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Resumo 
 

As empresas enfrentam uma competição global cada vez mais rigorosa, que as pressiona a 

expandir as suas actividades de modo a alargarem o seu alcance geográfico. Neste sentido, 

a rede logística assume um papel fundamental para o sucesso das empresas. A necessidade 

e a preocupação de distribuir produtos a nível global implicam uma procura constante por 

uma rede logística eficiente. Uma boa gestão da logística, e mais concretamente da 

operação da distribuição, permite reduzir custos e simultaneamente aumentar o nível de 

serviço ao cliente. 

A Jerónimo Martins, o maior grupo de distribuição alimentar em Portugal, reconhece que a 

sua operação de distribuição não se encontra totalmente optimizada e apresenta 

oportunidades de melhoria, nomeadamente no que diz respeito ao tempo perdido pelos 

condutores no interior do Centro de Distribuição da Azambuja, que resulta em menos tempo 

livre para efectuar distribuição de mercadoria às lojas. Neste sentido, o Grupo pretende 

analisar a operação actual e identificar alternativas que permitam melhorar a eficiência das 

operações.  

No presente trabalho é estudado o problema identificado. É feita uma caracterização da rede 

logística actual, com especial enfoque na área dos transportes, onde são identificados os 

principais problemas e constrangimentos da mesma. Para a resolução do problema é 

proposta a metodologia Transportation Value Stream Map, que visa analisar detalhadamente 

a operação actual com o intuito de identificar e eliminar os respectivos desperdícios. O 

processo de eliminação dos desperdícios é feito através da implementação de iniciativas que 

tornem a operação mais eficiente, culminando numa proposta de operação futura. 

 

 

Palavras-chave: Logística, Operação de Distribuição, Transportation Value Stream Map, 

Eficiência. 
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Abstract 
 

Companies face an increasingly stringent global competition that pushes them to expand its 

activities, in order to broaden their geographic reach. In this sense, logistics network assumes 

a key role to companies’ success. The need and desire to distribute products globally implies 

a constant search for an efficient logistics network. A good logistics management, and more 

specifically distribution operation management, will allow companies to reduce costs while 

increase the level of customer service. 

Jerónimo Martins, the largest food distribution group in Portugal, recognizes that its 

distribution operation is not fully optimized and reveals improvement opportunities, particularly 

regarding the time that drivers waste within Azambuja Distribution Center, resulting in less 

free time to make the distribution of goods to stores. Given this, the Group intends to analyze 

the current operation in order to identify alternatives to improve operations efficiency. 

The problem identified is studied in this work. A characterization of the current logistics 

network is done, particularly in the transportation area, in which are identified the main 

problems and constraints. To solve the problem, the Transportation Value Stream Map 

methodology is proposed, aiming to perform a detailed analysis of the current operation in 

order to identify and eliminate its wastes. The elimination process is done through the 

implementation of initiatives that makes the operation more efficient, resulting in a proposed 

future operation. 

 

 

Keywords: Logistics, Distribution Operation, Transportation Value Stream Map, Efficiency. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do problema 
O desenvolvimento económico, a globalização e o aumento do consumo de bens são 

factores que foram estimulando, ao longo das últimas décadas, uma necessidade crescente 

de distribuir produtos a nível global. Este efeito da globalização, a par com a facilidade de 

acesso a informação, bens e produtos que se tem vindo a acentuar, tornou os consumidores 

cada vez mais rigorosos e exigentes nos seus hábitos de consumo.  

As empresas enfrentam uma competição cada vez mais rigorosa e vêem-se na obrigação de 

expandir as suas actividades, com o intuito de alcançarem consumidores em mercados 

geograficamente dispersos. Esta expansão resulta num aumento da complexidade das suas 

redes logísticas. Aliado a esta necessidade de distribuir produtos a um nível global surge 

uma preocupação constante na procura de redes logísticas mais eficientes e eficazes. Uma 

boa rede logística permite obter grandes reduções de custos e consequentemente um 

aumento dos lucros, traduzindo-se assim numa vantagem competitiva face à concorrência.   

A actividade da distribuição tem como principal objectivo garantir que os produtos estejam 

disponíveis no local certo, nas quantidades certas e no momento certo, procurando satisfazer 

a procura dos clientes. Esta operação só é possível através de uma coordenação e 

integração eficiente de todos os elementos constituintes de uma cadeia de abastecimento. 

Em particular, a actividade do transporte de mercadoria assume-se como um elemento 

fundamental no sucesso das empresas. Sendo o transporte uma das operações mais 

dispendiosas de toda a rede logística das organizações, torna-se um alvo constante de 

tentativas de optimização e melhoria. 

