte da Península Ibérica; 

4. Custos de operação competitivos – apresentando sistemas automáticos de armazenagem de 

alta produtividade para tratarem produtos de pequena dimensão; 

5. Relações duradouras baseadas na confiança – partilha de riscos e vantagens com os clientes 

comprovado pela estável carteira de clientes que cresceu continuamente e sem registo de 

qualquer saída desde o início da sua actividade. 

2.5 Clientes-Alvo 

A SLOG, devido às suas características operacionais e infra-estruturas serve um grupo específico de 

indústrias. O estudo terá em conta esse grupo uma vez ser necessário a aquisição de dados 

relativamente a potenciais clientes da SLOG. Sendo assim, as empresas que participam no estudo 

serão pertencentes a um dos seguintes sectores de actividade: 

 Indústria Alimentar; 

 Indústria do Vestuário; 

 Produção de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos 

electrónicos e ópticos; 

 Produção de equipamento eléctrico; 

 Produção de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos 

automóveis; 

 Comércio por grosso (inclusive agentes), excepto de veículos automóveis e motociclos; 

 Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos; 

 Actividades de Edição; 

 Telecomunicações. 
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2.6 Serviços 

A empresa divide os seus serviços em cinco categorias: 

 Logística Integrada;  

 Logística “In House”; 

 Logística Especializada e Serviços Pós-Venda; 

 Logística Automóvel; 

 Serviços de Valor Acrescentado.  

Este subcapítulo tem como objectivo descrever as diferentes actividades realizadas em cada tipo de 

serviço.  

2.6.1 Logística Integrada 

Os principais serviços da Logística Integrada englobam uma vasta gama de actividades desde a 

recepção, armazenagem, preparação de encomendas até à distribuição. Entre essas actividades 

podem-se salientar: 

 Recepção e conferência de mercadorias; 

 Picking e preparação de encomendas; 

 Cross docking; 

 Verificação de cargas a expedir; 

 Entregas em Portugal e Espanha; 

 Armazenamento diferenciado; 

 Sistemas automáticos de armazenagem; 

 Inventários permanentes ou periódicos; 

 Gestão de devoluções (recepção/conferência e arrumação); 

 Controlo e informação diária de indicadores de desempenho; 

 Impressão/emissão de documentos dos clientes. 

Para estas actividades a empresa apresenta uma área de armazenamento de 6.000 m
2
 que equivale 

a uma capacidade de 12.000 paletes de formato europeu (120×80cm). Existem zonas onde se 

armazena fora de estantes e outras que se armazena em estantes, representadas na Figura 2 e 3, 

respectivamente. 
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2.6.2 Logística “In House” 

A Logística “In House” é uma componente muito procurada na actividade de qualquer operador 

logístico e consiste na gestão de operações nas instalações dos clientes. Quando solicitado e 

justificado, a SLOG realiza as actividades associadas à recepção, armazenagem, preparação de 

encomendas e distribuição de produtos nas instalações de terceiros. A empresa divide este serviço 

em duas categorias, armazéns de produção e armazéns de manutenção, fornecendo as seguintes 

actividades: 

 Armazéns de Produção: 

o Gestão de stocks; 

o Material Requirement Planning; 

o Procurement; 

o Abastecimento a linhas: 

 Kanban; 

 Just-in-time; 

o Recepção e conferência de mercadorias; 

o Picking e preparação de encomendas; 

o Cross docking; 

o Verificação de cargas a expedir; 

o Inventários permanentes ou periódicos; 

o Gestão de devoluções (recepção/conferência e arrumação); 

o Controlo e informação diária de indicadores de desempenho. 

 Armazéns de Manutenção: 

o Gestão de stocks de peças; 

o Procurement; 

o Recepção e conferência de materiais; 

o Picking e preparação de pedidos “real time”; 

o Cross docking; 

o Verificação de materiais a fornecer; 

Figura 2. Armazenamento fora de estantes Figura 3. Armazenamento em estantes 
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o Inventários permanentes ou periódicos. 

2.6.3 Logística Especializada e Serviços Pós-Venda 

A empresa fornece serviços para clientes em que seja necessária a realização de tarefas, que pelas 

suas características, necessitam de um elevado grau de personalização. Para este tipo de serviços a 

SLOG desempenha: 

 Gestão de “call centers” – recepção e processamento de pedidos de reparação; 

 Gestão de garantias; 

 Gestão de stocks de peças; 

 Montagem de “kits”; 

 Configuração, pré-instalação e/ou “upgrades” de equipamentos; 

 Controlo de qualidade e triagem de produtos; 

 Substituição de produtos em garantia ou “mortos à chegada”; 

 Testes de equipamentos, identificação de falhas e substituição de peças; 

 Reparação e substituição de equipamentos; 

 Triagem e reacondicionamento de material devolvido; 

 Gestão de colecções e consignações. 

2.6.4 Logística Automóvel 

A logística de veículos é o sector de actividade mais antigo da empresa, possuindo altos padrões de 

rigor e qualidade. A SLOG é reconhecida neste segmento e trabalha com alguns dos maiores 

fabricantes mundiais de veículos ligeiros de passageiros e de mercadorias (Seat, Hyundai, Nissan e 

Subaru). Para o seu sucesso a empresa realiza as seguintes actividades: 

 Recepção de viaturas; 

 Parqueamento; 

 Preparação para entrega; 

 Montagem de extras; 

 Preparação de séries especiais; 

 Transporte e distribuição na Península Ibérica; 

 Emissão de relatórios de controlo e acompanhamento de actividade. 

As suas instalações possuem uma área de 6.000 m
2 

dedicados a serviços de Pre-Delivery Inspection 

(PDI), com uma capacidade de inspeccionar 100 veículos por dia, apresentado na Figura 4. A 

empresa possui uma capacidade que permite parquear cerca de 1.500 viaturas, no parque 

apresentado na Figura 5.  
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2.6.5 Serviços de Valor Acrescentado 

Por último, mas não menos importante, a empresa apresenta um leque de serviços de valor 

acrescentado aos seus clientes: 

 Manipulação de produto: 

o Embalagem, repackaging e etiquetagem; 

o Packs promocionais; 

o Assembling; 

 Outsourcing integral de serviços: 

o Arquivos; 

o Cobranças; 

o Assistência pós-venda; 

 Gestão de resíduos; 

 Gestão de embalagens; 

 Entreposto aduaneiro (tipo A). 

2.7 Centro de Distribuição 

2.7.1 Localização 

O centro de distribuição da SLOG encontra-se situado em Setúbal, num parque logístico pertencente 

à empresa – Vale da Rosa. Na verdade, esta é uma mais-valia da empresa pois a sua localização 

permite uma cobertura geográfica optimizada do território nacional. Para além da sua localização 

geográfica altamente vantajosa, as instalações apresentam acessos facilitados, rápidos e 

diversificados: 

 Transporte rodoviário – as instalações encontram-se a uma curta distância das auto-estradas 

A2 (Lisboa – Algarve) e A12 (Lisboa Norte – Setúbal); 

 Transporte ferroviário – próximo das instalações encontra-se um terminal multimodal; 

Figura 5. Parque automóvel Figura 4. Zona de PDI 
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 Transporte marítimo – movimentação rápida para o porto de Setúbal, dado o curto trajecto. 

A área de terreno operacional pode atingir os 115.000 m
2
. A planta encontra-se representada na 

Figura 6. Pode-se observar que as instalações apresentam três parques de viaturas, uma zona de 

preparação de viaturas e um armazém de logística integrada. 

 

Figura 6. Planta das instalações 

No Anexo I e II pode-se observar as localizações das instalações da SLOG na Península Ibérica e em 

maior detalhe na Península de Setúbal, respectivamente.  

2.7.2 Especificações 

A área útil de armazém da empresa é de 12.200 m
2
. Contudo, apresenta como área disponível para 

expansão cerca de 13.800 m
2
, que poderão ser transformadas caso a empresa sinta necessidade ao 

aumentar o seu volume de negócios. Os armazéns são ainda apresentados com um pé direito entre 7 

e 12 metros. A nível de escritórios a empresa possui uma área de 200 m
2
.  

Para o efeito de cargas e descargas as instalações possuem oito cais de acostagem como se pode 

constatar na Figura 7. 
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2.8 Indicadores de Actividade 

Nesta secção abordam-se os indicadores de nível de serviço e de movimentação da SLOG em 2008 

e 2009. Por informação obtida na empresa, desde essas datas os valores não sofreram diferenças 

significativas (Domingos, 2009).  

Alguns dos seguintes indicadores são medidos em linhas fornecidas e linhas reclamadas. As “linhas” 

são linhas de factura. Uma linha de factura corresponde a uma certa quantidade de um único item, 

por factura. Assim, linhas fornecidas é o número total de linhas de factura com que a empresa 

trabalhou. Linhas reclamadas são referidas relativamente às linhas de factura em que a empresa 

obteve reclamações. 

2.8.1 Nível de Serviço 

A principal preocupação da SLOG é a satisfação dos seus clientes. Como tal, trabalha arduamente 

com o objectivo de maximizar o nível de serviço, ou seja, minimizar o número de reclamações. Na 

Figura 8, pode-se observar o número de linhas de factura, que representam o total de itens 

recebidos/expedidos a cada mês de 2009, e as respectivas reclamações em percentagem. Como se 

pode constatar a empresa ao longo do ano melhorou substancialmente o seu nível de serviço 

acabando com uma percentagem de linhas reclamadas de 0.17%. 

Figura 7. Cais de acostagem 
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Figura 8. Número de linhas fornecidas e percentagem de linhas reclamadas 

Na Figura 9 são apresentados os tempos médios de resolução das reclamações. Observa-se que a 

empresa reduziu o seu tempo de resolução de reclamações de 2008 para 2009 passando de uma 

média de 24h para aproximadamente 16h, que corresponde a uma melhoria de 8h. 

 
2.8.2 Movimentações 

A empresa, de 2008 para 2009, aumentou ligeiramente o número de encomendas expedidas, como 

podemos ver na Figura 10. 

 

Figura 10. Número de encomendas expedidas 
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As entradas e saídas em linhas de facturação por mês encontram-se na Figura 11. O facto do número 

de entradas ser muito inferior ao número de saídas compreende-se com o facto do número de 

fornecedores e clientes da SLOG. Isto é, a empresa recebe mercadorias de um certo número de 

fornecedores. Depois, distribui esses produtos pelos seus clientes. Por exemplo, consideremos o 

caso dos stands de automóveis que vendem veículos da marca X. A marca X fornece os veículos da 

sua marca à SLOG. Posteriormente, a SLOG entrega os veículos a vários stands. Os produtos 

distribuídos são os mesmos que os recebidos, porém irão para um maior número de destinos, o que 

tem como consequência gerar um maior número de facturas. 

 

Figura 11. Número de entradas e saídas em linhas de factura 

Nesta secção apresentaram-se os indicadores de nível de serviço e de movimentações. Na primeira 

parte indicou-se a percentagem de reclamações tendo em conta o número de linhas fornecidas e o 

tempo médio de resoluções. Observou-se que os resultados são satisfatórios. Contudo, o problema 

da SLOG reside nas movimentações. A empresa considera que os valores apresentados 

anteriormente poderão ser superiores de modo a aumentar o seu nível de actividade. 

2.9 Actividades Oferecidas pela Concorrência 

De forma a poder-se comparar os serviços oferecidos pela SLOG com os seus concorrentes, 

procedeu-se a pesquisa aos websites dos operadores logísticos considerados. Os principais 

concorrentes considerados pertencem à Associação Portuguesa de Logística (tendo sido excluídos 

os dedicados as logística em frio). 
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Tabela 1. Comparação das actividades com concorrência 

 Armazenamento Transporte Distribuição Serviços 
Valor 
Acrescentado 

Gestão 
de 
Stocks 

Logística 
Inversa 

SLOG X   X X X 

RANGEL X X X X   

URBANOS X    X  

SCHENKER X X X X X X 

DHL X X X   X 

LOGIC X  X X  X 

LUÍS 
SIMÕES 

X X X X X X 

2.10 Caracterização do Problema 

O presente projecto centra-se no outsourcing de actividades logísticas em Portugal. A SLOG, 

operadora logística, considera que o número de empresas que recorre às suas actividades é 

reduzido. O problema não está na empresa, mas sim no mercado nacional. Comparativamente a 

outros países, como Espanha e Reino Unido, o nível de actividade dos operadores logísticos é 

reduzido (Domingos, 2010). O objectivo é então o estudo do mercado nacional de modo a desvendar 

as razões da reduzida actividade dos operadores nacionais e alcançar estratégias que tornem 

possível à SLOG aumentar a sua carteira de clientes. 

A empresa acredita que este facto deve-se principalmente à fraca compreensão das empresas 

relativamente às questões inerentes da subcontratação de serviços, isto é, as vantagens que podem 

resultar destas parcerias logísticas. A empresa afirma ainda que em tempos de crise, podem-se 

encontrar ainda mais oportunidades, pois é possível através da subcontratação de serviços de 

logística, o aumento de flexibilidade e a redução de custos (Domingos, 2010). 

Assim, a empresa pretende aumentar as suas vendas, através da melhoria de qualidade dos seus 

serviços e relação com os seus clientes. Desta forma, a empresa pretende: 

1. Compreender as causas da escassa procura; 

2. Analisar e definir as razões que levam as empresas a recorrer (ou não) ao outsourcing 

logístico fornecido por empresas especializadas na área; 

3. Analisar a integração que poderá ser realizada entre as empresas e os operadores logísticos 

tendo em conta o tipo de serviço requerido; 
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4. Definir vantagens e desvantagens de recorrer a operadores logísticos para desenvolver as 

cadeias de abastecimentos; 

5. Sugestão de medidas concretas que poderão ser implementadas pela SLOG para aumentar a 

sua carteira de clientes. 

2.11 Conclusões 

A SLOG apresenta uma vasta gama de serviços com o objectivo de satisfazer as necessidades dos 

seus diversos clientes e potenciais clientes. Dada a sua dimensão, a empresa tem que se encontrar 

bem estruturada, sendo eficiente nas actividades que realiza. 

Os serviços que a empresa realiza dividem-se em cinco categorias: logística integrada, logística “in 

house”, logística especializada e serviços pós-venda, logística automóvel e serviços de valor 

acrescentado. Em cada uma das categorias a empresa realiza diversas actividades conforme as 

necessidades dos clientes. 

As instalações da empresa situam-se em Setúbal, localização que se revela vantajosa na medida que 

apresenta proximidade às principais auto-estradas do país, a um terminal ferroviário multimodal e ao 

porto marítimo de Setúbal.  

O problema da empresa foca-se no seu nível de actividade. A empresa considera que a sua carteira 

de clientes, e consequentemente o nível de actividade pode ser expandido. A empresa aponta como 

principal factor para o seu reduzido número de parceiros o facto das empresas que actuam no 

território nacional não terem conhecimento das vantagens inerentes à subcontratação de actividades 

logísticas a entidades exteriores. 
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3 Estado da Arte  

3.1 Introdução 

As tendências de globalização, a intensa concorrência entre as empresas, o crescimento das 

expectativas dos clientes e a expansão das cadeias de abastecimento por todo o mundo, fazem com 

que as relações de outsourcing logístico representem um papel de crescente importância em 

prevalecer o ambiente dinâmico e volátil dos mercados (Yeung et al., 2011). Com as recentes 

tendências voltadas para o outsourcing e aumento da focalização das empresas no seu core 

business, uma cadeia de abastecimentos eficiente e eficaz tem-se tornado uma componente chave a 

nível estratégico, a nível de posse de vantagens competitivas e a nível de obtenção de sucesso. 

Devido à escassez de recursos e ao ambiente de tensão, essa componente tem vindo a ganhar ainda 

maior importância durante a crise económica (Blome & Schoenherr, 2011). 

Normalmente, com a crise observam-se reduções dos níveis de vendas. Consequentemente, os 

lucros das empresas baixam. Isto porque os custos fixos (em infra-estruturas, frotas e recursos 

humanos) não variam com o número de vendas registadas. Encontra-se assim necessidade de tornar 

estes custos fixos em variáveis. Uma das soluções para este problema é a utilização do outsourcing 

das actividades logísticas. Assim, as poupanças obtidas da transformação dos custos fixos sofridos 

pela empresa em variáveis podem ser dedicados ao que mais é importante, as vendas, através de 

promoções e publicidade, ou até melhoria da qualidade do produto. Os operadores logísticos 

fornecem a oportunidade às empresas de melhorar o nível de serviço, responder às empresas 

concorrentes e eliminar activos (Liu & Lyons, 2011).  

O presente trabalho consiste no estudo do “Outsourcing Logístico em Portugal”. Assim, torna-se 

indispensável uma revisão do estado da arte na área da logística e mais especificamente nos 

operadores logísticos. Assim, nas secções 3.2 e 3.3 são revistos os conceitos de Gestão de Cadeias 

de Abastecimentos e Gestão Logística. Na secção 3.4 fazem-se abordagens a temas relativos ao 

outsourcing logístico. Na secção 3.5 apresenta-se o tipo de parceria logística conhecido por third-

party logistics. Nas secções 3.6 apresentam-se cinco estudos relacionados com a subcontratação de 

serviços de logística. Na secção 3.7 apresenta-se uma revisão dos métodos de pesquisa disponíveis 

para o desenvolvimento do estudo. Por fim, na secção 3.8 apresentam-se as conclusões do capítulo. 

3.2 Gestão de Cadeias de Abastecimento 

3.2.1 Definição 

A área da Gestão de Cadeias de Abastecimento (GCA) tem sido alvo de diversos estudos. É possível 

encontrar diferentes definições para GCA. Segundo Tan et al. (1998), GCA engloba a gestão de bens 

e fornecimentos desde o fornecedor de matérias-primas até ao produto final (podendo incluir a 
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reciclagem e o reuso). A GCA foca-se no modo de como as empresas utilizam os seus processos de 

fornecimento, tecnologias e capacidades de obter vantagens competitivas. É uma filosofia de gestão 

que faz a extensão das actividades tradicionalmente realizadas dentro das empresas, para parcerias 

comerciais em que os objectivos de optimização e eficiência são comuns. Kopczak (1997) define 

GCA como o conjunto de entidades, incluindo fornecedores, prestadores de serviços de logística, 

produtores, distribuidores e revendedores, por onde se dá o fluxo de materiais, produtos e 

informações. Ellram (1991) define GCA como uma rede de empresas que interagem entre si para 

entregar o produto ou serviço ao cliente final, ligando os fluxos desde o fornecimento de matérias-

primas até à entrega final. 

Na Figura 12 podem-se observar os intervenientes mais comuns de uma cadeia de abastecimentos. 

 

Figura 12. Intervenientes mais comuns numa cadeia de abastecimentos (Tan, 2000) 

A cadeia de abastecimentos começa no ponto onde são extraídos os materiais necessários 

(matérias-primas e minerais) da terra. Após esta etapa, os materiais sofrem variadas operações 

(desde produção a transporte) em diversos intervenientes da cadeia, até chegarem ao consumidor 

final como produto acabado. Quando apropriado, após o uso dos produtos, estes podem ser 

reutilizados ou reciclados. A GCA aparece para tratar estes intervenientes como uma única entidade, 

realizando actividades como planeamento, desenvolvimento e desenho do produto, fornecimento, 

produção, montagem, transporte, armazenamento, distribuição e serviço pós-venda (Tan, 2000). 