É neste contexto que surge o presente trabalho. A Jerónimo Martins (JM), o maior Grupo de 

distribuição alimentar em Portugal e na Polónia, identificou falhas de eficiência na sua rede 

logística, nomeadamente na área dos transportes. Neste sentido, este trabalho tem como 

finalidade estudar soluções de optimização da rede de transportes do Grupo, tendo em vista 

um maior aproveitamento de todos os recursos e consequentemente uma redução de custos.  

1.2. Objectivos do Trabalho 
O objectivo final do presente trabalho consiste na análise e reestruturação da rede de 

transportes da JM tendo em vista a sua optimização, mais concretamente na melhoria de 

eficiências através da eliminação de desperdícios, onde para tal foram definidos os seguintes 

objectivos intermédios: 

• Contextualização do problema em estudo; 

• Caracterização da JM e do problema em estudo, com especial enfoque na operação 

de distribuição actual, nomeadamente:  
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o Centros de Distribuição; 

o Lojas e respectivas restrições; 

o Transportes/Frota; 

o Planeamento de rotas; 

o Operações no Centro de Distribuição da Azambuja; 

• Identificação e descrição dos problemas e constrangimentos associados à operação 

de distribuição; 

• Identificação e descrição de soluções e alternativas preliminares propostas pela JM; 

• Revisão da literatura existente sobre transportes e distribuição, gestão e 

planeamento de frota, operações de armazém, conceito lean, lean aplicado aos 

transportes; 

• Escolha e adaptação de uma metodologia para aplicação no problema em estudo; 

• Recolha de dados e definição de pressupostos para utilização na metodologia; 

• Aplicação da metodologia com o objectivo de identificar ineficiências na operação; 

• Desenvolvimento de iniciativas a adoptar e análise do respectivo impacto na 

operação.	  

1.3. Metodologia 
Neste capítulo é apresentada a metodologia que se adoptou no desenvolvimento da 

dissertação de mestrado e respectiva abordagem ao problema sobre o qual incide o presente 

trabalho. Esta é constituída por seis etapas (Figura 1). 

Na primeira etapa é caracterizada a situação actual da Jerónimo Martins (JM), mais 

concretamente da sua rede logística. No desenvolvimento desta caracterização pretende-se 

perceber com detalhe o funcionamento da operação de distribuição e todos os seus 

intervenientes. Esta caracterização tem por objectivo a identificação de problemas e 

restrições actuais e as primeiras abordagens de possíveis alternativas e soluções propostas 

pela empresa.  

Na segunda etapa procede-se à revisão da literatura relevante face aos problemas 

identificados no ponto anterior. Neste sentido, esta revisão deve conter temas relacionados 

com transportes, gestão e planeamento de frota e operações de armazém, com o intuito de 

perceber as considerações e metodologias existentes que poderão ser úteis no estudo do 

problema em análise. 

Na terceira etapa é introduzida a metodologia TVSM que foi previamente explorada na 

revisão bibliográfica e que vai ser utilizada para resolver o problema em estudo, onde são 

abordadas as adaptações a efectuar à respectiva metodologia, tendo em vista a sua 

aplicabilidade no caso prático em questão. 

Na quarta etapa procede-se à recolha e tratamento de dados necessários para o estudo, 

com o intuito de fazer um estudo das possíveis alternativas de melhoria à operação de 
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distribuição, com particular enfoque na área dos transportes. Ainda nesta fase são definidos 

e discutidos todos os pressupostos a considerar nos casos em que se verifica a ausência de 

dados. 

A quinta etapa consiste na implementação da metodologia TVSM ao caso prático e 

respectiva análise e discussão dos resultados. Nesta fase é caracterizada detalhadamente a 

operação actual da JM, onde são identificadas ineficiências e oportunidades de melhoria. De 

seguida são propostas medidas e iniciativas e posteriormente é estudado o seu impacto na 

operação, onde se pretende concluir se as iniciativas propostas surtiram efeito na 

performance das operações relacionadas com o transporte de mercadoria.  

Por último, são retiradas as conclusões gerais de todo o trabalho e se sugere possíveis 

desenvolvimentos do presente trabalho. 