3.2.2 Logística na Cadeia de Abastecimentos 

A parte da GCA que planeia, implementa e controla eficientemente e eficazmente o fluxo e 

armazenamento de bens, serviços e informação relacionada, entre o ponto de origem e o ponto de 

consumo com o objectivo de cumprir os requisitos dos clientes é a Gestão Logística (Vitasek, 2010). 

Rushton et al. (2010) consideram que a Gestão de Cadeias de Abastecimento é um termo mais 

abrangente que a Gestão Logística. Enquanto a Gestão Logística engloba a gestão de materiais e 

sua distribuição, a Gestão de Cadeias de Abastecimentos trata a Gestão Logística tendo em 

consideração os fornecedores e os clientes. A Figura 13 representa o fluxo de materiais e informação 
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numa cadeia de abastecimentos de bens de grande consumo e pode-se observar a sua maior 

abrangência relativamente à gestão logística. 

 

Figura 13. Cadeia de abastecimentos de bens de grande consumo (Rushton et al., 2010) 

Sendo assim, torna-se possível evidenciar os custos logísticos incorridos dentro da cadeia de 

abastecimentos. Na Figura 14, observam-se os custos cumulativos de logística e os custos totais, 

desde o ponto de origem da cadeia de abastecimentos até ao cliente final. Os custos de logística no 

total representam cerca de 55% dos custos totais. 

 

Figura 14. Custos de logística na cadeia de abastecimentos (Rushton et al., 2010) 
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3.3 Gestão Logística 

Na literatura existente encontram-se diversas definições para Gestão Logística. Segundo Heskett et 

al. (1973), a Gestão Logística é a gestão de todas as actividades que facilitam a movimentação e 

coordenam a oferta e a procura criando utilidade temporal e espacial. Segundo Ripoel et al. (2005) a 

Gestão Logística consiste no posicionamento de recursos na altura certa, no local certo, ao custo 

certo com a qualidade certa. 

Segundo Farahani et al. (2011) o processo logístico pode ser dividido em três partes: 

 Logística de Entrada – que inclui o movimento e armazenamento dos materiais recebidos 

pelos fornecedores; 

 Gestão de Materiais – que engloba o armazenamento e fluxo de materiais dentro da 

organização; 

 Logística de Saída – que compreende o movimento e armazenamento dos materiais 

desde o ponto final de operação até ao próximo interveniente. 

3.3.1 Actividades Chave da Logística 

Nesta secção encontram-se as principais actividades da logística segundo Lambert et al. (1998) e a 

sua descrição. 

Serviço ao cliente. Filosofia orientada para o cliente que integra e gere todos os elementos de 

interacção com o cliente com um nível óptimo de mix custo-serviço predeterminado. Esta actividade é 

o output do sistema logístico. Envolve entregar o produto certo ao cliente certo, no local pretendido, 

na altura certa, com as condições certas, com o mínimo custo total possível.  

Planeamento e previsão de procura. Existem muitos tipos de previsões de procura. As previsões de 

produção são feitas tendo em conta tanto as previsões de procura, como o nível de inventário. A 

logística aparece envolvida com as previsões na medida em que determina a ordem de encomenda 

aos seus fornecedores e a quantidade de produtos finais que estarão disponíveis. A logística tem de 

estar interligada aos processos de previsão e planeamento de marketing e produção. 

Gestão de inventários. A gestão de inventário assenta no trade-off do nível de inventário a manter 

de modo a balancear os níveis de serviço com os custos de inventário, que incluem o capital retido 

em inventário, os custos varáveis de armazenamento e custos de obsolescência.  

Comunicação. As comunicações têm-se vindo a tornar cada vez mais automatizadas, rápidas e 

complexas. Os meios de comunicação lidam com amplas gamas de funções e organizações ao longo 

do seu processo. A comunicação é vital para o funcionamento eficiente de qualquer sistema, podendo 

ser um elemento chave na obtenção de vantagens competitivas. 
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Logística interna. É uma área ampla que engloba praticamente todos os aspectos de todos os 

movimentos de materiais dentro de uma instalação. Como esta actividade acrescenta custos sem 

acrescentar valor, o principal objectivo é eliminar o manuseamento onde for possível. Isto inclui 

minimizar as distâncias percorridas, os bottlenecks, os níveis de inventário, as perdas devido a 

desperdícios, o mau manuseamento, e os danos. Analisando cuidadosamente os fluxos de materiais 

dentro das instalações as empresas podem reduzir significativamente os seus custos.  

Processamento de encomendas. Refere-se ao sistema que uma empresa tem para receber 

encomendas de clientes, verificar as condições dos pedidos e comunicá-las aos clientes, e torná-las 

disponíveis. Como é um elemento chave na interacção com o cliente, pode ter grandes impactos na 

percepção dos serviços e na satisfação dos clientes. O processamento de dados é uma área ampla e 

altamente automatizada. 

Gestão de embalagens. Esta actividade representa valor tanto a nível de publicidade e marketing 

como numa perspectiva de logística na medida em protege os bens e facilita o armazenamento e 

transporte. A embalagem dos produtos pode conter informação importante para os consumidores e 

pode mesmo tornar o produto mais atractivo.  

Serviços pós-venda. Fornecimento de serviços pós-venda que podem incluir entrega de produtos 

reparados, colheita de produtos danificados e armazenamento de materiais de reposição. Pode ser 

muito dispendioso para as empresas. 

Selecção da localização de fábricas e armazéns. A determinação de instalações de uma empresa 

é uma decisão estratégica que afecta não só os custos de transporte e distribuição, como afecta o 

nível de serviço ao cliente e a velocidade de resposta. Existem certas questões a serem consideradas 

como é o caso da localização dos fornecedores e clientes, os serviços de transporte, a 

disponibilidade e remuneração de pessoal qualificado e a cooperação governamental. 

Compras. Actividade responsável pela compra de bens e serviços a organizações exteriores para 

assegurar as operações da empresa a nível de produção, marketing, vendas, e logística. 

Gestão de devoluções. As devoluções podem-se dar devido a problemas com o desempenho dos 

produtos ou simplesmente devido a alterações da mentalidade dos consumidores relativamente aos 

produtos. É uma actividade complexa uma vez que lida com o fluxo inverso de bens em pequenas 

quantidades. Os custos tendem a ser bastante elevados. 

Logística inversa. É relacionada com a remoção e eliminação de materiais desperdiçados ao longo 

dos processos de produção, distribuição e embalamento. Poderá existir armazenamento temporário 

para posterior transporte para zonas de eliminação, remoção, reuso ou reciclagem. A preocupação 

com embalagens recicláveis e reutilizáveis tem vindo a crescer aumentando assim a importância 

desta actividade. Isto principalmente devido a regulações governamentais e melhoria da relação com 

o público. 
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Transporte. Uma das actividades chave da logística que consiste na movimentação de materiais e 

bens desde o ponto de origem até ao ponto de consumo, e talvez até ao ponto de reciclagem ou 

eliminação. Envolve a selecção do meio de transporte, a rota dos transportes, assegura o 

cumprimento de regulações nas zonas onde se opera e a selecção dos transportadores. É 

frequentemente o custo mais significativo das actividades logísticas. 

Armazéns e Armazenamento. Actividade que fornece as utilidades tempo e espaço permitindo 

produzir um produto e mantê-lo para posterior consumo. Pode ser mantido perto da localização onde 

é necessário ou ser transferido mais tarde. Esta actividade relaciona-se com o layout dos armazéns e 

o seu design, se é proprietário ou subcontrata, o nível de sofisticação das instalações e a 

necessidade de treino dos trabalhadores. 

Mesmo que a empresa tenha recursos para realizar determinada actividade, poderá haver outra, que 

devido à sua posição na cadeia de abastecimentos, é mais adequada para realizar essas funções. 

Como qualquer função de negócio, existem quatro maneiras básicas de assegurar às empresas que 

as actividades logísticas são realizadas (Simchi-Levi et al., 2000): 

 Actividades internas. Uma empresa pode realizar uma determinada actividade usando os 

próprios recursos e conhecimentos, desde que estes sejam adequados e se encontrem 

disponíveis. Se a actividade em questão pertence ao core business da empresa, esta será a 

melhor maneira de lidar com essa actividade.  

 Aquisições. Se uma empresa não tem os recursos e o conhecimento necessário para 

realizar uma determinada tarefa, então pode adquirir outra que tenha essas competências. 

Isto pode ser muito dispendioso logo tem de ser feito com as devidas precauções.  

 Arm’s-lenght transactions. A maioria das transacções é deste tipo. Uma empresa precisa 

dum certo produto ou serviço e paga a outra empresa para realizar esse serviço ou fornecer 

esse produto. Obviamente convém que estas empresas não tenham objectivos conflituosos. 

Estas parcerias não costumam ser de longo-prazo, mas sim só para prestações de serviços 

em certas ocasiões.  

 Alianças estratégicas. Normalmente existe partilha de objectivos e são parcerias de longo-

prazo entre duas empresas onde os riscos e os benefícios são partilhados.  

Um dos paradoxos dos negócios nos dias de hoje é que ao mesmo tempo que as práticas de negócio 

complexas se tornam cada vez mais essenciais para as empresas sobreviverem e crescerem, a 

necessidade financeira e as fontes de gestão para implementar essas práticas vêm-se tornando cada 

vez mais escassas. Devido a este facto é que as empresas têm recorrido ao outsourcing para realizar 

certas funções. A SLOG apresenta uma diversa gama de serviços apresentados na secção 2.5: 

logística integrada, logística “in house”, logística especializada e serviços pós-venda, logística 
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automóvel e serviços de valor acrescentado. Assim, encontra-se preparada para realizar parcerias 

com empresas de diversas indústrias, apresentando para isso os recursos necessários. 

3.4 Outsourcing Logístico 

3.4.1 Estratégias de Outsourcing Logístico 

As estratégias de outsourcing podem variar quanto ao número de actividades subcontratadas e 

quanto ao número de fornecedores de serviços a que a empresa recorre (Power et al., 2006) como se 

pode observar na Figura 15.  

 

Figura 15. Estratégias de Outsourcing. Adaptado: (Power et al., 2006) 

A nível do número de actividades subcontratadas, os projectos em que se recorre a um outsourcing 

total são complexos, detentores de risco e são de longo-prazo. São consideradas estratégias de 

outsourcing total as que transferem mais de 80% das suas actividades logísticas. A alternativa ao 

outsourcing total é identificada como outsourcing parcial. As empresas devem dar muita atenção a 

quais as actividades a serem subcontratadas para assegurar que essas actividades podem ser 

integradas na organização sem problemas. Devem ainda ter em conta o futuro, de modo a tornar 

possível o outsourcing de novas actividades ou o insourcing de actividades subcontratadas. 

Quanto ao número de fornecedores de serviços estes podem ser classificados como: fornecedor 

único, caso a empresa recorra apenas a um único operador logístico, ou multifornecedor, caso a 

empresa recorra a mais do que um fornecedor de serviços. Na situação de vendedor único, o controlo 

é mais fácil por parte da empresa que contrata os serviços. Porém, existe uma grande desvantagem 

neste tipo de estratégia: caso o fornecedor falhe, não se tem outra alternativa e os custos de 

substituição, tanto a nível temporal como monetário, poderão ser elevados. Esta estratégia é útil 

quando o projecto em questão é de difícil decomposição. Por outro lado, quando se recorre à 

estratégia multifornecedor, decompõe-se as actividades por diferentes fornecedores. Esta estratégia 

cria competição entre os prestadores de serviços encorajando assim a obtenção de elevados níveis 

de serviço. Contudo, esta estratégia tem de assentar num controlo mais rigoroso e complexo. 

Estratégias de 
Outsourcing 

Actividades 
subcontratadas 

Outsourcing 
total 

Outsourcing 
Parcial 

Operadores 
logísticos 

 Vendedor Único 

Multi-Vendedor 



23 

 

3.4.2 Principais Drivers do Outsourcing Logístico 

Existem diversos estudos que abordam as razões das empresas para recorrerem à subcontratação 

de serviços de logística a outras empresas. Na Tabela 2 podem-se observar as principais razões 

segundo diferentes estudos. 

Tabela 2. Principais drivers do outsourcing logístico 

Factores relacionados com: Bibliografia 

Falta de Recursos (Fernie, 1999), (Aktas et al., 2011), (Rahman & Selen, 2010), 

(Goddard, 2005) 

Redução de Custos  (Fernie, 1999), (Laarhoven et al., 2000), (Aktas et al., 2011), 

(Rahman & Selen, 2010), (Goddard, 2005) 

Melhoria dos Níveis de 

Serviço 

(Fernie, 1999), (Laarhoven et al., 2000), (Aktas et al., 2011), 

(Goddard, 2005) 

Aumento de Flexibilidade (Fernie, 1999), (Laarhoven et al., 2000), (Aktas et al., 2011), 

(Rahman & Selen, 2010) 

Focalização no Core 

Business  

(Boyson et al., 1999), (Aktas et al., 2011), (Rahman & Selen, 

2010) (Goddard, 2005) 

 

A falta de recursos das empresas, a intenção de reduzir custos, a oportunidade de melhorar o nível 

de serviço, a procura do aumento de flexibilidade e a possibilidade de haver uma maior focalização 

no core business são apontadas como as razões principais, uma vez que são constantemente 

mencionadas em diferentes estudos independentemente do ano em que são realizados. 

3.4.3 Tipos de Operadores Logísticos 

As empresas realizam outsourcing quando contratam outra empresa para lhe prestar serviços ou 

desenvolver produtos que anteriormente realizavam por si mesmas. Difere-se das típicas alianças na 

medida em que o fluxo de recursos é apenas num sentido, isto é, no sentido da empresa que contrata 

os serviços (Belcourt, 2006). É, assim, conveniente definir três tipos diferentes de fornecedores de 

serviços de logística (Gadde et al., 2002): 

 Fornecedores gerais – nestas parcerias os operadores logísticos utilizam os mesmos 

recursos (força de trabalho, armazéns, meios de transporte, entre outros) para servir 

diferentes tipos de clientes; 
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 Fornecedores especializados – em parcerias deste género, os recursos dos operadores 

logísticos são designados a um certo tipo de produtos, ou seja, os recursos são 

seleccionados para entregar a maior eficiência e qualidade no fluxo dos produtos em questão; 

 Fornecedores dedicados – neste tipo de aliança o operador logístico fornece os seus serviços 

a um único utilizador e os seus recursos são especificamente seleccionados para satisfazer 

as suas necessidades. 

3.4.4 Tipos de Parcerias Logísticas 

Segundo Barros (2004) temos três níveis de parcerias logísticas: 

1. Aquisição de serviços individuais; 

2. Aquisição de gama de serviços; 

3. Third-Party Logistics. 

Na Tabela 3 pode-se observar cada um dos níveis de parcerias estratégicas e a sua descrição a nível 

de visão, estratégia, gestão e controlo, processos e serviços, know-how, infra-estruturas de 

tecnologias de informação, infra-estruturas físicas, pessoal e cultura e partilha de riscos e benefícios: 

 

 

Tabela 3. Níveis de parcerias estratégicas (Barros, 2004) 

Critérios Aquisição de Serviços 
Individuais 

Aquisição de Gama de 
Serviço 

Third-Party Logistics  

Visão Passar certos serviços 
para outros. 

Parceria para realizar os 
próprios objectivos. 

Relação em que ambos 
beneficiam. 

Estratégia 
dos 
participantes 

Clientes: redução de 
custos criando 
competição entre os 
operadores. 
Operadores: 
maximização do 
trabalho e das receitas. 

Clientes: aumento de 
eficácia e eficiência 
recorrendo aos activos 
dos operadores.  
Operadores: usufruem 
de economias de escala. 

Clientes e Operadores: 
melhoria estrutural das 
actividades operacionais de 
logística que ambos 
optimizam. 

Gestão e 
Controlo 

Contractos: raramente 
ou de curto-prazo 
(menos de 1 ano). 
Medida de 
desempenho: focada 
nos custos dos 
serviços. 

Contractos: médio-prazo 
(1 ano). Medida de 
desempenho: focada nos 
custos e qualidade dos 
serviços. 

Contractos: longo-prazo 
(2-3 anos). Medida de 
desempenho: periódica a 
nível de custos e qualidade 
de serviços. 

Processos e 
Serviços 

Os operadores 
oferecem serviços 
individuais em 
mercados restritos e 
anónimos. O número de 
serviços e a integração 
de processos é 
limitado. 

Os operadores oferecem 
serviços individuais 
agrupados em mercados 
grandes e anónimos. Os 
processos estão 
parcialmente integrados. 

Os operadores oferecem 
serviços de logística 
customizados. Planeiam, 
organizam e executam de 
um modo integrado. 
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Critérios Aquisição de Serviços 
Individuais 

Aquisição de Gama de 
Serviço 

Third-Party Logistics  

Know-How Conhecimento técnico. Competências técnicas, 
organizacionais e de 
tecnologias de 
informação. 

Competências técnicas, de 
tecnologias de informação 
(TI) e de planeamento e 
gestão de projectos. 

Infra-
estruturas 
de 
Tecnologias 
de 
Informação 

Nível de integração: 
baixo. 

Nível de integração: 
médio. Suportado por 
EDI.  

Nível de integração: 
elevado. Suportado por 
infra-estruturas de TI 
dedicadas. 

Infra-
estruturas 
Físicas 

Os operadores 
fornecem redes de 
distribuição e 
armazéns. 

Os operadores fornecem 
redes de distribuição, 
armazéns e terminais de 
cross docking. 

Os operadores fornecem 
redes de distribuição, 
armazéns, terminais de 
cross docking e instalações 
para serviços de valor 
acrescentado. 

Pessoal e 
Cultura 

Culturas separadas. 
Falta de confiança entre 
os parceiros. 

A cultura é partilhada 
entre pessoal envolvido 
na parceria. Construção 
de confiança. 

As responsabilidades das 
pessoas são integradas e 
partilhadas. Elevado nível 
de confiança. 

Partilha de 
Riscos e 
Benefícios 

Poucos riscos e 
benefícios partilhados. 
Comportamento 
consoante oportunidade 
por ambas as partes. 

Elevada integração 
poderá conduzir a riscos 
elevados em caso de 
ruptura de contractos. 

Os intervenientes estão 
integrados e os riscos são 
substanciais em caso de 
ruptura de contractos. 
Contudo, os benefícios são 
elevados para ambas as 
partes. 

 
Segundo os resultados do estudo realizado por Hofenk et al. (2011), a confiança, o compromisso e a 

formalidade dos contractos são os aspectos mais importantes para a relação ser mantida de um 

modo eficaz. Sendo assim, a parceria estratégica Third-Party Logistics é a mais adequada para a 

construção de uma relação eficaz. A SLOG comprova o seu sucesso neste tipo de parceria uma vez 

que, desde o início da sua actividade, apresenta uma carteira de clientes totalmente estável que 

cresceu continuamente sem registar qualquer saída. 

3.5 Third-Party Logistics 

Como a complexidade das cadeias de abastecimento aumenta continuamente e a necessidade de 

entrega imediata ao consumidor final cresce, uma empresa independente, conhecida por fornecedora 

Third-Party Logistics (3PL), surge para desempenhar todas ou uma parte das actividades logísticas 

de uma empresa (Jung et al., 2008). A área de fornecimento de serviços de logística tem evoluído 

muito devido à crescente procura por serviços complexos (Hertz & Alfredsson, 2002). A integração 

das cadeias de abastecimento tem-se tornado um elemento cada vez mais importante para as 

indústrias em termos de vantagens competitivas (Bowersox et al., 1989). Para ganhar vantagem 

competitiva, as organizações procuram gerir estrategicamente as suas operações logísticas, mas 
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acabam por se realizar que não possuem as competências necessárias e recorrem crescentemente 

ao outsourcing das actividades logísticas (Hum, 2000).  

O outsourcing logístico consiste na terceirização de actividades de logística de uma empresa com o 

objectivo de aumentar o seu desempenho, tanto a nível financeiro como a nível operacional. O termo 

3PL apareceu com o propósito de se distinguir das funções tradicionais de outsourcing logístico com 

uma base de “transacção-a-transacção” ou “serviço-a-serviço”. As relações de 3PL são de longo-

prazo e de partilha de benefícios (Africk & Calkins, 1994).  

Assim, para uma relação ser caracterizada como 3PL, pressupõe-se que existe um número de 

características que têm de ser examinadas/verificadas entre o cliente e o fornecedor dos serviços de 

logística (Marasco, 2008). As relações têm evoluído ao longo do tempo de uma perspectiva de 

focalização no contracto para uma perspectiva de parcerias e acordos (Virum, 1993). As relações de 

3PL são assim orientadas estrategicamente, sendo esta a abordagem específica por parte de 

empresas que a implementam de modo a criarem um desempenho superior e contínuo (Gatignon & 

Xuereb, 1997). 

3.6 Estudos Relevantes 

Na presente secção apresentam-se estudos relevantes em diversos contextos: Mundo, Portugal, 

Europa, Austrália e Índia. Estes estudos tornam-se relevantes na medida em que o objecto de estudo 

é o mesmo que o abordado neste projecto, o outsourcing logístico. Cada estudo apresenta algumas 

diferenças nos temas abordados, sendo estes analisados nas secções que se seguem. Os estudos 

serão abordados individualmente apresentando-se para cada um deles: 

 A sua referência; 

 O objectivo do estudo; 

 A metodologia usada no estudo; 

 Os principais resultados; 

 As principais conclusões. 

Estes estudos na fase de dissertação de mestrado poderão vir a ser utilizados para comparar e 

avaliar as conclusões obtidas no decorrer deste trabalho. 

3.6.1 The State of Logistics Outsourcing: 2012 Third-Party Logistics Study 

Referência: (Langley, 2011) 

Objectivo: Análise do impacto da situação económica nos serviços de outsourcing logístico em todo 

o mundo e explorar as tendências, questões e oportunidades relativamente à indústria dos 

fornecedores de serviços logísticos. 
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Metodologia: Questionário anual (total de respostas em 2011: 697 operadores logísticos + 1561 

contratantes). 

Principais resultados: 

 Aproximadamente 75% dos inquiridos afirmam que os operadores logísticos fornecem formas 

novas e inovadoras de alcançar a eficácia na actividade logística; 

 Os custos logísticos sofridos pelas empresas representam 12% das suas receitas, e desses 

custos 42% são dedicados a outsourcing; 

 Aproximadamente 64% das empresas estão a aumentar o uso de serviços de 3PL e 24% 

estão a voltar a realizar actividades que subcontratavam anteriormente; 

 As principais actividades a que as empresas recorrem ao outsoutcing são o transporte 

internacional e nacional, o armazenamento e o freight forwarding; 

 Os benefícios de recorrer ao outsourcing confirmaram-se relativamente aos estudos 

anteriores, entre os quais estão a redução de custos de logística, a redução de custos de 

inventário e a redução de activos fixos; 

 As principais razões para as empresas não recorrerem a operadores logísticos para 

realizarem as suas actividades são a logística ser core business da empresa, a logística ser 

demasiado importante para recorrer ao outsourcing e a falta de creditação em relação à 

diminuição de custos. 

Principais conclusões: 

 Os operadores logísticos promovem valor estratégico e operacional aos seus clientes; 

 Os clientes olham para os seus parceiros logísticos como um elemento chave na obtenção de 

sucesso; 

 Tem de existir a procura pela boa construção duma cadeia de abastecimentos de modo a 

existir um controlo eficiente que permita a medição e controlo da eficácia da parceria a vários 

níveis; 

 Os operadores logísticos e os seus clientes devem ter relações colaborativas para prevenir a 

duplicação de esforços e custos excessivos. 

3.6.2 A Comparative Study of the Integration of Logistics Service Providers in the Portuguese 

Industry and Trade Partners 

Referência: (Barros, 2004) 

Objectivo: Análise do estado do outsourcing de actividades logísticas em Portugal e comparação 

com outros países, com o propósito de alcançar novas oportunidades para as empresas portuguesas. 

Metodologia: Questionário (total de respostas: 30 contratantes) 
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Principais Resultados:  

 Aproximadamente 79% das empresas em Portugal considera a logística um elemento 

estratégico, sendo que 74% das empresas subcontratam este tipo de serviços; 

 As principais actividades a que as empresas recorrem ao outsoutcing são a eliminação de 

subprodutos, a distribuição e tecnologias de informação; 

 As principais razões para passar para terceiros as actividades de logística são o aumento de 

flexibilidade e velocidade de resposta, a maior capacidade de fornecimento e a possibilidade 

de beneficiar do maior know-how; 

 As principais razões que levam as empresas a não subcontratar mais serviços de logística 

são os custos associados, o receio de perder o controlo e as diferenças culturais das 

empresas; 

 Os inquiridos consideram o desempenho dos fornecedores de serviços nacionais bom e 

melhor que as empresas de outros países. 

Principais conclusões: 

 As empresas devem definir objectivos qualitativos para os parceiros de logística; 

 Deve-se construir relações estratégicas com os fornecedores de serviços de logística; 

 Implementar sistemas de comunicação modernos para melhorar a transferência de 

informação entre os parceiros; 

 Encorajar os parceiros logísticos a terem iniciativa própria na melhoria dos processos 

logísticos. 

3.6.3 Customer Perceptions on Logistics Outsourcing in the European Consumer Goods 

Industry 

Referência: (Wilding & Juriado, 2004) 

Objectivo: Analisar as percepções dos clientes de outsourcing logístico concentrando-se na indústria 

de bens de consumo na Europa. 

Metodologia: Questionário (total de respostas: 50 contratantes). 

Principais resultados:  

 As principais razões para as empresas recorrerem ao outsourcing são as competências dos 

parceiros de logística, o aumento de flexibilidade operacional e a redução de custos; 

 As actividades que são mais subcontratadas são o transporte, a distribuição, a gestão de 

frotas e espaço em armazém, especialmente em períodos de maior procura; 

 As principais vantagens das empresas terem recorrido ao outsourcing foi a nível de redução 

de custos, qualidade e variedade de serviços de valor acrescentado e o aumento do nível de 

serviço; 
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 As principais razões para as empresas não renovarem os seus contractos com os 

fornecedores de serviços devem-se a questões de qualidade e serviços, questões de custos 

e problemas de confiança e comunicação. 

Principais conclusões: 

 Na indústria dos bens de consumo o driver custo não é tão significativo como estudos 

anteriores realçam; 

 Cada vez será mais comum a existência de sistemas com um mix entre actividades 

realizadas por contra própria e actividades contratadas a entidades exteriores às empresas, 

como operadores logísticos; 

 O recurso a operadores logísticos na maior parte das vezes tem um impacto positivo nas 

empresas. 

3.6.4 The Use of Third-Party Logistics Services by Large Australian Manufacturers: Current 

Status and Trends 

Referência: (Rahma et al., 2004) 

Objectivo: Análise do mercado de fornecedores de serviços Third-Party Logistics na Austrália e 

comparação com estudos anteriores. 

Metodologia: Questionário (total de respostas: 36 contratantes) 

Principais resultados:  

 As actividades que são mais subcontratadas são a gestão de armazéns, o atendimento de 

pedidos e a gestão de frotas; 

 Os impactos mais significativos ao recorrer ao outsourcing de actividades logísticas são a 

melhoria de desempenho, redução de custos e satisfação dos clientes; 

 Recorrendo a operadores logísticos, 80% das empresas inquiridas apenas conseguiram 

reduzir entre 0 e 20% dos trabalhadores dedicados a tempo inteiro à logística. 

Principais conclusões: 

 Aproximadamente 86% das empresas encontra-se satisfeita por recorrer a operadores 

logísticos; 

 Os operadores logísticos sofreram alterações significativas relativamente à década anterior à 

data do estudo; 

 O ambiente na Austrália tem-se vindo a tornar mais competitivo. 

3.6.5 Third-Party Logistics Practices: An India Perspective 

Referência: (Sahay & Mohan, 2003) 
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Objectivo: Análise do estado da indústria de fornecedores de serviços de logística na Índia com 

focalização na extensão actual do uso de serviços oferecidos por operadores logísticos, razões para 

a subcontratação e impactos da subcontratação nos resultados das empresas. 

Metodologia: Questionário (total de respostas: 130 contratantes) 

Principais resultados: 

 As actividades que são mais subcontratadas são o transporte, custom clearing and 

forwarding, gestão de importações e exportações e actividades de armazenamento; 

 Os principais aspectos que as empresas consideram para recorrerem ao outsourcing  

logístico são a redução de custos, a concentração no core business e o sucesso de outras 

empresas que recorreram ao outsourcing; 

 As principais vantagens das empresas terem recorrido ao outsourcing foi a nível de tempos 

de entrega, beneficiar de conhecimentos mais especializados em logística, diminuição do 

tempo do ciclo logístico e focalização no core business. 

Principais conclusões: 

 Grande parte das empresas que recorre ao outsourcing de actividades logísticas encontra-se 

satisfeita tendo em conta as suas expectativas; 

 Os resultados apontam para um aumento do uso de outsourcing, contudo não haverá 

alterações significativas a nível das actividades contratadas; 

3.6.6 Sistematização dos Estudos 

Na Tabela 4 torna-se possível a visualização sistematizada dos estudos apresentados anteriormente. 

A Tabela está organizada com as seguintes colunas: 

1. Estudos. Apresentação do autor do estudo e ano de realização; 

2. Actividades. Identificação das actividades mais subcontratadas pelas empresas a entidades 

exteriores; 

3. Benefícios. Indicação dos benefícios obtidos como consequência da subcontratação de 

serviços logísticos; 

4. Subcontratar. Principais considerações que as empresas se baseiam ao tomar a sua decisão 

de subcontratar; 

5. Não subcontratar. Principais considerações que as empresas se baseiam ao tomar a decisão 

de não subcontratar. 
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Tabela 4. Sistematização de estudos de outsourcing logístico 

Estudos Actividades  Benefícios  Subcontratar Não subcontratar 
(Langley, 
2011) 

  Transporte 
internacional e 
nacional 

  Armazenamento  

  Freight forwarding 

  Custos de logística 

  Custos de 
inventário 

  Redução de activos 
fixos 

   Core business da 
empresa 

  Logística ser 
muito importante 

  Custos 
(Barros, 
2004) 

  Eliminação de 
subprodutos 

  Distribuição  

  Tecnologias de 
informação 

   Flexibilidade e 
velocidade de 
resposta 

  Capacidade de 
fornecimento 

  Maior know-
how; 

  Custos  

  Controlo  

  Diferenças 
culturais  

(Wilding & 
Juriado, 
2004) 

  Transporte 

  Distribuição  

  Gestão de frotas  

  Custos 

  Valor acrescentado 

  Nível de serviço 

   Qualidade  

  Custos  

  Confiança e 
comunicação 

(Rahman 
et al., 
2004) 

  Gestão de 
armazéns 

  Atendimento de 
pedidos  

  Gestão de frotas 

  Desempenho 

  Custos 

  Satisfação dos 
clientes 

  

(Sahay & 
Mohan, 
2003) 

  Transporte,  

  Custom clearing 
and forwarding 

  Gestão de 
importações e 
exportações  

  Tempos de entrega 

  Know-how 

  Tempo do ciclo 
logístico  

  Core business da 
empresa 

  Custos 

  Core business 
da empresa  

  Casos de 
sucesso 

 

 

Na Tabela 3 podem-se encontrar células que não estão preenchidas. Isto deve-se ao facto de nesse 

estudo (linhas) o factor em questão (colunas) não foi analisado. 

3.7 Conclusões 

O presente capítulo consiste numa revisão do estado actual da indústria abordando vários assuntos 

relacionados com a subcontratação de serviços de logística. Inicialmente é feita uma abordagem 

geral a temas como a Gestão da Cadeia de Abastecimentos e Gestão Logística que servem de apoio 

a todo o capítulo. Devido ao problema em questão, os assuntos abordados de uma forma mais 

aprofundada neste capítulo são relativos à área do outsourcing logístico. 

Na bibliografia existente encontram-se diversos estudos relativamente ao outsourcing logístico. Neste 

capítulo apresentam-se cinco estudos relevantes. Os aspectos mais relevantes extraídos deste 

estudo são a actividades que são mais subcontratadas, os benefícios da subcontratação, e as razões 
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que levam ou não as empresas a subcontratar serviços de logística a entidades exteriores. O factor 

que se encontra em todos os estudos presente é relativamente à possibilidade de redução de custos. 

No próximo capítulo será apresentada a metodologia utilizada para pesquisa. No Capítulo 5 

apresentam-se os dados obtidos. No Capítulo 6, na presença dos dados, realiza-se a sua discussão. 

No Capítulo 7 realizam-se as conclusões do presente estudo. 
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4 Metodologia  

Segundo Karlsson (2009) os métodos para recolha e análise de dados existentes são:  

 Surveys; 

 Case Research; 

 Longitudinal and Ethnographic Research; 

 Action Research; 

 Qualitative Axiomatic Research;  

 „True‟ Experiments; 

 Quasi-experiments. 

Como observámos na secção Estudos Relevantes presente no Estado da Arte, a metodologia 

predominante para obtenção de dados para estudo foi o questionário. O termo survey (questionário) 

descreve uma metodologiaque consiste em colocar às pessoas certas questões. Os questionários 

podem ser uma excelente ferramenta de pesquisa porque são relativamente pouco despendiosos e 

permitem a aquisição rápida de dados (Totten et. al., 1999). Na secção 4.1 será abordada a 

metodologia. 

Segundo Churchill e Iacobucci (2005), a entrevista pode ser usado como extensão ou 

aperfeiçoamento da teoria, ou seja, usados para completar uma pesquisa baseada em questionário 

com o objectivo de abordar mais a fundo o tema. Assim, tornou-se evidente que simultâneamente à 

pesquisa por questionário se poderia proceder a um tipo de pesquisa consistindo em entrevistas a 

potenciais e actuais clientes da SLOG. 

Cada método de pesquisa apresenta vantagens e desvantagens. O questionário enviado por e-mail é 

uma forma mais recente de administração de questionário. Envia-se o e-mail aos inquiridos com o 

questionário ou com uma ligação a um web site onde o inquirido responde directamente sem ter que 

responder ao e-mail. A principal vantagem deste método consiste no custo inferior relativamente aos 

outros métodos (Dillman, 2007). Contudo, apresenta a desvantagem da dificuldade de controlar o 

ambiente em pesquisa (Birnbaum, 1999) e pode obter um número de respostas muito reduzido 

limitando o estudo. De forma a contornar a desvantagem referida e complementar o estudo optou-se 

por recorrer a um segundo método de pesquisa – casos de estudo – que será abordado na secção 

4.2. 

4.1 Questionário 

Geralmente, um questionário envolve a recolha de informação de indivíduos acerca dos mesmos ou 

das unidades sociais a que pertencem (Rossi et al., 1983), sendo que neste caso serão dirigidos a 

empresas parceiras da SLOG e empresas que apresentam caracteristicas de potenciais clientes.  
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Normalmente, a informação é recolhida de um conjunto (a amostra) de elementos pertencentes a 

todo o grupo, empresa, instalações ou a matéria que o investigador pretende investigar. A selecção 

da amostra é realizada de acordo com certas regras para o investigador poder obter informação 

acerca de grandes populações com resultados rigorosos (Rea & Parker, 1992), ou seja, têm de haver 

certos critérios para um elemento poder pertencer a uma amostra em estudo. Assim, para além dos 

actuais parceiros da SLOG serão envolvidos no estudo empresas que se insiram em indústrias que a 

SLOG possa actuar. A amostra foi baseada numa base de dados pertencente à SLOG. 

O método do questionário é adequado quando o conhecimento acerca de um fenómeno não é muito 

desenvolvido (Karlsson, 2009), sendo que o fenómeno em questão é o estado actual do “Outsourcing 

Logístico em Portugal”. Tal como os estudos apresentados na secção 3.6, este estudo pretende 

abordar o estado actual do outsourcing logístico e as suas questões obtendo informação relacionada 

com actuais parcerias de empresas, potenciais parcerias e parcerias sem sucesso. Para isso, torna-

se útil a utilização de questionários onde cada empresa pode explicitar os factores inerentes à 

subcontratação de serviços de logística.  

A pesquisa através de questionário é um processo longo que requere um modelo teórico já existente. 

Na Figura 16 apresentam-se as actividades relativas ao processo de pesquisa por questionário.  

 

Figura 16. Processo de pesquisa por questionário 

A ligação a nível teórico indicada por Karlsson foi elaborada no Capítulo 2 – Descrição da Empresa e 

no Capítulo 3 – Estado da Arte, tendo sido elaboradas definições operacionais. 

O design do questionário consiste na sua concepção e encontra-se no Anexo III. Nesta fase foram 

definidas restrições gerais, necessidades de informação específicas, foi definida a amostra alvo e foi 

seleccionado o método de colheita. A primeira parte do questionário consiste numa apresentação da 

tese e o contexto em que está inserida. Após a introdução, seguem-se quatro secções distintas onde 

se encontram as questões para os inquiridos responderem: parcerias actuais, parcerias potenciais, 

outras questões e dados da empresa inquirida. Todas as perguntas foram elaboradas consultando 

Análise de dados 

Recolha de dados 

Teste piloto 

Design 

Ligação a nível teórico 
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estudos relacionados e posteriormente ajustadas à realidade da SLOG com o apoio dos Orientadores 

da Tese e dos responsáveis pela Tese na SLOG. 

 

Parcerias Actuais 

A primeira secção do questionário apresenta questões relativamente a actuais parcerias da empresa 

e inclui um total de quatro perguntas. Esta secção tem como objectivo compreender porque é que as 

empresas recorreram no passado a operadores logísticos e como são mantidas e geridas as suas 

relações.  