	  
Figura 1 – Metodologia da dissertação de mestrado 

1.4. Estrutura do Trabalho 
A estrutura deste trabalho foi desenvolvida tendo em conta os objectivos traçados 

anteriormente e está organizada da seguinte forma: 

• Capítulo 1: É feita uma contextualização do problema em estudo, identificando-se a 

metodologia a utilizar no decorrer do estudo e apresentam-se os objectivos a atingir; 

• Capítulo 2: Caracterização do problema em estudo. Para tal, é feita uma descrição 

detalhada de toda a rede logística actual, com maior ênfase na operação de 

distribuição, nomeadamente nos centros de distribuição, lojas, frota, planeamento de 

rotas e nas operações que decorrem no Centro de Distribuição da Azambuja. Ainda 

neste capítulo são identificados os problemas associados à operação actual e 

respectivas soluções propostas pela empresa; 

• Capítulo 3: Com base nos problemas identificados, é feito um levantamento da 

literatura existente, sendo explorada a informação relativa à operação de distribuição, 

nomeadamente à gestão e planeamento de frota e operações de armazém, bem 

como o conceito lean aplicado a transportes, que consiste na melhoria de eficiência 

das operações através da eliminação de desperdícios; 

1 • Caracterização da empresa e do problema em estudo 

2 • Revisão bibliográfica 

3 • Estudo da metodologia TVSM  

4 • Recolha e tratamento de dados necessários para o estudo	  

5 • Implementação prática da metodologia TVSM 

6 • Conclusões finais e trabalho futuro 
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• Capítulo 4: É apresentada e caracterizada a metodologia teórica que vai ser 

utilizada no estudo. Ainda neste capítulo são explicadas as adaptações efectuadas à 

metodologia de modo a ser aplicável ao caso prático em estudo, e por último são 

apresentados os objectivos esperados da implementação desta metodologia; 

• Capítulo 5: Neste capítulo é apresentada a implementação da metodologia no caso 

prático. Começa-se por apresentar a recolha e tratamento dos dados, com os 

respectivos pressupostos assumidos e restrições existentes. De seguida são 

definidos os cenários que vão ser analisados e posteriormente faz-se a 

caracterização exaustiva da operação actual da JM, onde se pretende identificar 

desperdícios ocorridos na distribuição. Por último, e face aos desperdícios 

identificados, são propostas iniciativas de melhoria e é analisado o seu impacto na 

operação; 

• Capítulo 6: No último capítulo são apresentadas as conclusões gerais e é sugerido 

o trabalho futuro para dar continuação ao presente estudo. 
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2. Caso de Estudo 

2.1. Introdução à Jerónimo Martins 
A JM é um grupo português de distribuição alimentar, indústria e serviços, que nasceu em 

1792 com a abertura da sua primeira loja no Chiado, em Lisboa. Actualmente a JM encontra-

se presente em Portugal, na Polónia e na Colômbia, através das cadeias Pingo Doce e 

Recheio, Biedronka (1997) e Ara (2013), respectivamente.  

Segundo dados relativos ao ano de 2013, a JM registou uma facturação na ordem dos 11,6 

mil milhões de euros, conta com mais de 2.500 lojas e cerca de 2 milhões de m2 de área de 

venda (Jerónimo Martins, Website oficial).  

Em Portugal, a JM é líder no sector da distribuição alimentar nas operações de retalho e 

grosso, através das marcas Pingo Doce e Recheio, sendo a primeira a líder em 

supermercados e a segunda em cash & carry. Na Polónia, a insígnia Biedronka é a maior 

cadeia de supermercados do país, assumindo-se como líder no mercado de retalho alimentar, 

onde é abastecida por 11 Centros de Distribuição. Quanto à Colômbia, o Grupo iniciou a sua 

actividade no primeiro semestre de 2013 com as suas lojas de proximidade Ara, abastecidas 

actualmente por 1 Centro de Distribuição. 

No sector da indústria, o Grupo opera através da parceria JM com a multinacional Unilever, 

que foi criada em 1949 e originou a Unilever Jerónimo Martins. Esta empresa produz e 

distribui produtos de grande consumo na área alimentar, cuidado pessoal e cuidado da casa. 

Em 2009, a Unilever JM decidiu criar a Gallo Worldwide, que se dedica exclusivamente ao 

negócio da produção e comercialização de azeites e óleos alimentares. 

No sector dos serviços, através da Jerónimo Martins Distribuição de Produtos de Consumo 

(JMDPC), o Grupo representa e distribui em Portugal em regime de exclusividade marcas 

internacionais de renome. Na área de restauração, através da Jerónimo Martins Restauração 

e Serviços (JMRS), o Grupo opera várias insígnias de retalho especializado: Olá e Ben & 

Jerry’s (geladarias), Jeronymo (quiosques e cafetarias), Chili’s e Oliva (restaurantes) e ainda 

Hussel (lojas de chocolates e derivados). É ainda de salientar que a JM detém na Polónia 

uma rede de farmácias chamada Apteka Na Zdrowie e a cadeia de drugstores Hebe. A 

Tabela 1 resume toda a estrutura negocial do Grupo. 