1ª Questão 

Referências: Barros (2004), Sahay e Mohan (2003), Chin et al. (2010),  Wilding e Juriado (2004) e 

Langley (2011) 

Objectivos: compreender as razões que levam as empresas a subcontratar serviços de logística e as 

suas percepções relativamente às vantagens da subcontratação. 

Medição: escala de importância de 1 a 7. 

2ª Questão 

Referências: Barros (2004), Sahay e Mohan (2003), Langley (2011), Wilding e Juriado (2004), 

Rahman e Selen (2010). 

Objectivos: obter dados relativamente aos tipo de actividades que as empresas subcontratam e a 

frequência com que essa subcontratação ocorre; a questão encontra-se dividida em duas alíneas 

sendo que a segunda tem como objectivo analisar a satisfação. 

Medição: escala de frequência de 1 a 7 e escala de satisfação de 1 a 7. 

3ª Questão 

Referências: Barros (2004), Sahay e Mohan (2003) e Langley (2011). 

Objectivos: categorizar os custos das empresas na sua operação logística relativamente ao volume 

de negócios da empresa de modo a tornar possível inferir sobre a importância da logística a nível 

monetário. 

Medição: percentagem (intervalos de 5 pontos percentuais, sendo que a partir dos 20% considera-se 

apenas superior a esse valor). 

 

4ª Questão 

Referências: Barros (2004). 
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Objectivos: classificar a preocupação das empresas que fornecem os serviços logísticos em 

melhorar a relação com os seus clientes podendo servir como um indicador de satisfação da 

empresa. 

Medição: escala de atenção de 1 a 7. 

 

Parcerias Potenciais 

A segunda secção do questionário apresenta questões relativamente a potenciais parcerias da 

empresa e inclui um total de 3 perguntas. Nesta secção avaliam-se os motivos que levam as 

empresas a recorrer ou não a operadores logísticos no futuro. 

1ª Questão 

Referências: Barros (2004), Sahay e Mohan (2003), Chin et al. (2010),  Wilding e Juriado (2004) e 

Langley (2011). 

Objectivos: compreender as razões que poderão levar as empresas a subcontratar (mais) serviços 

de logística. 

Medição: escala de importância de 1 a 7. 

2ª Questão 

Referências: Barros (2004), Sahay e Mohan (2003), Langley (2011), Wilding e Juriado (2004), 

Rahman e Selen (2010). 

Objectivos: perceber o interesse relativamente ao tipo de actividades que as empresas têm/terão 

interesse em subcontratar nos próximos 3 anos e que a SLOG deverá incluir na sua gama de 

serviços e/ou reforçar a sua actuação. 

Medição: escala de interesse de 1 a 7. 

3ª Questão 

Referências: Barros (2004), Langley (2011) e Wilding e Juriado (2004). 

Objectivos: compreender os aspectos que levam as empresas a não subcontratar mais serviços de 

logística, podendo estes dados ajudar na formulação de estratégias para a SLOG com o objectivo de 

contornar as situações indicadas pelas empresas. 

Medição: escala de importância de 1 a 7. 
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Outras Questões 

A terceira secção do questionário apresenta questões de diversa natureza e inclui um total de quatro 

perguntas. Esta secção foi criada com o intuito de colocar questões gerais,  que não se enquadram 

em nenhuma das outras secções. 

1ª Questão 

Referências: Barros (2004). 

Objectivos: avaliar a importância a nível estratégico que as empresas dão à actividade logística. 

Medição: escala de concordância de 1 a 7. 

2ª Questão 

Referências: Barros (2004). 

Objectivos: perceber o impacto da substituição de um operador logístico por outro a nível de custo 

monetário, a nível de tempo, a nível de risco e a nível da qualidade do serviço. 

Medição: escala de impacto de 1 a 7. 

3ª Questão 

Referências: Langley (2011). 

Objectivos: perceber se os operadores logísticos são pró-activos em busca de clientes e se obtêm 

sucesso através dessa pro-actividade. 

Medição: confirmar ou não. 

4ª Questão 

Referências: Langley (2011). 

Objectivos: apurar os factos inerentes ao insucesso de parcerias anteriores. 

Medição: escala de importância de 1 a 7. 

 

Caracterização da Empresa 

A quarta secção do questionário apresenta questões que  caracterizão as empresas inquiridas e inclui 

um total de sete perguntas.  

1ª Questão 

Referências: O conjuntos de sectores de actividade foi fornecido pela SLOG. 
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Objectivos: identificação da àrea em que a empresa actua para tornar possível comparar o estado 

do outsourcing nos diferentes sectores de actividade e assim localizar indústrias que tenha um maior 

número de potenciais clientes para a SLOG. 

Medição: escolha múltipla. 

2ª Questão 

Referências: Liikanen (2003). 

Objectivos: conhecer o tipo de organização a nível de número de trabalhadores podendo assim 

classificá-la como micro, pequena, média, ou grande empresa  de forma a obter relações entre os 

números de trabalhadores das empresas e a sua actividade logística. 

Medição: escolha múltipla. 

3ª Questão 

Referências: Rahman e Selen (2010). 

Objectivos: obter o número de trabalhadores associados à actividade logística da empresa para 

obter relações entre os números de trabalhadores das empresas e a sua actividade logística.  

Medição: escolha múltipla. 

4ª Questão 

Referências: Barros (2004)  e Langley (2011). 

Objectivos: obter o volume de negócios da empresa em 2011. 

Medição: escolha múltipla. 

5ª Questão 

Referências: Barros (2004)  e Langley (2011). 

Objectivos: obter a variação média anual do volume de negócios durante os últimos 3 anos.  

Medição: escolha múltipla. 

6ª e 7ª Questão 

Referências: Pedido pela SLOG. 

Objectivos: classificar o grau de importação e exportação das empresas. 

Medição: regularmente ou esporadicamente. 

 

De seguida passou-se à fase de teste, ou seja, a validação do questionário, que se encontra 

esquematizada na Figura 17. Esta fase passou por um longo processo. Primeiramente, o questionário 
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foi elaborado pelo aluno e de seguida foi validado pelos Orientadores da Tese, a Professora Ana 

Carvalho e o Professor Carlos Lucas. Após esse passo, foi realizada uma reunião na SLOG onde foi 

apresentado e discutido o questionário de forma a este ir ao encontro das necessidades e interesses 

da empresa. Na reunião encontravam-se os Orientadores da Tese do Instituto Superior Técnico, o 

Director Geral Adjunto Dr. Miguel Félix António, o Director de Desenvolvimento José Domingos e uma 

aluna estagiária na SLOG. De seguida, os questionários foram validados junto de 5 empresas clientes 

da SLOG com o objectivo de corrigir possíveis problemas. Por fim, os questionários foram distribuídos 

a 4 especialistas da área, professores universitários da área de logística e distribuição, que 

apresentam um perfil profissional mais académico, de modo a que seja estabelecida uma ligação 

clara entre a indústria e a área científica. 

                

Figura 17. Processo de validação do questionário 

Após a validação do questionário prosseguiu-se a fase de recolha de dados. O questionário foi 

enviado através de correio electrónico para os inquiridos e as respostas foram dadas online, sendo 

que foram enviados normalmente para o contacto geral da empresa, não havendo conhecimento de 

quem responde ao questionário. É importante referir que houve uma grande insistência para 

aumentar o número de respostas ao questionário, sendo enviados vários e-mails e uma ronda de 

telefonemas. Os dados obtidos encontram-se no Capítulo 5. Concluída a recolha de dados passou-se 

à análise de dados, presente no Capítulo 6. 

4.2 Entrevista 

Em alternativa ao questionário optou-se por recorrer simultaneamente ao método de entrevista 

pessoal. Segundo Churchill e Iacobucci (2005) existem vantagens e desvantagens neste método de 

recolha de dados. A nível de controlo da amostra temos por um lado a vantagem de obtermos um 

maior rácio de número de respostas e das pessoas apropriadas, por outro lado, a amostra torna-se 

menos diversificada uma vez que não é possível alcançar um número tão elevado de pessoas. A 

nível de controlo de informação temos uma maior variedade de tipos de questões, a sequência das 

Validação por especialistas na área 

Validação por empresas clientes da SLOG 

Validação da SLOG através de reunião com os orientadores 

Validação pelos orientadores responsáveis pela Tese  

Elaboração do questionário pelo aluno 
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perguntas pode ser facilmente alterada e permite a clarificação de questões ambígua. A nível de 

controlo administrativo tem a problemática do custo uma vez que se torna mais dispendioso e pode-

se tornar um processo muito demorado e limitado. 

4.2.1 Estrutura da Entrevista 

A estrutura da entrevista foi baseada no questionário e encontra-se no Anexo IV. Assim, a entrevista 

começa com uma introdução à Tese de Mestrado. Posteriormente foram colocadas uma série de 

perguntas que têm como objectivo recolher os mesmos dados, mas que permitem ao inquirido ter 

maior liberdade de resposta. Por outro lado, e na visão do presente estudo, também é uma forma de 

ter a possibilidade de aprofundar o estudo e justificar resultados ambíguos.  

4.2.2 Empresas Alvo de Entrevista 

As empresas alvo de entrevista foram definidas com a SLOG. O objectivo da amostra foi encontrar o 

mais diferenciado grupo de empresas como se verá na Tabela 5. Foram escolhidos 3 actuais clientes 

da SLOG e 4 potenciais clientes da SLOG. 

Tabela 5. Empresas alvo de entrevista 

Empresa Nº Trabalhadores Vol. Negócios (2011) Parceiro SLOG 

Dermacoconut 2 20m€ Sim 

TargetWay 4 100m€ Sim 

Santo Onofre 2 210m€ Sim 

SpecialGift 3 270m€ Não 

Science4You 20 650m€ Não 

Comeca 13 6M€ Não 

Sonicel 140 25M€ Não 

 

No Capítulo 5 serão apresentados os resultados obtidos no questionário e nas entrevistas. No 

Capítulo 6 serão discutidos esses resultados. 

4.3 Conclusão 

No presente capítulo foi apresentada a metodologia de abordagem ao mercado como forma de 

obtenção de dados. O estudo assenta numa pesquisa de informação por questionário, sendo 

suportado por uma série de entrevistas a clientes actuais e potenciais clientes da SLOG. 
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O desenvolvimento do questionário foi uma fase que tomou muito tempo, sendo a sua validação a 

principal razão para tal consumo de tempo uma vez que passou por diversas etapas. Neste capítulo 

faz-se também uma justificação pergunta a pergunta do questionário. 

A estrutura da entrevista resulta da estrutura do questionário, trazendo mais liberdade ao estudo e 

podendo suportar resultados obtidos nos questionários. 

No Capítulo 5 apresentam-se os dados. No Capítulo 6 discutem-se os resultados de forma a extrair 

conclusões e estratégias para a SLOG. No Capítulo 7 apresentam-se as conclusões do estudo e 

sugestões de trabalho futuro. 
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5 Resultados 

No presente capítulo serão apresentados os dados obtidos através da aplicação dos dois métodos de 

pesquisa: questionário e entrevista. Posteriormente no Capítulo 6, os dados apresentados serão 

discutidos.  

5.1 Questionário 

No total foram enviados 381 questionários. O número total de respostas foi de 54, o que perfaz uma 

percentagem de 14,2% de respostas face aos inquéritos enviados. É importante mencionar que dos 

54 questionários respondidos, apenas 40 foram terminados, ou seja, uma percentagem de término de 

74,10%. 

5.1.1 Amostra 

A presente secção tem como principal objectivo a descrição da amostra alvo deste estudo, ou seja, 

as empresas para as quais foram enviados questionários e se predispuseram a colaborar. 

Através da Figura 18, a amostra pode ser caracterizada relativamente ao sector de actividade. O 

sector “Comércio por grosso (inclusive agentes), excepto de veículos automóveis e motociclos” 

representa 41,4% das respostas (12 respostas). A “Indústria alimentar” e o “Comércio a retalho, 

excepto de veículos automóveis e motociclos” apresentam ambos uma percentagem de 24,1% das 

respostas, o que equivale a 7 respostas cada. Assim sendo, pode-se observar que cerca de 90% das 

respostas pertencem a estes 3 sectores. Na secção “Outros” é de salientar que 6 das respostas 

pertencem à Indústria farmacêutica, O total de respostas a esta pergunta foi 29 respostas. 
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Figura 18. Sectores de actividade da amostra 

A amostra foi caracterizada relativamente à dimensão das empresas, que mede o número de 

trabalhadores da empresa. Pela Figura 19 pode verificar-se que o maior número de respostas provém 

de empresas de pequena dimensão, com um total de 42,5% de respostas, ou seja, 17 respostas. 

Relativamente às restantes dimensões os valores não diferem muito sendo que se obtiveram- 8 

respostas de micro empresas, 9 respostas de médias empresas e 6 respostas de grandes empresas. 

Nesta pergunta registaram-se um total de 40 respostas. 

 

Figura 19. Dimensão das empresas 

É importante verificar o número de trabalhadores associados à logística das empresas. 37,5% das 

empresas tem até 2 colaboradores associados à logística da empresa e 32,5% tem entre 3 a 5 

colaboradores associados à logística. Pode verificar-se que apenas 30% das empresas que 



44 

 

responderam ao questionário têm mais de 5 colaboradores associados à logística da empresa. Nesta 

pergunta obtiveram-se 40 respostas. Os dados encontram-se esquematizados no na Figura 20. 

 

Figura 20. Trabalhadores associados à logística nas empresas 

Em relação ao volume de negócios das empresas em 2011, pode-se constatar que 40,5% das 

empresas apresentam um volume de negócios inferior a 2,5 milhões de euros (exclusive) e 18,9% 

apresentam um volume de negócios entre os 2,5 milhões de euros e os 5 milhões de euros 

(exclusive). Obteve-se uma totalidade de 37 respostas a esta pergunta. Os dados encontram-se 

representados na Figura 21. 

 

Figura 21. Volume de negócios das empresas em 2011 

Um factor importante para o estudo é a variação do volume de negócio das empresas nos últimos 

anos. Os dados obtidos nesta questão são apresentados no Figura 22. A moda da amostra situa-se 

no crescimento entre os 10 a 20% (exclusive), representando uma percentagem de 22,2%. Contudo, 
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também existe uma população significativa de 16,7% de respostas que encontra a sua variação 

média anual de volume de negócios nos últimos 3 anos inferior aos -30%. 

 

Figura 22. Variação média anual do volume de negócios 

Os últimos factores de relevo para o estudo são o nível de importação e exportação das empresas 

inquiridas. Constatou-se que 68,4% das empresas importa regularmente e 33,3% das empresas 

exporta regularmente. A informação está representada de seguida na Figura 23. 

 

Figura 23. Importações e Exportações 

Resumindo, a amostra é constituída por um total de 54 respostas apresentando 14,2% de respostas 

face aos inquéritos enviados. A amostra é maioritariamente constituída por empresas de pequena 

dimensão (quase 50% das respostas) e com um volume de negócios inferior a 2,5 Milhões de euros 

(mais de 40% das respostas). Cerca de 90% das respostas pertencem ao sector do “Comércio por 

grosso (inclusive agentes), excepto de veículos automóveis e motociclos”, “Indústria automóvel” e 

“Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos”. Relativamente ao número de 

colaboradores associados à actividade logística da empresa, 70% das respostas indicam que as 

empresas possuem menos de 5 pessoas associadas à operação logística.  
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Uma vez definida a amostra torna-se possível analisar os dados obtidos através da metodologia de 

pesquisa primária: o questionário.  

É importante mencionar que a partir desta secção ir-se-á falar em termos de pontuação. A pontuação 

vai de 1 a 7 pontos e mede-se consoante as respostas dadas pelos inquiridos. Isto é, soma-se o 

número de respostas de cada avaliação e no fim divide-se pelo número total de respostas. Assim, 

obtemos a pontuação final, que consiste na média de todas as respostas. 

É importante mencionar que a partir desta secção ir-se-á falar em termos de pontuação. A pontuação 

vai de 1 a 7 pontos e mede-se consoante as respostas dadas pelos inquiridos. Isto é, soma-se o 

número de respostas de cada avaliação e no fim divide-se pelo número total de respostas. Assim, 

obtemos a pontuação final, que consiste na média de todas as respostas. Nas escalas de 

importância/pontuação o 1 é pouco importante/pontuação e 7 muito importante/pontuação. Em grau 

de concordânica 1 é não contratar e 7 concordar. Nas escalas de frequência, 1 é pouco frequente e o 

7 é muito frequente. 

5.1.2 Parcerias Actuais 

Em primeiro lugar analisou-se a primeira secção do questionário, relativa às parcerias actuais entre 

as empresas e operadores logísticos. 

A primeira questão refere-se às razões que levaram as empresas a recorrer à subcontratação de 

serviços de logística integrada, obtendo-se um total de 49 respostas. Pela Figura 24 pode verificar-se 

que com uma pontuação de 5,45, a razão que tem maior pontuação na decisão de subcontratar 

serviços de logística integrada é a “Redução de custos de logística integrada”. De seguida, 

apresenta-se a opção de “Aumentar a flexibilidade operacional”, com uma pontuação de 5,23. As 

razões consideradas menos importantes na tomada de decisão relativamente a subcontratar serviços 

de logística integrada são a “Redução de stocks” com 4,07 pontos, “Permitir medir melhor o 

desempenho da função logística” com 4,69, e “Focar-se no core business” e “Obtenção de 

know-how especializado” com 4,81 pontos.  
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Figura 24. Razões para ter subcontratado 

Na Tabela 6 encontra-se as respostas de forma estruturada para tornar mais fácil a compreensão. 

 

 

 

 

Tabela 6. Frequência de subcontratação de actividades e satisfação resultante 

Actividade Pontuação  Satisfação 

Execução do transporte de saída 3,96 3,00 

Execução da distribuição 3,44 2,53 

Picking 3,23 3,00 

Armazenamento de produtos acabados 3,19 2,21 

Despacho alfandegário 3,19 2,64 

Planeamento e controlo do transporte 3,04 3,60 

Execução do transporte de entrada 2,88 2,53 

Planeamento e controlo da distribuição 2,63 2,72 

Armazenamento de subprodutos 2,58 3,64 

Serviços de gestão de informação 2,33 3,14 
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Actividade Pontuação Satisfação 

Etiquetagem de produtos acabados 2,33 3,00 

Embalagem de produtos acabados 2,27 3,04 

Logística inversa 2,24 2,50 

Execução e negociação de compras 2,16 2,60 

Montagem de produtos 2,06 3,89 

Cross docking 2,06 4,26 

Serviço pós-venda 1,89 3,13 

Serviços de consultoria 1,85 3,17 

Execução e negociação de vendas 1,81 3,64 

 

A segunda questão reflecte a frequência com que as empresas contratam certas actividades e a sua 

satisfação. Relativamente à frequência de subcontratação observa-se que as actividades com maior 

pontuação, ou seja, mais subcontratação por parte da amostra de empresas, são a “Execução do 

transporte de saída” com uma pontuação de 5,08 e a  “Execução da distribuição” com 4,63 

pontos. Quanto à satisfação das empresas, as actividades que são melhor cotadas são o “Picking” 

com uma pontuação de 5,67, o “Armazenamento de produtos acabados” com uma pontuação de 

5,66, o “Planeamento e controlo do transporte” com 5,57 pontos e a “Execução do transporte de 

saída” com 5,54 pontos. Por outro lado, as actividades que as empresas subcontratam e se 

encontram menos satisfeitas são a “Logística inversa” com uma pontuação de 4,50 e os “Serviços 

de gestão de informação” com uma pontuação de 4,73. 

A terceira questão tem como objectivo extrair os custos que as empresas incorrem com a actividade 

logística em função do volume de negócios da empresa e obteve-se um total de 48 respostas. 

Através da Figura 25 é possível verificar que 35,4% das empresas afirmam que os custos não são 

superiores a 5% do volume de negócios, enquanto 29,2% indica que os custos logísticos são 

superiores a 5% e não superiores a 10% do volume de negócios. Já 20,8% das empresas afirma que 

os custos da actividade logística da empresa se encontram entre os 10 e os 15%. Pode assim 

concluir-se que apenas 14,6% das empresas contabiliza custos logísticos superiores a 15% do 

volume de negócios da empresa. 
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Figura 25. Pontuação dos custos em logística 

A quarta questão pretende reflectir a preocupação dos operadores logísticos em melhorar a relação 

com o seu parceiro. Obteve-se um total de 50 respostas a esta questão. O ponto em que as 

empresas consideram que os operadores logísticos se preocupam mais em melhorar é a 

“Flexibilidade a nível de capacidade”, sendo que obteve uma pontuação de 4,86. De seguida, as 

empresas consideram que a “Resolução de problemas” é também uma preocupação dos 

operadores logísticos, obtendo este factor uma pontuação de 4,82.Os factores que as empresas 

consideram que há menos preocupação por parte dos operadores logísticos são os processos de 

“Melhoria contínua” com 4,38 pontos e a “Flexibilidade a nível de tecnologia” com 4,58 pontos. 

Os dados obtidos encontram-se esquematizados no Figura 26. 

 

Figura 26. Melhoria de relação por parte dos operadores logísticos 
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5.1.3 Parcerias Potenciais 

A segunda parte do questionário descreve as potenciais parcerias entre empresas e operadores 

logísticos, ou seja, pretende perceber o interesse das empresas para o seu futuro a nível de 

actividade logística. 

A primeira questão analisa as razões que levarão as empresas no futuro a recorrer à subcontratação 

de serviços de logística. Obteve-se um total de 39 respostas. As razões que as empresas consideram 

mais importantes para no futuro subcontratar mais serviços de logística integrada são a “Redução 

dos custos de logística integrada” com uma pontuação de 5,46, o “Aumento do nível de serviço” 

com uma pontuação de 5,33, a possibilidade de “Passar custos fixos para variáveis” com uma 

pontuação de 5,28 e em quarto lugar encontra-se o “Aumento de flexibilidade operacional” com 

5,24. No Figura 27 pode-se observar os pontuaçãos a nível de importância dos aspectos mais 

significantes para as empresas. Os factores apontados como menos importantes foram a “Redução 

de stocks”, a possibilidade de “Permitir medir melhor o desempenho da função logística” e 

poder haver um maior “Foco no core business”. 

 

Figura 27. Razões para subcontratação futura 

A segunda questão pretende obter as actividades que as empresas querem subcontratar dentro de 3 

anos. O total de respostas a esta questão é 39. A actividade que as empresas apresentam mais 

interesse em vir a subcontratar é a “Execução da distribuição” com uma pontuação de 5,49. De 

seguida, com uma pontuação de 5,37, encontra-se a “Execução do transporte de saída”. As 

actividades com menor interesse de subcontratação no futuro são a “Execução e negociação de 

compras” com 2,08 pontos, a “Execução e negociação de vendas” com 2,16 pontos e os 

“Serviços pós-venda” com 2,84 pontos. A informação descrita encontra-se sistematizada na Tabela 

7. 
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Tabela 7. Interesse em subcontratar actividades logísticas  

Actividade Pontuação  

Execução da distribuição 5,49 

Execução do transporte de saída 5,37 

Execução do transporte de entrada 5,00 

Despacho alfandegário 4,92 

Picking 4,45 

Armazenamento de produtos acabados 4,14 

Planeamento e controlo do transporte 3,89 

Embalagem de produtos acabados 3,86 

Planeamento e controlo da distribuição 3,81 

Etiquetagem de produtos acabados 3,78 

Serviços de gestão de informação 3,73 

Logística inversa 3,59 

Cross docking 3,58 

Montagem de produtos 3,46 

Armazenamento de subprodutos 3,32 

Serviços de consultoria 2,97 

Serviço pós-venda 2,84 

Execução e negociação de vendas 2,16 

Execução e negociação de compras 2,08 

 

A terceira questão pretende compreender as razões que levam as empresas a não recorrerem mais à 

subcontratação de serviços de logística integrada e obteve um total de 40 respostas. Assim, a 

principal razão que leva as empresas a não recorrerem a mais serviços de logística deve-se ao facto 

de considerarem que a “Situação actual é adequada”, sendo que esta resposta apresenta uma 

pontuação de 4,54. Em segundo lugar, com 4,33 pontos, as empresas consideram que incorreriam 

em “Custos elevados com a relação”. No Figura 28 pode-se observar os dados obtidos em gráfico 

de barras. 
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Figura 28. Razões para não subcontratar mais 

5.1.4 Outras Questões 

Tal como foi indicado anteriormente, a terceira secção do questionário pretende avaliar outro tipo de 

questões que não se enquadravam noutras secções.  

A primeira questão pretende analisar a importância que as empresas dão à actividade logística como 

serviço estratégico para a empresa. A pontuação desta resposta foi de 6,20. O número total de 

respostas a esta questão foi 40. Na Figura 29 encontram-se as respostas sistematizadas. 

 

Figura 29. Logística como serviço estratégico 
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A segunda questão classifica a percepção das empresas relativamente ao impacto que teria a 

substituição de um operador logístico por outro. É interessante referir que em todos os aspectos 

considerados a maioria das empresas considera que o impacto seria neutro, ou seja, a moda das 

respostas encontra-se no neutro. Contudo, por ordem de impacto positivo para negativo, as empresas 

classificaram da seguinte forma: “Custo monetário”, “Qualidade do serviço”, “Tempo” e “Risco”. 

Na Figura 30 torna-se mais fácil a visualização das respostas. 

 

Figura 30. Impacto da substituição de um operador logístico por outro 

A terceira questão pretende compreender o sucesso da pró-actividade dos operadores logísticos em 

contactar as empresas. Na figura 31 torna-se mais fácil analisar o output desta questão. 69,2% das 

empresas já se depararam com ofertas de serviços por parte de operadores logísticos, sendo que 

25,9% dessas ofertas obtiveram sucesso.  

 

Figura 31. Pro-actividade dos operadores logísticos 
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A quarta questão pretende apurar as razões que podem ter estado no insucesso de parcerias 

anteriores. Nesta questão obteve-se um total de 32 respostas. A principal razão, obtendo uma 

pontuação de 5,41, foi o “Mau desempenho” por parte dos operadores logísticos. A segunda razão 

que obteve maior pontuação foi o “Não cumprimento do acordado” com uma pontuação de 5,38. 

Depois, e por ordem, vem a “Incapacidade para ajustar procedimentos”, a “Falta de confiança” e 

a “Falta de comunicação”, com 5,09, 4,97 e 4,88 pontos, respectivamente. Na Figura 32 pode-se 

observar a distribuição das respostas. 

 

Figura 32. Insucesso em parcerias anteriores 

5.2 Entrevistas 

Após a demonstração de resultados obtidos através da metodologia de pesquisa primária, o 

questionário, torna-se adequado a apresentação dos resultados obtidos nas entrevistas que servem 

de suporte aos resultados obtidos no questionário. 

 Para facilitar a análise dos resultados das entrevistas, apresenta-se de novo a Tabela 8, que 

descreve o tipo de empresas entrevistadas. Começa-se por discutir as entrevistas com actuais 

clientes da SLOG e posteriormente discute-se as entrevistas com os potenciais clientes da SLOG. 
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Tabela 8. Empresas alvo de entrevista 

Empresa Nº Trabalhadores Vol. Negócios (2011) Parceiro SLOG 

Dermacoconut 2 20m€ Sim 

TargetWay 4 100m€ Sim 

Santo Onofre 2 210m€ Sim 

SpecialGift 3 270m€ Não 

Science4You 20 650m€ Não 

Comeca 13 6M€ Não 

Sonicel 140 25M€ Não 

 

Deve ser salientado que os actuais clientes da SLOG apresentam um volume de negócios no ano de 

2011 bastante inferior aos dos potenciais clientes entrevistados.  

5.2.1 Actuais Clientes 

5.2.1.1 Parcerias Actuais 

Dos três clientes apresentados anteriormente, apenas um trabalha com mais operadores que a 

SLOG. A Santo Onofre, como indica o sócio-gerente José Prata, “trabalha com mais que um operador 

logístico mas a SLOG é o principal”. 

É interessantes verificar que as três empresas parceiras da SLOG têm em comum a subcontratação 

de armazenamento, transporte e distribuição. Como refere o Dr. Pedro Guerreiro, sócio da 

TargetWay, a “preparação de encomendas é também subcontratada”. Já José Prata, da Santo 

Onofre, afirma que “toda a actividade logística é subcontratada exceptuando a facturação e as ordens 

de entrega”. Jorge Alegria, gestor na Dermacoconut Iberica, afirma que “a distribuição é feita pela 

SLOG através de ordens de entrega colocadas numa plataforma online”. 

Relativamente às razões que levaram estas empresas a recorrer à subcontratação de serviços de 

logística integrada podem-se observar diferenças significativas. José Prata afirma que “a principal 

razão é o controlo de custos; contudo, factores como a entrega de responsabilidade, o 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e melhoria contínua dos serviços e a troca de sinergias pesam 

também na decisão”. Para o Dr. Pedro Guerreiro, da TargetWay existem três pontos essenciais que o 

levam a subcontratar serviços de logística integrada: “o trabalho especializado, a redução de custos e 

a eficácia e profissionalismo dos operadores logísticos”. Jorge Alegria tem uma perspectiva de que 

subcontratando serviços logísticos obtém melhorias “do ponto de vista económico/financeiro” e que a 
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SLOG “permite o crescimento da empresa, sendo que esta não tem os recursos para determinar 

certas funções como a distribuição por todo o país”. 

Quanto à preocupação dos operadores logísticos em melhorar a relação, e neste caso falamos 

essencialmente da SLOG, todos concordam que existe elevada preocupação em optimizar a relação. 

Neste ponto as três empresas afirmam que a SLOG se encontra sempre em processos de melhoria 

contínua e ajuste de procedimentos. José Prata afirma ainda que a SLOG “oferece o máximo de 

informação dentro da área de negócio, explicam e demonstram as dificuldades por que passam, 

elaboram relatórios de faltas e outras informações e adoptam novas ferramentas como portais de 

clientes, por exemplo”. Jorge Alegria e Dr. Pedro Guerreiro salientam ainda a questão dos custos. Dr. 

Pedro Guerreiro considera que a SLOG “se encontra constantemente à procura de optimizar os 

custos através de iniciativa própria”. Já Jorge Alegria Afirma que “apesar dos aumentos dos 

combustíveis, portagens, etc. a SLOG consegue aumentar os seus preços abaixo da inflação”.  

5.2.1.2 Parcerias Potenciais 

Esta secção pretende compreender que actividades as empresas terão interesse em subcontratar no 

futuro. É interessante constatar que nenhuma das três empresas pretende vir a subcontratar as 

actividades logísticas consideradas na Tese, uma vez que pensam estar a operar na situação 

adequada. Contudo, por outro lado, José Prata afirma que teria interesse em contratar acções de 

“merchandising, publicidade e consultoria a nível da imagem da empresa e do produto”, enquanto 

Jorge Alegria, da Dermacoconut Iberica, pensa que seria interessante “subcontratar serviços a nível 

de recursos humanos para promover os seus produtos e gráficas para fazer publicidade a nível de 

panfletos, por exemplo”. 

5.2.1.3 Outras Questões 

Esta secção começa por analisar a percepção das empresas relativamente ao impacto que teria a 

substituição de um operador logístico por outro. As três empresas referiram expressamente que para 

se colocar essa questão o impacto teria que ser evidentemente positivo. José Prata, da Santo Onofre, 

refere que “uma vez que se encontra em consulta permanente do mercado os impactos dessa 

substituição seriam negativos, uma vez que de momento é parceiro do melhor operador, tendo em 

conta a sua situação”. Já o Dr. Pedro Guerreiro afirma que “para se colocar essa questão teria que 

haver elevado impacto a nível de custos e qualidade de serviço”. Jorge Alegria acredita que a “SLOG 

oferece serviços de uma forma competitiva”. Contudo, “a empresa vai começar a distribui produtos 

para farmácias sofrendo assim uma expansão exponencial; dessa forma requisitaram propostas à 

SLOG e mais dois operadores, sendo que em circunstâncias de igualdade, ou pequena diferença, 

optará sempre pela SLOG, uma vez que existe uma relação de mútua confiança construída”. 
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De seguida pretende-se extrair as razões que levaram ao insucesso de parcerias anteriores. No caso 

da Dermacoconut Iberica não existiram parcerias anteriores uma vez que a empresa é recente, tendo 

sido fundada em Novembro de 2011. No caso das outras empresas já ocorreram problemas em 

parcerias anteriores. O Dr. Pedro Guerreiro indica “procedimentos errados e elevadas despesas na 

relação” como principais factores ao insucesso. Por sua vez, José Prata indica “falhas nas entregas, 

falhas na partilha de informação e falta de preços competitivos” como factores de insucesso em 

parcerias anteriores. 

A última questão desta secção pretende perceber a pró-actividade dos operadores logísticos e o seu 

sucesso nessas iniciativas de oferta de serviços. Jorge Alegria, sócio da Dermacoconut Iberica, 

nunca recebeu propostas de operadores logísticos, contudo “estaria aberto a ouvir novas propostas”. 

No caso do Dr. Pedro Guerreiro, já lhe foram oferecidos serviços, porém “nunca foram ao encontro 

das suas expectativas”. José Prata também já se deparou com ofertas, contudo “não foram recebidas 

em momentos oportunos, sendo que foram mantidas sempre em carteira de potenciais parceiros”. 

5.2.2 Potenciais Clientes 

5.2.2.1 Parcerias Actuais 

Relativamente aos Potenciais Clientes da SLOG é importante constatar desde já que todos já 

realizam parcerias com outros operadores logísticos. 

Miguel Pina Martins, director executivo da Science4You, subcontrata a “logística desde o armazém 

até ao cliente”, ou seja, a logística de saída, não incluindo trabalho em armazém. Pedro Ferreira, 

director de operações da Comeca SA, indica que a empresa subcontrata actualmente a “logística de 

armazenamento e tratamento de entrada e expedição de mercadorias, o transporte de mercadorias 

para clientes e dos fornecedores e ainda subcontrata os meios de importação e exportação”. Carlos 

Costa da Sonicel apenas subcontrata o transporte. Já Edgar Bernardo, sócio da SpecialGift, diz que 

“uma vez que importa os produtos acabados, subcontrata actividades relacionadas com o transporte, 

packaging, etc.”. 

De seguida, pretende-se apurar as razões que levaram as empresas a subcontratar serviços de 

logística. Redução de custos é a causa evidente e indicada por todos. Miguel Pina Martins e Pedro 

Ferreira referem ainda como factor de importância a “melhoria da qualidade do serviço”. Por outro 

lado, Edgar Bernardo e Carlos Costa referem a questão dos “recursos e capacidade insuficiente” para 

a realização da operação logística. 

Relativamente à preocupação em melhorar a relação todos se encontram de acordo em que os 

operadores logísticos demonstram interesse nessa melhoria. Carlos Costa e Edgar Bernardo 

evidenciam a optimização a nível de custos e nível de serviço. Miguel Pina Martins indica que os 

“operadores tentam melhorar em todos os aspectos, principalmente em reduzir custos”. Por sua vez, 
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Pedro Ferreira, director de operações da Comeca SA, refere o “desenvolvimento de ferramentas e 

procedimentos que agilizem os diversos processos e o trabalho conjunto de forma a gerar sinergias”. 

5.2.2.2 Parcerias Potenciais 

Relativamente à subcontratação futura de diferentes actividades, estas empresas encontram-se na 

mesma situação que os clientes da SLOG. Todas consideram que se encontram no nível de 

subcontratação adequado. Carlos Costa da Sonicel refere a “complexidade do seu negócio” para a 

falta de interesse em subcontratar mais serviços de logística, sendo que “lida com milhares de 

produtos no seu armazém e nenhum operador realizaria melhor o trabalho sem experiência”. Edgar 

Bernardo coloca apenas em hipótese subcontratar a “distribuição de um novo catálogo de produtos 

próprios” que poderá vir a ter no futuro. Pedro Ferreira afirma que a actividade logística da sua 

empresa é subcontratada “exceptuando uma percentagem residual tratada Ino ouse”. Miguel Pina 

Martins considera que contrata o que se adequa ao seu negócio. 

5.2.2.3 Outras Questões 

Relativamente ao impacto que traria a substituição de um operador logístico por outro, Miguel Pina 

Martins afirma que “uma vez que tem, constantemente, em conta outros operadores o impacto seria 

reduzido, mas havendo algum impacto elevado seria a nível de custos”. Edgar Bernardo e Carlos 

Costa referiram que haveria grande impacto a nível da relação mantida, uma vez que já existe uma 

relação de mútua confiança que teria de ser construída novamente. Pedro Ferreira refere elevados 

impactos devido à “construção de novas estruturas e procedimentos”. 

A nível de parcerias sem sucesso apenas Carlos Costa da Sonicel nunca teve problemas uma vez 

que “não existe muita flexibilidade por parte do transportador e existe muita união para tudo correr 

bem”. Já as outras empresas referem a incompetência dos operadores logísticos e falta de 

capacidade para responder ao perfil das empresas.  

A nível da pro-actividade dos operadores logísticos todas as empresas já se depararam com ofertas 

sem requisitar qualquer proposta. De um lado encontram-se Carlos Costa e Miguel Pina Martins que 

já subcontrataram nessas circunstâncias; do outro lado, encontram-se Edgar Bernardo e Pedro 

Ferreira que nunca contrataram nessa situação. Edgar Bernardo afirma “ser por sua culpa, uma vez 

que se encontra satisfeito com o actual operador, talvez não dê atenção suficiente a novas 

propostas”. Carlos Costa defende que “os operadores logísticos são muito pró-activos, principalmente 

a nível regional”. 