Na área da Distribuição Alimentar, todas as insígnias têm a mesma estrutura de gestão. 

Cada uma é gerida pela respectiva Direcção Executiva, que é composta transversalmente 

pelos Directores de cada área funcional: operações, comercial, recursos humanos, financeira 

e logística. A Direcção de Operações tem a particularidade de estar organizada por regiões. 

A JM assume como principal missão o crescimento e a criação de valor, de forma contínua e 

sustentável, de modo a ir ao encontro das expectativas dos stakeholders e satisfazer os 
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interesses dos seus accionistas, contribuindo em simultâneo para o desenvolvimento 

sustentável das regiões onde opera (Jerónimo Martins, 2012c).  

Nem todos os sectores onde a JM opera serão abordados. O presente trabalho vai incidir 

unicamente sobre a área da Distribuição Alimentar em Portugal. 

Tabela 1 – Estrutura de negócios da JM (Jerónimo Martins, Website oficial) 

Distribuição 
Alimentar 

Portugal 
Pingo Doce – Supermercados 

Recheio – Cash & Carry 
Polónia Biedronka – Supermercados 

Colômbia Ara – Lojas alimentares 

Indústria Portugal 
Unilever Jerónimo Martins – Nutrição, Higiene e Cuidado 
Pessoal 
Gallo Worldwide – Azeite e Óleos Vegetais 

Serviços Portugal 

JMDPC – Representação e Serviços – Alimentar e 
Cosmética 
JM Restauração – Retalho – Quiosques de Café, 
Geladarias, Lojas de Sanduíches, e Restauração 
Hussel – Retalho Especializado – Confeitaria e Chocolates 

Outros 
Negócios Polónia 

Apteka Na Zdrowie – Farmácias 
Hebe – Drugstore 

 

2.2. Caracterização do Caso de Estudo 
Neste trabalho pretende-se estudar soluções que optimizem a gestão de frota da JM, com 

especial enfoque na melhoria da eficiência das operações que decorrem no Centro de 

Distribuição da Azambuja. Para uma boa identificação e análise das soluções a implementar, 

torna-se essencial efectuar uma caracterização pormenorizada do problema em estudo. 

Neste sentido, este capítulo pretende analisar com o detalhe necessário a operação logística 

actual da JM, nomeadamente a área dos transportes. A caracterização será feita com base 

nos dados recolhidos em documentos internos da JM e ainda nas visitas efectuadas ao 

Centro de Distribuição (CD) da Azambuja.  

2.2.1. Descrição da operação 
Os processos logísticos da JM são da responsabilidade da empresa JMR – Prestação de 

Serviços para a Distribuição, S.A.. Esta empresa (antigamente designada Gestiretalho), 

pertence ao Grupo JM, que é responsável pela gestão de todas as actividades de compra, 

transporte e armazenamento em Portugal. 

Toda a operação de reabastecimento é desencadeada pelas encomendas elaboradas pelas 

diferentes superfícies comerciais do Grupo JM. De modo a que toda a operação de 

distribuição de mercadoria às lojas seja bem sucedida, torna-se fundamental existir uma 

coordenação extrema entre todos os pontos da cadeia logística, nomeadamente uma boa 
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transparência e consistência de informação. A JM opera com um sistema pull, em que a 

procura das lojas “puxa” a distribuição.  

A Figura 2 resume a operação de reabastecimento das lojas, que é desencadeada pelas 

encomendas diárias (os pedidos têm de ser feitos até às 17 horas de cada dia útil) no 

sistema SAP. Consoante o sistema de reaprovisionamento dos produtos (os três sistemas 

serão explorados de seguida), o sistema SAP processa os pedidos e integra-os no sistema 

de gestão de armazém, o WPMS (Warehouse Physical Management System). Quando toda 

a mercadoria se encontra disponível no CD é executada e expedida para as lojas. 

Toda a interação com os fornecedores é da responsabilidade do Departamento de Supply 

Chain. A função deste Departamento consiste no controlo da operação de aprovisionamento 

dos CD’s. Para tal, cabe ao Departamento a escolha dos fornecedores, a gestão da relação 

com os mesmos e a colocação de encomendas, nomeadamente no estabelecimento de 

tempos e horários de entrega de mercadoria. 