Na próxima página encontra-se a Tabela 9 com uma sintetização das entrevistas, incluindo os itens 

(questões) de maior relevo. 
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Tabela 9. Sintetização das entrevistas 

                   Itens 

Clientes 
Actividades subcontratadas Razões para subcontratar 

Preocupação dos 
operadores com a 

relação estabelecida 

Razões para 
insucessos 
anteriores 

Dermacoconut 
(cliente, 20m€) 

 Armazenamento 

 Transporte 

 Distribuição 

 Redução de custos 

 Oportunidade de expansão 

 Melhoria contínua 

 Ajuste de processos 

 Aumento de preços 
abaixo da inflação 

 

 

TargetWay 
(cliente, 100m€) 

 Armazenamento 

 Transporte 

 Distribuição 

 Trabalho especializado 

 Redução de custos 

 Eficácia e profissionalismo 

 Melhoria contínua 

 Ajuste de processos 

 Optimização de 
preços 

 Procedimentos 
errados 

 Despesas 
elevadas 

Santo Onofre 
(cliente, 210m€) 

 Armazenamento 

 Transporte 

 Distribuição 

 Controlo de custos 

 Entrega de responsabilidade 

 Benefício de sinergias 

 Melhoria de serviço 

 Melhoria contínua 

 Ajuste de processos 

 Partilha de 
informação 

 Adopção de novas 
ferramentas 

 Falhas nas 
entregas 

 Pouca partilha de 
informação 

 Falta de preços 
competitivos 

Special Gift 
(não cliente, 
270m€) 

 Distribuição 

 Preparação de encomendas 

 Custos 

 Recursos 

 Capacidade 

 Redução de custos 

 Melhoria de serviço 

 Incumprimento do 
acordado 

 Capacidade 

Science4You 
(não cliente, 
270m€) 

 Distribuição 

 

 Redução de custos 

 Melhoria de serviço 

 Redução de custos 

 

 Incompetência 

 Falta de 
capacidade 

Comeca SA 
(não cliente, 
6M€) 

 Armazenamento 

 Transporte 

 Distribuição 

 Redução de custos 

 Melhoria de serviço 

 Novas ferramentas e 
processos 

 Gerar sinergias 

 Incompetência 

 Falta de 
capacidade 

Sonicel (não 
cliente, 25M€) 

 Transporte 

 

 Redução de custos 

 Falta de recursos 

 Falta de capacidade 

 Redução de custos 

 Melhoria de serviço 
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5.3 Conclusões 

Neste capítulo apresentaram-se os dados obtidos pelos dois métodos de pesquisa: questionário e 

entrevista. Obteve-se um total de 54 respostas ao questionário e foram realizadas 7 entrevistas (3 

actuais clientes da SLOG e 4 potenciais clientes da SLOG). 

As duas principais conclusões deste capítulo revelam-se a nível das actividades contratadas sendo 

que actividades relacionadas com transporte ou distribuição são as que revelam maior 

subcontratação; a nível das razões para subcontratar a questão dos custos revela-se o factor mais 

importante referido pelos inquiridos e entrevistados. 

No Capítulo 6 é feita a discussão dos dados obtidos. No Capítulo 7 é feita a conclusão do estudo. 
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6 Discussão  

No presente capítulo procede-se à discussão dos resultados, apenas possível após a caracterização 

dos dados no Capítulo 5. 

Inicialmente aborda-se a amostra como um todo, sem haver diferenciação entre os tipos de 

empresas, isto é, para haver uma base da situação actual da indústria da logística no país e haver um 

termo de comparação com  outros estudos. Após essa fase será feita uma comparação com  estudos 

relevantes sobre outsourcing logístico. Seguidamente faz-se a comparação entre algumas 

características das empresas como a dimensão das empresas, o volume de negócios, as importações 

e as exportações. Por fim, será feita uma discussão dos resultados usando determinados filtros 

(volume de negócios, dimensão da empresas, custos em logística). 

6.1 Discussão dos dados obtidos 

A primeira secção do questionário tem como principal objectivo averiguar o estado de actuais 

parcerias realizadas pelas empresas com operadores logísticos.  

 

Benefícios da Subcontratação 

Nesta questão não existe uma grande diferença entre a pontuação do benefício mais pontuado e o 

menos pontuado. O benefício com maior pontuação é a redução de custo de logística com uma 

pontuação média de 5,45; por outro lado, o benefício com menor pontuação é a redução de stocks 

com uma pontuação de 4,07. A diferença entre ambos é de 1,38, numa escala de avaliação de 1 a 7. 

Torna-se pertinente começar por discutir os benefícios com maior pontuação. 

Através da primeira questão do questionário concluiu-se que o principal factor que leva as empresas 

a subcontratar serviços de logística integrada está relacionado com a possibilidade de existir uma 

redução de custos na actividade da empresa. Podem-se considerar duas dimensões relacionadas 

com esse ponto:  

 Os operadores apresentarem condições para reduzir os custos das empresas; 

 Os operadores logísticos possuírem vantagens competitivas relativamente aos concorrentes. 

Relativamente à primeira questão é possível uma redução dos custos das empresas uma vez que 

estas poderão passar os seus custos fixos para variáveis consoante o seu nível de actividade e, ao 

mesmo tempo, beneficiar das economias de escala da SLOG; esse potencial poderá ser comunicado 

pela empresa de serviços de logística através da apresentação de casos de sucesso de parcerias 

realizadas anteriormente com a SLOG. Quanto à segunda questão, a SLOG deverá realizar um 

estudo de benchmarking de forma a inteirar-se da gama de serviços oferecidos pelos concorrentes, 

da qualidade desses serviços e dos preços praticados. Após esta fase, deverá definir uma posição 
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competitiva relativamente aos concorrentes, sendo que uma vez que pretende aumentar a sua 

carteira de clientes deverá ser exigente consigo mesma. 

De seguida, as duas razões consideradas pelas empresas como benefícios da subcontratação de 

serviços logísticos são o aumento de flexibilidade operacional e a redução de investimentos. Tal 

como foi referido para a redução dos custos, a capacidade da SLOG aumentar a flexibilidade 

operacional deve ser demonstrada através de casos de sucesso que provêm da vasta experiência 

adquirida pela SLOG ao actuar em diversos mercados com exigências elevadas. Relativamente à 

redução de investimentos podem-se referir as seguintes vantagens que poderão vir a ser obtidas 

pelas empresas: 

 Redução de infra-estruturas; 

 Redução de capital humano; 

 Redução em custos associados ao transporte (combustível, portagens, seguros, etc.). 

A empresa passará esses custos para a  empresa de serviços de logística contratada. Como referido 

anteriormente, a empresa está também a converter os seus custos fixos em variáveis, aumentando a 

sua flexibilidade operacional.  

Nas entrevistas a clientes actuais da SLOG, mais uma vez, é sempre referida a questão dos custos. 

Os outros factores referidos variam de empresa para empresa, sendo os mais citados a qualidade do 

serviço e a necessidade de recursos que não possuem.  

Nas entrevistas a potenciais clientes da SLOG, a redução de custos é mais uma vez o factor 

mencionado por todas as empresas na tomada de decisão. As outras razões apontadas são as 

mesmas que nos actuais clientes da SLOG: qualidade do serviço e acesso a recursos importantes 

para a actividade da empresa. 

Actividades Subcontratadas e Satisfação Resultante 

A nível das actividades subcontratadas é interessante constatar que a maior parte das empresas 

referem-se a actividades relacionadas com o transporte e distribuição. Estas actividades não se 

encontram no leque de actividades realizadas pela SLOG uma vez que a mesma subcontrata a 

outros operadores logísticos ou transportadores. Desta forma, torna-se indispensável a criação de 

uma parceria em que a relação é de mútua confiança e partilha de riscos e benefícios. Desta forma, é 

conveniente a criação de contractos de longo-prazo, onde se encontra um elevado nível de 

integração e existe medição de desempenho constante, tanto a nível de custos como a nível da 

qualidade do serviço prestado. As outras actividades que se encontram no cimo da tabela de 

actividades com maior subcontratação são o picking e o armazenamento de produtos acabados, 

actividades em que a SLOG é especializada. 

No que diz respeito à satisfação das empresas relativamente à subcontratação de serviços de 

logística, as actividades que as empresas apontam como estando menos satisfeitas são a logística 
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inversa, os serviços de gestão de informação, os serviços de consultoria e a execução e negociação 

de vendas. Estas actividades deverão ser consideradas como críticas, uma vez que na generalidade 

as empresas as avaliam como serviços mal prestados pelos operadores logísticos. Assim, os 

operadores logísticos devem procurar ser eficientes e eficazes na criação de valor destas actividades 

para os seus clientes e apresentar os casos de sucesso aos potenciais clientes. 

Nas entrevistas a actuais clientes da SLOG nota-se que as três empresas subcontratam três 

actividades em comum: armazenamento, transporte e distribuição. Os potenciais clientes 

entrevistados também subcontratam o transporte e a distribuição.  

A Tabela 10 consiste numa matriz em que se classificam as actividades consoante a frequência de 

subcontratação das actividades e a satisfação resultante. Assim, quanto maior a subcontratação mais 

para baixo na tabela se situa a actividade; quanto mais para a direita na tabela maior a satisfação 

resultante. Pela análise da tabela é assim possível tirar algumas conclusões: 

 O “Armazenamento de subprodutos” e o “Planeamento e controlo do transporte” são as 

actividades que apresentam maior sucesso na indústria, uma vez que são das actividades 

mais subcontratadas e que simultaneamente  apresentam maior satisfação; 

 A “Logística inversa” é a actividade que se encontra na pior situação uma vez que para além 

de ser a que apresenta menor satisfação na sua subcontratação, também é das actividades a 

que as empresas recorrem menos; 

 A “Execução do transporte”, “Execução da distribuição”, “Picking”, “Armazenamento de 

produtos acabados” e “Despacho alfandegário” revelam um elevado potencial uma vez que 

são das actividades mais subcontratadas mas apresentam pouca satisfação. 
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Tabela 10. Frequência de subcontratação vs. Satisfação resultante de actividades logísticas 

  Satisfação 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 

 2 a 2,5 2,51 a 3  3,01 a 3,5 3,51 a 4 4,01 a 4,5 

1,5 a 2   Serviços pós-venda 

Serviços de consultoria 

Execução e negociação de 
compras 

 

2,01 a 2,5 Logística 
inversa 

Etiquetagem de produtos 
acabados 

Execução e negociação de 
compras 

Serviços de gestão de 
informação 

Embalagem de produtos 
acabados 

Montagem de produtos Cross docking 

2,51 a 3  Execução do transporte de 
entrada 

Planeamento e controlo da 
distribuição 

 Armazenamento de subprodutos 

 

 

3,01 a 3,5  Execução da distribuição 

Picking 

Armazenamento de produto 
acabados 

Despacho alfandegário 

 Planeamento e controlo do 
transporte 

 

3,51 a 4  Execução do transporte de 
saída 
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Custos da Logística 

A questão dos custos de logística foi abordada no questionário. Como se pode observar os custos 

incorridos na actividade de logística podem por vezes ser muito elevados. A actividade logística de 

uma empresa tem de ser constantemente revista e analisada. A possibilidade de subcontratar 

serviços de logística integrada permite passar custos fixos para variáveis, e assim os custos 

incorridos na actividade logística poderão ser reduzidos em momentos de menor actividade da 

empresa. Desta forma torna-se possível reduzir a percentagem de custos relativamente ao volume de 

negócios, que no fundo tem-se vindo a afirmar como uma das principais razões para as empresas 

recorrerem ao outsourcing de serviços de logística integrada. 

Preocupação na Melhoria da Relação 

Através do questionário tornou-se evidente que as empresas consideram que os operadores 

logísticos trabalham para haver melhorias na relação mantida entre ambos. Não existe grande 

diferenciação entre as percepções de como os operadores logísticos tentam melhorar a relação.  

Os actuais clientes da SLOG consideram que esta também se encontra constantemente em busca de 

iniciativas de forma a melhorar a relação mantida. O mesmo acontece com os potenciais clientes da 

SLOG. Os quatro entrevistados também consideram que os operadores logísticos com que lidam se 

preocupam em optimizar a sua relação. Todos os entrevistados se encontram satisfeitos a este nível, 

sendo por isso um factor que a SLOG tem de manter, e de preferência utilizando processos de 

melhoria contínua (Kaisen). 

 

A segunda secção do questionário tem como propósito o estudo de futuras parcerias e interesses das 

empresas para o futuro da sua actividade. 

Razões para a Subcontratação 

Tal como o principal benefício percebido pelas empresas ao recorrerem à subcontratação de serviços 

de logística integrada, a principal razão que as pode levar a subcontratar (mais) actividades é a 

redução dos custos. Como se pode ver este benefício é sempre considerado como o mais importante 

pelas empresas. As outras razões também apontadas com elevada pontuação foram o aumento do 

nível de serviço e a possibilidade de passar custos fixos para variáveis.  

Esta questão suporta também a primeira questão relativamente às razões que levaram as empresas 

a subcontratar. Como se observa através da Tabela 11 as diferenças dos pontuaçãos nas duas 

questões são muito pequenas, o que confirma os resultados obtidos na primeira questão. As 

diferenças maiores são na “Obtenção de know-how especializado”, “Passar custo fixos para variáveis” 

e “Permitir medir melhor o desempenho da função logística”. Estes pontos são talvez os que as 
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empresas não consideraram tão importantes  quando subcontrataram e que actualmente estão mais 

sensibilizados para a importância dos mesmos. 

Mais uma vez sugere-se a criação de casos de estudo de sucesso para demonstrar aos actuais 

clientes e potenciais clientes de que forma a SLOG pode acrescentar valor ao seu cliente.  

Tabela 11. Razões para subcontratar actividades logísticas 

Razão Ter recorrido no 
passado 

Recorrer 
no futuro 

Diferença 

Redução de custos de logística 
integrada 

5,45 5,46 0,01 

Aumento da flexibilidade 
operacional 

5,23 5,24 0,01 

Redução de investimentos 5,09 5,03 0,06 

Passar custos fixos para 
variáveis 

5,04 5,28 0,24 

Permitir melhor quantificar os 
custos da função logística 

5,04 5,03 0,01 

Aumento do nível de serviço 5,02 5,33 0,31 

Aumento da flexibilidade 
geográfica 

5,00 5,03 0,03 

Aumento da flexibilidade dos 
recursos humanos 

4,96 5,08 0,12 

Focar-se no core business 4,81 4,94 0,13 

Obtenção de know-how 
especializado  

4,81 5,19 0,38 

Permitir medir melhor o 
desempenho da função 
logística 

4,69 4,89 0,20 

Redução de stocks 4,07 4,24 0,17 

 

Actividades a Subcontratar no Futuro 

Tal como nas actividades mais subcontratadas actualmente, as actividades relacionadas com o 

transporte e distribuição são as que revelam maior interesse na futura subcontratação por parte das 

empresas. Considerando por exemplo o caso da execução da distribuição, nas actividades 

actualmente subcontratadas obteve uma pontuação de 4.63. Trata-se da segunda pontuação mais 

elevada das actividades actualmente subcontratadas. Já no caso das actividades potencialmente 

subcontratadas no futuro, a mesma tem o maior pontuação (5.49).  

Podem-se tirar duas conclusões diferentes quando existe uma pontuação elevada na secção das 

potenciais parcerias. Por um lado, se a actividade em questão já obteve uma pontuação elevada na 

primeira secção, então uma pontuação elevada nesta questão significa que a empresa quer continuar 
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a subcontratar. Por outro lado, se a mesma actividade obteve uma pontuação reduzida na primeira 

secção, implica que as empresas não subcontratam muito essa actividade, mas que pensam vir a 

subcontratar no futuro. 

Com o objectivo de contornar a ambiguidade resultante do output da questão criou-se uma nova 

medida. A nova medida consiste em subtrair a pontuação obtido na questão da segunda secção a 

pontuação da questão da primeira secção, isto é:   

          ( )                                                              

                                                                                                        

Quanto mais próximo de zero for essa diferença maior a probabilidade das empresas nessa 

actividade quererem manter o nível de subcontratação. Quanto mais positiva for a diferença, menos 

interesse têm as empresas em passar a subcontratar essa actividade. Quanto mais negativa for a 

diferença mais as empresas pensam em aumentar a subcontratação num futuro de 3 anos. 

Obviamente, a pontuação que foi atribuído ao interesse em subcontratar a actividade nos próximo 

três anos também tem de ser tido em conta. Uma diferença de 1 para 3 representa uma diferença de 

2, que é elevada, contudo um interesse em subcontratar no futuro de pontuação 3 significa Pouco 

Interesse.  

Na Tabela 12 encontra-se uma matriz onde o eixo horizontal representa o interesse em subcontratar 

no futuro (valor representado por y) e no eixo vertical a diferença abordada anteriormente (valor 

representado por x).  

Assim, pode-se afirmar que quanto mais para a direita e para baixo as actividades se encontram na 

matriz, maior será o nível de subcontratação num futuro de 3 anos.  
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Tabela 12. Matriz de interesse em subcontratar 
D

if
e
re

n
ç

a
 (

x
) 

 Interesse em subcontratar no futuro (y) 

 1 ˃ y ≥ 2 2 ˃ y ≥ 3 3 ˃ y ≥ 4 4 ˃ y ≥ 5 5 ˃ y ≥ 6 6 ˃ y ≥ 7 

0,3 ˃ x ≥ 0  
Execução e 

negociação de 
compras 

    

0 ˃ x ≥ -0,3  
Execução e 

negociação de 
vendas 

  
Execução do 

transporte de saída 
 

-0,3 ˃ x ≥ -0,6   
Planeamento e controlo do 

transporte 
   

-0,6 ˃ x ≥ -0,9  Serviços pós-venda 

Planeamento e controlo da 
distribuição 

Armazenamento de 
subprodutos 

Execução do transporte de 
entrada 

Picking 

Armazenamento de produtos 
acabados 

Execução da 
distribuição 

 

-0,9 ˃ x ≥ -1,2  
Serviços de 
consultoria 

Montagem de produtos 

Serviços de gestão de 
informação 

Logística inversa 

Despacho alfandegário   

-1,2 ˃ x ≥ -1,5 
 

 
 

Embalagem de produtos 
acabados 

Etiquetagem de produtos 
acabados 

Cross docking 
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Existem assim actividades que se podem considerar críticas e que a SLOG deverá dar maior 

pontuação na sua importância dado o interesse das empresas em subcontratar. Desta forma, as 

actividades consideradas de maior importância são (cada bullet point representa uma célula da 

matriz): 

 Despacho alfandegário; 

 Embalagem de produtos acabados, etiquetagem de produtos acabados e cross docking; 

 Execução do transporte de saída; 

 Execução da distribuição; 

 Execução do transporte de entrada, picking e armazenamento de produtos acabados. 

 

Razões Para Não Subcontratar 

Através da análise dos dados obtidos pelo método do questionário, concluiu-se que as empresas 

considerarem que se encontram na “Situação actual adequada” é o principal aspecto que as leva a 

não subcontratar mais serviços de logística integrada. A segunda razão mais importante consiste na 

percepção de “Custos elevados com a relação” das empresas com os operadores logísticos. Mais 

uma vez a questão dos custos a evidenciar-se como um aspecto fundamental na tomada de decisão 

por parte das empresas. A terceira razão com maior pontuação está relacionada com a primeira e 

refere-se à “Dimensão da empresa não permitir” a subcontratação de mais serviços de logística. 

Todos estes factores poderão ser contornados pela SLOG. Tal como foi referido anteriormente, um 

aspecto essencial para um futuro de sucesso da SLOG consiste na pró-actividade; a empresa tem de 

ter a iniciativa de abordar potenciais clientes. Apresentar casos de sucesso em parcerias anteriores, 

realizar orçamentos, demonstrar de que forma pode trazer valor para as empresas, demonstrar de 

que forma se diferencia dos seus concorrentes. 

É interessante observar que em todas as entrevistas realizadas, tanto a actuais como potenciais 

clientes da SLOG, todos referiram como única razão para não subcontratarem mais serviços de 

logística a questão mencionada com maior pontuação do questionário, ou seja, a empresa encontrar-

se no nível de subcontratação adequado. Como principais justificações para tal questão temos a 

referência de Carlos Costa da Sonicel que afirma que por exemplo, “a nível de armazém não pode 

subcontratar devido à complexidade do negócio, e por sua vez, do armazém”. Já Pedro Ferreira da 

Comeca SA, afirma que “a operação logística da empresa está essencialmente subcontratada a 

fornecedores externos, sendo que só uma percentagem residual é tratada in-house”. Miguel Pina 

Martins afirma que o “plano de negócios da Science4You está delineado desde a fundação da 

empresa”, não mostrando assim interesse em alterar o modo de operação da empresa relativamente 

à sua logística. 
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Esta questão torna-se assim de extrema importância no presente estudo. Até agora, vinha-se a 

considerar a questão dos custos como o factor não único mas de destaque relativamente à visão das 

empresas perante a subcontratação de actividades logísticas. A partir da análise da presente 

questão, conclui-se que as empresas consideram-se na situação ideal actual do nível de 

subcontratação de actividades logísticas, sendo este um factor tão ou mais importante para a SLOG 

conseguir aumentar a sua carteira de clientes. Assim sendo, é muito importante que a SLOG consiga 

demonstrar e provar a possibilidade de criação de valor perante empresas que consideram que não é 

possível melhorar. 

 

A terceira secção do questionário tem como propósito a abordagem de outras questões consideradas 

de relevo para o presente estudo. 

Actividade Logística como Serviço Estratégico 

A primeira questão visa o conhecimento de como as empresas avaliam a importância da actividade 

logística. 57,5% das empresas concorda totalmente em relação à actividade logística representar um 

serviço estratégico para a empresa. Contudo, este valor poderia ser superior. 35% das empresas 

concorda com a afirmação (6 numa escala de 1 a 7). 2,5% das empresas, o que corresponde a um 

total de uma empresa, não concorda nem discorda, e duas empresas, ou seja, 5% das empresas, 

não concorda com a afirmação. Pode-se assim concluir que a actividade logística representa um 

serviço estratégico para as empresas na grande maioria dos casos, visão que tem vindo a constatar-

se mais nos últimos anos, e que poderá ser consequência da actualidade económica do país e 

necessidade de redução de custos e melhoria de qualidade de serviços por forma a aumentar a 

carteira de clientes. Através da associação à SLOG, o serviço considerado estratégico por grande 

parte das empresas poderá ser desenvolvido de uma forma mais eficiente e a um custo reduzido, 

como poderá demonstrar a SLOG através de casos de estudo de sucesso. 

Impacto da Substituição de um Operador Logístico 

Esta questão revela que a maioria das empresas considera que em qualquer um dos aspectos (custo 

monetário, tempo, risco e qualidade do serviço) o impacto seria neutro ao substituir um operador 

logístico. Isto indica que as ofertas que se encontram no mercado de operadoras logísticas deverão 

ser semelhantes entre si, uma vez que a maior parte das empresas consideram que a substituição 

não teria qualquer impacto. Contudo, pode-se ainda distinguir aspectos que se aproximam do impacto 

positivo, nomeadamente o custo monetário e a qualidade do serviço, e aspectos que se aproximam 

do impacto negativo, nomeadamente o tempo e o risco. Para haver a substituição de um operador 

logístico o impacto a nível de custos e/ou a qualidade de serviço teria que melhorar, porém corre-se o 

risco de a parceria nova não resultar e/ou demorar a ser construída a relação entre ambos e 

implementados os processos de operação entre si. Os operadores logísticos têm de demonstrar 
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potencial de ganhos significativos para ultrapassar a resistência de mudança quer de empresas que 

já subcontrata serviços de logística quer de quem os faz in-house, dados os riscos percebidos. 

 

Pró-Actividade 

A terceira questão tem como objectivo perceber se os operadores logísticos são pró-activos, isto é, se 

procuram clientes e se abordam potenciais clientes sem serem requisitados e perceber qual o 

sucesso resultante dessa atitude. 

Pode-se observar que 69.2% das empresas já depararam com propostas de oferta de serviços de 

logística. Por outro lado, se cerca 30% das empresas da amostra nunca receberam propostas, ainda 

existe potencialmente um grande número de empresas que podem ser abordadas (note-se, contudo, 

que a amostra é meramente indicativa). Para além disto, 25,9% das empresas subcontrataram 

serviços de logística perante ofertas não requisitadas pelas empresas. Conclui-se daqui que da pró-

actividade podem resultar o sucesso na obtenção de parcerias, com aumento da carteira de clientes 

do operador logístico. 

Razões de Insucesso de Parcerias Anteriores 

A percepção das empresas relativamente ao insucesso de parcerias realizadas no passado 

concentram-se principalmente no “Mau desempenho” e “Não cumprimento do acordado” com os 

operadores logísticos. Perante isto, torna-se evidente que os operadores logísticos devem optimizar a 

qualidade dos serviços prestados, e não prometer desempenhos que não poderão cumprir. Caso 

contrário criarão insatisfação, ficando com má imagem no mercado. Outros aspectos que as 

empresas também consideram relevantes são a “Falta de comunicação”, a “Incapacidade para ajustar 

procedimentos” e a “Falta de confiança”. Uma forma também de prevenir estas razões de insucesso 

poderá consistir na manutenção de contactos periódicos com os clientes, perseverando na obtenção 

de feedback, de forma a resolver os problemas enfrentados pelas empresas e evitando quebras de 

relações. 

6.2 Comparação dos resultados obtidos com estudos relevantes 

Para a discussão dos resultados obtidos torna-se útil a comparação com os estudos relevantes sobre 

outsourcing logístico. Na Tabela 13 aparecem novamente os estudos relevantes com mais uma linha 

onde surgem os resultados do presente estudo. 
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Tabela 13. Comparação com estudos relevantes 

Estudo, 
Dimensão da 
amostra 

Actividades  Benefícios  Subcontratar Não 
subcontratar 

(Langley, 
2011), 
n=1561 

  Transporte 
internacional e 
nacional 

  Armazenamento  

  Freight forwarding 

  Custos de logística 

  Custos de 
inventário 

  Redução de activos 
fixos 

   Core business 
da empresa 

  Logística ser 
muito 
importante 

  Custos 
(Barros, 
2004), n=30 

  Eliminação de 
subprodutos 

  Distribuição  

  Tecnologias de 
informação 

   Flexibilidade e 
velocidade de 
resposta 

  Capacidade de 
fornecimento 

  Maior know-
how; 

  Custos  

  Controlo  

  Diferenças 
culturais  

(Wilding & 
Juriado, 
2004), n=50 

  Transporte 

  Distribuição  

  Gestão de frotas  

  Custos 

  Valor acrescentado 

  Nível de serviço 

   Qualidade  

  Custos  

  Confiança e 
comunicação 

(Rahman et 
al., 2004), 
n=130 

  Gestão de 
armazéns 

  Atendimento de 
pedidos  

  Gestão de frotas 

  Desempenho 

  Custos 

  Satisfação dos 
clientes 

  

Estudo, 
Dimensão da 
amostra 

Actividades  Benefícios  Subcontratar Não 
subcontratar 

(Sahay & 
Mohan, 
2003), n=36 

  Transporte,  

  Custom clearing 
and forwarding 

  Gestão de 
importações e 
exportações  

  Tempos de entrega 

  Know-how 

  Tempo do ciclo 
logístico  

  Core business da 
empresa 

  Custos 

  Core business 
da empresa  

  Casos de 
sucesso 

 

(Cardoso, 
2012), n=54 

 Execução do 
transporte de saída 

 Execução da 
distribuição 

 Despacho 
alfandegário 

 Custos 

 Nível de serviço 

 Passar custos fixos 
a variáveis 

 Custos 

 Aumento de 
flexibilidade 
operacional 

 Redução de 
investimentos 

 Situação 
actual 
adequada 

 Custos  

 Dimensão da 
empresa não 
permite 

 

Tal como nos outros estudos, as actividades que surgem com maior nível de subcontratação estão 

relacionadas com o transporte e distribuição. Nota-se também uma semelhança entre o estudo mais 

recente de Langley (2011) e o estudo actual: a subcontratação do despacho alfandegário, que não 

surge em nenhum dos outros estudos como a actividade mais subcontratada. 
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Relativamente aos benefícios da subcontratação de serviços de logística um dos factores que é mais 

evidenciado por todos os estudos é a questão dos custos. As empresas têm tendência em concordar 

que um dos maiores benefícios revela-se na redução de despesas. No presente estudo, também o 

nível de serviço é considerado o segundo maior benefício de recorrer a operadores logísticos. Este 

factor é referido também nos estudos de Wilding e Juriado (2004), de Rahman et al. (2004) 

evidenciado como desempenho e no de Sahay e Mohan evidenciado como tempos de entrega. O 

terceiro benefício com maior pontuação deve-se ao facto de haver a possibilidade de tornar custos 

fixos em variáveis.  

A principal razão que leva as empresas a subcontratar deve-se a redução de custos, já anteriormente 

referida como um dos principais benefícios. No estudo de Sahay e Mohan (2003) obteve-se a mesma 

razão com maior significância. A segunda razão encontrada para recorrer à subcontratação de 

serviços de logística consiste no aumento de flexibilidade operacional: Barros (2004) apresenta esta 

razão como a de maior pontuação. Em terceiro lugar, e de forma diferente de todos os outros 

estudos, encontra-se no presente estudo a redução de investimentos. 

Por outro lado, a principal razão que leva as empresas a não subcontratarem mais serviços de 

logística, deve-se ao facto das empresas considerarem que se encontram na situação adequada, não 

sentindo necessidade em subcontratar mais serviços de logística. A segunda razão com maior 

pontuação, são os elevados custos que as empresas percebem numa relação com um operador para 

subcontratar mais serviços. Este factor é evidenciado em todos os outros estudos que abordaram 

esta questão. Em terceiro as empresas assinalaram a dimensão da empresas não permitir 

subcontratar mais serviços de logística integrada. 

Uma vez apresentada a comparação com os outros estudos relevantes, torna-se útil agrupar as 

empresas por diferentes categorias de forma a tornar possível uma discussão que distinga os 

diferentes tipos de empresas e perceber como actuam. Quando se agrupam as empresas, se 

somarmos o número de respostas, este poderá ser  diferente de 54, pois houve inquiridos que 

optaram não responder a algumas questões. 

6.3 Comparação entre características das empresas 

Dimensão da empresa vs. Volume de negócios 

Tendo em conta que serão aplicados filtros relativamente à dimensão da empresa e ao volume de 

negócios torna-se importante observar a relação entre ambos. 

Como é de esperar, em geral quanto maior a dimensão da empresa, maior o seu volume de negócios 

(registam-se excepções). Assim, quando se falar da dimensão da empresa ou volume de negócios na 

análise após aplicação daqueles filtros, poder-se-á considerar uma relação positiva entre ambos. Na 

Tabela 14 encontra-se a informação esquematizada. 
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Tabela 14. Dimensão da empresa vs. Volume de negócios 

 0 a 2,5M€ 
(exclusive) 

2,5 a 5M€ 
(exclusive) 

5 a 7,5M € 
(exclusive) 

7,5 a 10M€ 
(exclusive) 

10 a 20M€ 
(exclusive) 

20 a 50M€ 
(exclusive) 

Mais 
de 

50M€ 

Micro 7 (100%) - - - - - - 

Pequena 8 (50%) 5 (31,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) 1 (6,3%) - - 

Média - 2 (25%) 1 (12,5%) - 3 (37,5%) 1 (12,5%) 1 
(12,5%) 

Grande - - - - 1 (16,7%) 2 (33,3%) 3 (50%) 

 

Dimensão da empresa vs. Importações/Exportações 

A importação e exportação das empresas também é um factor importante uma vez que a empresa 

opera a nível ibérico.  

O primeiro facto a observar-se na Tabela 16 é a elevada importação e reduzida exportação por parte 

das microempresas. Este mercado de microempresas torna-se atraente para a SLOG uma vez que 

actua em todo o país e ainda realiza a actividade de importação através de Espanha. 

É interessante reparar que por um lado 85,5% das médias empresas exportam regularmente, 

enquanto apenas 25% das pequenas empresas e 33,3% das grandes empresas exporta 

regularmente. Note-se que a dimensão da amostra é reduzida, não sendo assim possível 

considerarem-se os resultados como directamente extrapoláveis para a população. 

Tabela 15. Dimensão das empresas vs. Importações/Exportações 

 Importações Exportações 

 Esporadicamente Regularmente Esporadicamente Regularmente 

Micro - 7 (100%) 7 (100%) - 

Pequena 7 (41,2%) 10 (58,8 %) 12 (75%) 4 (25%) 

Média 3 (37,5%) 5 (62,5%) 1 (14,3%) 6 (85,7%) 

Grande 2 (33,3%) 4 (66,7%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 
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Dimensão da empresa 

Na Tabela 17 encontra-se as actividades mais subcontratadas, os benefícios percebidos, as razões 

para subcontratar e não subcontratar, tendo em conta a dimensão da empresa. 

Tabela 16. Actividade logística por Dimensão da empresa 

Dimensão  Actividades Benefícios Subcontratar Não subcontratar 

Micro (8 
respostas
) 

 Distribuição 

 Transporte 
de saída 

 Planeament
o e controlo 
do 
transporte 

 Picking 

 Flexibilidade 
operacional e 
geográfica 

 Custos e passar 
custos fixos para 
variáveis 

 Quantificação de 
custos e 
desempenho  

 Redução de 
investimentos 

 Redução de custos  

 Passar custos fixos 
para variáveis 

 Custos elevados 
com a relação 

 Dimensão da 
empresa não 
permite 

 Falta de 
operadores 
logísticos fiáveis 

Pequena 
(17 
respostas
) 

 Transporte 
de saída 

 Distribuição 

 Despacho 
alfandegário 

 Custos 

 Nível de serviço 

 Passar custos 
fixos para 
variáveis 

 Know-how 
especializado 

 Redução de custos  

 Nível de serviço 

 Passar custos fixos 
para variáveis 

 Situação actual 
adequada 

 Dimensão da 
empresa  

 Know-how e 
recursos 
suficientes 

Média (9 
respostas
) 

 Transporte 
de entrada 

 Transporte 
de saída 

 Planeament
o e controlo 
do 
transporte 

 Custos 

 Nível de serviço 

 Flexibilidade 
operacional e 
geográfica 

 Redução de custos 

 Nível de serviço 

 Flexibilidade 
operacional e 
geográfica 

 Possui recursos 
necessários 

 Situação actual 
adequada 

 Falta de 
operadores 
logísticos fiáveis 

Grande (6 
respostas
) 

 Picking 

 Armazenag
em de 
produtos 
acabados 

 Distribuição 

 Focar-se no core 
business 

 Know-how 
especializado 

 Medir melhor o 
desempenho  

 Passar custos fixos 
para variáveis 

 Aumento de 
flexibilidade dos 
recursos humanos 

 Flexibilidade 
operacional 

 Falta de 
operadores 
logísticos fiáveis 

 Possui recursos 
necessários 

 Custos elevados  

 

É interessante observar que nas micro, pequenas e médias empresas, as actividades com maior 

subcontratação estão relacionadas com o transporte e distribuição. Contudo, observando-se as 

empresas de grande dimensão constata-se que para além da distribuição, as actividades mais 

subcontratadas são a nível de armazém. Pode-se então concluir que existe uma ligação entre a 

dimensão da empresa e a sua operação em armazém. Confirma-se este facto também tendo em 

conta que nas empresas de micro, pequena e média dimensão, o transporte é das actividades que os 

inquiridos dão maior pontuação, uma vez que têm em conta que existe transportadores a deslocarem-

se aos seus armazéns. Uma vez que as grandes empresas subcontratam o armazenamento não dão 

tanta pontuação às actividades de transporte, mas sim à distribuição. Assim sendo, a SLOG deve 
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fazer um estudo de uma abordagem a clientes de maior dimensão, que concentram a subcontratação 

de actividades mais na gestão do armazém. 

Relativamente à percepção de benefícios por parte das empresas também se nota uma diferença 

semelhante à anterior. Enquanto as micro, pequenas e médias empresas dão elevada pontuação a 

questões como o nível de custos e sua quantificação e o nível de serviço, as grandes empresas dão 

mais importância à obtenção de know-how especializado e possibilidade de focarem-se no core 

business. 

Relativamente às razões que levam as empresas a subcontratar novamente, todos os tipos de 

empresa assinalaram a redução de custos como um dos factores mais importantes, mas as empresas 

de grande dimensão dão ainda mais importância à flexibilidade a nível de recursos humanos. 

Também é de referir que as micro empresas são as únicas que indicam a redução de investimentos 

como um factor de grande importância na decisão de subcontratar serviços de logística integrada. 

No ponto que aborda as razões das empresas não subcontratarem mais serviços de logística, 

podem-se claramente separar os grupos das micro e pequenas empresas do grupo de médias e 

grandes empresas. O primeiro grupo, ou seja, as micro e pequenas empresas referem que a sua 

dimensão não o permite e consideram que custos são elevados e a situação actual é adequada. Já o 

segundo grupo, ou seja, as médias e grandes empresas referem a posse de recursos necessários e a 

falta de operadores logísticos fiáveis como razões para não subcontratarem mais serviços de 

logística. 

De categoria para categoria as diferenças entre os pontuaçãos de cada factor vão aumentando. As 

razões que as micro empresas apontam, normalmente, são semelhantes às das pequenas empresas, 

mas muito diferentes das grandes empresas, que por sua vez são semelhantes às das médias 

empresas. Tendo em conta os serviços prestados pela SLOG e a sua dimensão, é útil referir-se que a 

sua actividade adequa-se mais a empresas de grande dimensão. 

Volume de negócios vs. Razões para subcontratar 

Outra análise de interesse consiste em observar as razões que levam as empresas a subcontratar 

consoante o seu volume de negócios. Porém, o conjunto de empresas em cada grupo é muito inferior 

à análise feita anteriormente. Assim sendo, os resultados serão ainda menos representativos dos 

valores na população. 

A razão redução de custos de logística integrada surge em todas as categorias como uma das razões 

com maior pontuação, exceptuando as empresas com o volume de negócios superior a 50 Milhões de 

euros. 

É fácil observar que as empresas com menor volume de negócios (0 a 2.5 Milhões de euros) dão 

elevada importância a questões relacionadas com os custos. Nas cinco principais razões que levam 

as empresas a recorrer à subcontratação de serviços de logística quatro estão relacionadas com os 
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custos: redução de custos, redução de investimento, tornar custos fixos em variáveis e quantificação 

de custos mais fácil. A partir da categoria seguinte é que as empresas começam a dar maior 

pontuação a razões como a qualidade do serviço prestado. 

Na análise anterior observou-se que as micro empresas na decisão de contratar são as únicas que 

têm a redução de investimentos como uma das principais razões. É interessante referir que a única 

categoria que coloca a redução de investimentos como uma das principais razões para recorrer à 

subcontratação de serviços de logística integrada, são as empresas com um volume de negócios 

inferior ou igual a 2,5 Milhões de euros. Pode-se assim observar que as empresas com menor volume 

de negócios e menor número de trabalhadores consideram a subcontratação um elemento favorável 

para evitar a necessidade de investimentos em meios para realizar a actividade logística das 

empresas. 

Por sua vez, as empresas de grande dimensão e as empresas que registaram um volume de 

negócios superior a 50 Milhões de euros são as únicas que referem a flexibilidade a nível de recursos 

humanos como factor de importância na decisão de subcontratar. 

6.4 Conclusões 

No presente capítulo apresentou-se a discussão dos dados obtidos pelos métodos de pesquisa 

questionário e entrevista. Primeiramente abordou-se a mostra como um todo e, posteriormente foram 

criados diversos filtros e comparações entre itens. Sempre que conveniente recorreu-se às 

entrevistas para sustentar a discussão dos dados obtidos no questionário. 

O principal benefício percebido pelas empresas ao recorrer à subcontratação de serviços de logística 

é a redução de custos, pelo método do questionário. Nas entrevistas, para além do mesmo factor ser 

geralmente considerado o mais importante, também foram nomeados factores como a melhoria do 

nível de serviço e a falta de recursos das empresas. 

Relativamente às actividades mais subcontratadas, as relacionas com o transporte e distribuição são 

as que registam um maior nível de subcontratação. No método de entrevista para além desses 

factores também as actividades de armazenamento são constantemente indicadas pelos 

entrevistados. 

De um modo geral as empresas consideram que os operadores logísticos se encontram preocupados 

em manter e melhorar a relação com as empresas. A principal razão para as empresas não 

recorrerem a mais serviços de logística relaciona-se com o facto de considerarem que se encontram 

na situação adequada. A maior parte das empresas considera ainda que a logística é um serviço 

estratégico. Concluiu-se ainda que é uma mais-valia ser pró-activo, uma vez que será possível obter 

parcerias dessa iniciativa tomada pelos operadores logísticos. 

Quanto à análise realizando filtros concluiu-se: 
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 A actividade que as empresas de grande dimensão subcontratam mais é o 

armazenamento, enquanto as actividades que as restantes empresas mais 

subcontratam são as relacionadas com o transporte e distribuição; 

 As razões que levam as empresas de grande dimensão a recorrer à subcontratação 

de actividades logísticas são a obtenção de know-how especializado e foco no core 

business, enquanto as restantes empresas dão maior pontuação à redução de custos 

e melhoria de serviço prestado; 

 As razões que levam as micro e pequenas empresas a não subcontratarem mais 

serviços de logística são a nível de custos e considerarem que se encontra na 

situação actual, enquanto as empresas de média e grande dimensão referem possuir 

os recursos necessários e haver falta de operadores logísticos fiáveis. 
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7 Conclusão e Trabalho Futuro 

A SLOG é uma operadora logística situada em Setúbal que actua em toda a Península Ibérica. Iniciou 

a sua actividade associada ao Grupo Entreposto vindo mais tarde a tornar-se independente. Os 

serviços que a empresa realiza dividem-se em cinco categorias: logística integrada, logística “in 

house”, logística especializada e serviços pós-venda, logística automóvel e serviços de valor 

acrescentado. Em cada uma das categorias a empresa realiza diversas actividades conforme as 

necessidades dos clientes. Desde o início da sua actividade que tem vindo a expandir a sua carteira 

de clientes não registando qualquer saída. 

Contudo, a empresa considera que é possível expandir o número de parceiros e, consequentemente, 

o seu nível de actividade, sendo que apresenta as condições necessárias para tal. A empresa afirma 

que comparado a outros países, como Espanha e Reino Unido, o nível de empresas que recorre ao 

outsourcing das actividades logísticas em Portugal é bastante reduzido. De modo a contornar esse 

facto, foi elaborado este trabalho de dissertação de mestrado sobre o outsourcing logístico em 

Portugal de modo a sugerir medidas e iniciativas de forma a diversificar e aumentar a sua carteira de 

clientes. 

Desta forma avançou-se para o estudo da indústria. Tal como em estudos anteriormente realizados 

na área, a metodologia principal utilizada foi o questionário. Contudo, existiu uma grande diferença 

neste estudo: os resultados obtidos pelo método principal foram suportados por uma série de 

entrevistas, ou seja, o método de suporte. Após a fase de recolha de dados e sua organização 

procedeu-se a fase de discussão dos dados recolhidos. 

Os dados obtidos nas duas metodologias raramente diferem, sendo que se pode confirmar que as 

entrevistas suportaram os resultados obtidos nos questionários. O principal benefício de recorrer ao 

outsourcing considerado pelas empresas é a redução de custos. Através das entrevistas obteve-se 

ainda que a melhoria do nível do serviço prestado e a falta de recursos para o desenvolvimento da 

actividade logística são também factores identificados pelas empresas. As actividades que 

normalmente apresentam maior procura por parte das empresas são actividades relacionadas com o 

transporte e distribuição. Nas entrevistas, o armazenamento também se relevou uma actividade de 

elevada procura. De uma forma geral, as empresas consideram que os operadores logísticos se 

preocupam com a melhoria contínua da relação mantida. A principal razão apurada para as empresas 

não recorrerem a um maior nível de subcontratação refere-se ao facto de considerarem que se 

encontram na situação adequada.  

É importante mencionar que se observa que as empresas que mais recorrem ao outsourcing são as 

empresas de grande dimensão. O mercado português é caracterizado por muitas empresas de 

pequena dimensão. Daí resultar também uma reduzida procura pela subcontratação de serviços de 

logística a nível nacional. 
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Ao longo da discussão foram sugeridas uma série de estratégias/iniciativas a implementar pela SLOG 

de forma a alcançar o seu objectivo de alargar a carteira de clientes: 

 Maximizar a eficiência dos serviços prestados; 

 Comunicar tanto quanto possível e ganhar confiança dos clientes; 

 Melhorar constantemente as relações mantidas; 

 Não prometer desempenhos futuros e custos impraticáveis; 

 Demonstrar que as empresas podem subcontratar diferentes tipos de actividades ou 

intensificar a subcontração de serviços já subcontratados, alertando para o facto da situação 

actual dos clientes poder ser melhorada; 

 Realização de análises de benchmarking e definição de uma posição competitiva no 

mercado; 

 Iniciativas de pró-actividade, isto é, abordar clientes sem ser requisitada; 

 Apresentar tanto a clientes como potenciais clientes, casos de estudo de sucesso anterior; 

 Fazer parcerias de longo-prazo e maximização da partilha de benefício e risco com 

operadores que realizem o transporte e distribuição; 

 Analisar que serviços deverá colocar na sua carteira de serviços e se possível aumentar o 

número de serviços de forma a abrangir as necessidades de mais clientes. 

Antes de finalizar a presente Dissertação do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial é 

importante identificar o principal desafio encontrado ao longo da elaboração do estudo. O grande 

desafio reflecte-se com a disposição dos responsáveis das empresas em colaborar no estudo. Devido 

à pouca disponibilidade o estudo foi afectado em dimensões diferentes. Primeiro, o número de 

respostas ao questionário foi reduzido comparativamente ao número de questionários enviados. 

Segundo, o número de entrevistas realizadas foi reduzida tendo em conta os contactos que foram 

efectuados. Terceiro, e talvez o facto que mais afectou o estudo, devido a essa indisponibilidade o 

processo de validação do questionário foi muito demorado. 

Para trabalho futuro recomenda-se a extensão da amostra em que surgiu o estudo. A amostra foi 

baseada numa base de contactos da SLOG que, futuramente, essa base de dados poderá ser 

expandida tanto nas indústrias de interesse da SLOG como noutras, uma vez que um dos objectivos 

da empresa é diversificar a sua carteira de clientes. 
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Anexo I – Localização das instalações da SLOG na Península Ibérica 
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Anexo II – Localização das instalações da SLOG na Península de Setúbal 
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Anexo III – Estrutura do questionário 

Texto Introdutório  

O presente questionário visa o estudo do Outsourcing Logístico em Portugal, e tem o objectivo final 

de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas empresas do sector. 

Realiza-se no âmbito da tese homóloga do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial do Instituto 

Superior Técnico. 

Os dados são recolhidos de forma a preservar a anonimidade dos inquiridos, e serão tratados de 

forma agregada. 

O questionário tem uma duração prevista de 10 a 15 minutos. 

A sua colaboração neste estudo é fundamental. 

Para efeitos deste questionário, considere a Logística como compreendendo três áreas: logística de 

entrada, gestão de materiais, e a logística de saída. 

Logística Integrada é a área da cadeia de abastecimentos que planeia, implementa e controla o fluxo 

e armazenamento de bens, serviços e informação, entre o ponto de origem e o ponto de consumo, 

tendo como objectivo cumprir requisitos dos clientes.  

Obrigado pela sua participação. 

Miguel Murta Cardoso 

miguelmurtacardoso@ist.utl.pt 

I - PARCERIAS ACTUAIS 

1- Classifique a pontuação das seguintes razões para ter recorrido à subcontratação de serviços 

de logística integrada (1 a 7). 

a. Focar-se no core business; 

b. Redução de custos de logística integrada; 

c. Passar custos fixos para variáveis 

d. Obtenção de know-how especializado; 

e. Aumento do nível de serviço; 

f. Aumento de flexibilidade geográfica; 

g. Aumento de flexibilidade de recursos humanos; 

h. Aumento de flexibilidade operacional; 

i. Permitir medir melhor o desempenho da função logística; 

j. Permitir melhor quantificar os custos da função logística; 

k. Redução de stocks; 

l. Redução de investimentos; 

m. Outros:_________________. 

2- Classifique a frequência (1 a 7) com que a sua empresa subcontrata as seguintes actividades 

e avalie a sua satisfação (1 a 7):   

a. Execução e negociação de compras; 

b. Planeamento e controlo do transporte; 

c. Execução do transporte de entrada; 

d. Execução do transporte de saída; 

e. Armazenamento de subprodutos; 

f. Montagem de produtos; 

mailto:miguelmurtacardoso@ist.utl.pt
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g. Armazenamento de produtos acabados; 

h. Embalagem de produtos acabados; 

i. Etiquetagem de produtos acabados; 

j. Execução e negociação de vendas; 

k. Planeamento e controlo da distribuição; 

l. Execução da distribuição; 

m. Despacho alfandegário; 

n. Cross docking; 

o. Serviços de consultoria; 

p. Logística inversa; 

q. Serviços de gestão de informação; 

r. Picking; 

s. Serviço pós-venda; 

t. Outros:__________________________. 

3- Indique a percentagem dos custos em logística integrada (armazenamento, distribuição, 

serviços de valor acrescentado) relativamente ao volume de negócios da empresa: 

a. 0 a 5%; 

b. Mais de 5 a 10%; 

c. Mais de 10 a 15%; 

d. Mais de 15 a 20%; 

e. Mais de 20%. 

4- Nas suas relações com operadores logísticos, como classifica a atenção dos mesmos 

relativamente aos seguintes pontos: 

a. Resolução de problemas; 

b. Melhorias contínuas; 

c. Flexibilidade a nível de tecnologia; 

d. Flexibilidade a nível de capacidade; 

e. Adaptação a nível de cultura; 

f. Adaptação a nível de comunicação; 

g. Outros:__________. 

II - PARCERIAS POTENCIAIS 

1- Classifique a importância (1 a 7) dos seguintes aspectos que podem conduzir à 

subcontratação de serviços de logística integrada. 

a. Focar-se no core business; 

b. Redução de custos de logística integrada; 

c. Passar custos fixos para variáveis 

d. Obtenção de know-how especializado; 

e. Aumento do nível de serviço; 

f. Aumento de flexibilidade geográfica; 

g. Aumento de flexibilidade de recursos humanos; 

h. Aumento de flexibilidade operacional; 

i. Permitir medir melhor o desempenho da função logística; 

j. Permitir melhor quantificar os custos da função logística; 

k. Redução de stocks; 

l. Redução de investimentos; 

m. Outros:_________________. 

2- Classifique o interesse (1 a 7) que a sua empresa tem em continuar a subcontratar ou passar 

a subcontratar cada uma das seguintes actividades nos próximos 3 anos:  
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a. Execução e negociação de compras; 

b. Planeamento e controlo do transporte; 

c. Execução do transporte de entrada; 

d. Execução do transporte de saída; 

e. Armazenamento de subprodutos; 

f. Montagem de produtos; 

g. Armazenamento de produtos acabados; 

h. Embalagem de produtos acabados; 

i. Etiquetagem de produtos acabados; 

j. Execução e negociação de vendas; 

k. Planeamento e controlo da distribuição; 

l. Execução da distribuição; 

m. Despacho alfandegário; 

n. Cross docking; 

o. Serviços de consultoria; 

p. Logística inversa; 

q. Serviços de gestão de informação; 

r. Picking; 

s. Serviço pós-venda; 

t. Outros:__________________________. 

3- Classifique a importância (1 a 7) dos seguintes aspectos que levam a empresa a não 

subcontratar mais serviços de logística integrada. 

a. Falta de operadores logísticos fiáveis; 

b. Cultura da nossa empresa não permite; 

c. Custos elevados com a relação; 

d. Perda de controlo; 

e. Dúvida quanto ao benefício da relação; 

f. Dimensão da nossa empresa não permite; 

g. A nossa empresa possui know-how suficiente para a função logística; 

h. A nossa empresa possui recursos necessários para a função logística; 

i. A nossa empresa já tem os recursos necessários para a função logística; 

j. Falta de propostas; 

k. Parcerias anteriores com mau resultado; 

l. Situação actual adequada; 

m. Tempo de implementação da relação; 

n. Outro:____________. 

III- OUTRAS QUESTÕES 

1- Classifique o seu grau de concordância (1 a 7) relativamente à seguinte afirmação: “A 

actividade logística representa um serviço estratégico para a empresa.” 

a. ___________. 

2- Classifique o impacto (1 a 7) da substituição de um operador de logística integrada por outro 

a nível de: 

a. Custo monetário; 

b. Tempo; 

c. Risco; 

d. Qualidade do serviço. 
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2- Alguma empresa já lhe ofereceu serviços de logística sem ser requisitada? Contratou os 

serviços dessa empresa?  

a. Ofereceram? 

b. Contratou? 

3- Classifique a importância das razões que podem ter estado na origem do insucesso de 

parcerias anteriores (1 a 7). 

a. Mau desempenho; 

b. Não cumprimento do acordado; 

c. Falta de confiança; 

d. Falta de comunicação; 

e. Incapacidade para ajustar procedimentos; 

f. Outra:_________. 

IV - EMPRESA 

1- Indique o sector em que a empresa se insere. 

a. Indústria alimentar; 

b. Indústria do vestuário; 

c. Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e 

produtos electrónicos e ópticos; 

d. Fabricação de equipamento eléctrico; 

e. Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para 

veículos automóveis; 

f. Comércio por grosso (inclusive agentes de veículos automóveis e motociclos; 

g. Comércio por grosso (inclusive agentes), excepto de veículos automóveis e 

motociclos; 

h. Comércio a retalho de veículos automóveis e motociclos; 

i. Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos; 

j.  Actividades de edição de livros; 

k. Telecomunicações; 

l. Outro: ______________ . 

2- Indique a dimensão da empresa. 

a. Micro (menos de 10 colaboradores); 

b. Pequena (10 a 50 colaboradores); 

c. Média (50 a 250 colaboradores); 

d. Grande (mais de 250 colaboradores). 

3- Indique o número de trabalhadores da sua empresa associados à logística. 

a. 0 a 2; 

b. 3 a 5; 

c. 6 a 8; 

d. 9 a 11; 

e. 12 a 14; 

f. Mais de 14. 

4- Indique o volume de negócios da empresa em 2011?  

a. 0 a 2,5 Milhões de € (exclusive); 

b. 2,5 a 5 Milhões de € (exclusive); 

c. 5 a 7.5 Milhões de € (exclusive); 

d. 7,5 a 10 Milhões de € (exclusive); 

e. 10 a 20 Milhões de € (exclusive); 

f. 20 a 50 Milhões de € (exclusive); 
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g. Mais de 50 Milhões de €. 

5- Indique a variação do volume de negócios médio, relativamente aos últimos 3 anos?  

a. -30% ou menos; 

b. De -30 a -20% (exclusive); 

c. De -20 a -10% (exclusive); 

d. De -10 a 0% (exclusive); 

e. De 0 a 10% (exclusive); 

f. De 10 a 20% (exclusive); 

g. De 20 a 30% (exclusive); 

h. 30% ou mais. 

6- Classifique o seu grau de importação (1 a 7). 

7- Classifique o seu grau de exportação (1 a 7). 
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Anexo IV – Estrutura da entrevista 

INTRODUZIR A TESE  

A tese consiste no estudo do Outsourcing de Logística Integrada em Portugal e tem como principais 

objectivos compreender as razões que levam as empresas a recorrerem ou não à subcontratação de 

serviços de logística integrada e perceber as vantagens e desvantagens da subcontratação de 

serviços de logística integrada. 

PARCERIAS ACTUAIS  

1. Realiza parcerias actualmente com operadores logísticos? Se não passar para PARCERIAS 

POTENCIAIS.  

2. Que tipo de actividades subcontrata actualmente? 

3. Quais as razões que o levaram a recorrerem à subcontratação de serviços de logística? 

4. Considera que os operadores logísticos com que realiza parcerias actualmente se encontram 

preocupados em melhorar a relação? Se sim, como? 

PARCERIAS POTENCIAIS 

1. Que actividades têm interesse em subcontratar no futuro? Porquê? 

2. Porque razões não subcontratam mais serviços de logística? 

OUTRAS QUESTÕES 

1. Que impacto considera que traria para a sua empresa a substituição de um operador logístico 

por outro? 

2. Já realizou parcerias que não tiveram os resultados esperados? Quais as razões que aponta 

para esse insucesso?  

3. Alguma empresa já lhe ofereceu os seus serviços sem ser requisitada? E contratou-a? 

EMPRESA 

1. Dados da empresa: 

a. Volume de negócios;  

b. Trabalhadores;  

c. Trabalhadores associados à logística.  

2. A empresa importa de que países?  

 

 