	  

Figura 2 – Esquema do reabastecimento das lojas e aprovisionamento de armazéns 

A recepção de mercadoria nos CD’s é constituída por duas etapas: em primeiro lugar é feita 

uma actualização de inventário (recepção administrativa) e de seguida a mercadoria é 

armazenada na sua localização (recepção física). A execução é feita através do WPMS, em 

que a mercadoria vai sendo executada consoante os pedidos das lojas. Neste processo são 

preparadas paletes, skates ou carrinhos de produtos pendurados (contentores de transporte 

de mercadoria) com os diferentes pedidos e são agrupados por loja nas portas de expedição 

para serem posteriormente carregados nas viaturas e expedidos. A ordem de execução é 

feita com base num planeamento diário (Anexo 1), que é elaborado pelo Departamento de 

Transportes e tem em conta os horários de entrega nas lojas.  

Para além da expedição dos produtos para as lojas, a JM também faz operações de 

transshipment entre os CD, com o objectivo de fazer uma consolidação dos produtos. Estas 

operações podem ocorrer durante todo o dia mas verificam-se com maior frequência ao final 

da tarde/início da noite, altura em que a maior parte da expedição para as lojas já se 

concretizou.   

Os três sistemas de aprovisionamento que existem na JM são os seguintes: 

• Stock – este sistema é utilizado em produtos que tenham prazos de validade longos 

(chamados produtos não perecíveis), em situações que se justifique constituir 
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inventário. Este sistema tem a vantagem de permitir fazer encomendas de grandes 

quantidades, que se traduz numa redução de custos (desconto por quantidade e 

optimização do transporte). Neste sistema os níveis de inventário são 

constantemente analisados com o intuito de nunca existirem rupturas de stock; 

• Just-in-time (JIT) – este sistema, contrariamente ao que se sucede no sistema 

anterior, é utilizado em produtos perecíveis ou em situações em que não existe 

necessidade de constituir inventário. Neste sistema existe uma rotação rápida dos 

produtos, uma vez que apenas são requisitados aos fornecedores as quantidades 

ordenadas pelas lojas. Assim que recepcionados, os produtos são directamente 

distribuídos no local do armazém reservado para cada loja e posteriormente 

expedidos; 

• Cross-Docking – este sistema é idêntico ao anterior, com a particularidade de não 

existir o processo de execução. A mercadoria é recepcionada já de acordo com os 

pedidos das lojas, funcionando estes armazéns apenas como intermediários. 

Actualmente a JM movimenta mais de 28.500 produtos diferentes (SKU – Stock Keeping 

Units), dos quais cerca de 72% são não perecíveis e 28% são perecíveis. Em 2011 o Grupo 

distribuiu cerca de 225 milhões de unidades de medida de compra (UMC). 

2.2.2. Centros de Distribuição 
Actualmente a JM opera em Portugal através de sete Centros de Distribuição1, sendo que 

todos eles se situam junto às duas maiores cidades portuguesas, Lisboa e Porto. O 

abastecimento das lojas está dividido por duas zonas, Norte e Sul, sendo que o eixo divisório 

se encontra entre as cidades de Coimbra e Viseu. As lojas da zona Norte são abastecidas 

pelos CD de Guardeiras, Vila do Conde e Laúndos. Toda a zona Sul (que inclui o Algarve) é 

abastecida por quatro CD: Azambuja, Vila Nova da Rainha, Alcochete e MARL (Figura 3). 

Na Tabela 2 estão representados os sete CD com as suas áreas e respectivos armazéns. O 

desenvolvimento deste trabalho basear-se-á apenas no CD da Azambuja, que como se pode 

observar pela tabela, é o maior do país. 

	  
Figura 3 – Rede logística actual (Jerónimo Martins, 2012a) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Está prevista a abertura de um novo CD no Algarve em 2014, no entanto este facto não vai ser tido 
em consideração neste estudo, uma vez que os dados recolhidos dizem respeito à operação de 2013.  
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Tabela 2 – Centros de Distribuição da JM e respectivos armazéns (adaptado de Jerónimo 
Martins, 2012a) 

Centro Distribuição Região Área (m2) Armazéns 

Azambuja Lisboa 51.000 

§ Ambiente Stock (5401) 
§ Frescos JIT (5404) 
§ PD Frutas e Vegetais (5403) 
§ PD Ambiente JIT (5407)  
§ PD Peixe (5409) 

Vila Nova Rainha Lisboa 10.000 § Ambiente JIT 
Guardeiras Porto 13.000 § Ambiente Stock 

Vila Conde Porto 21.000 

§ PD Frutas e Vegetais 
§ PD Frescos 
§ PD Congelados 
§ PD Peixe + Lota Matosinhos 
§ PD Ambiente Stock Fast Movers 

Laúndos Porto 12.000 § Ambiente JIT 

Alcochete Lisboa 20.500 
§ A Ambiente 
§ B Ambiente 
§ Refrigerados 

MARL Lisboa 4.000 § Congelados – outsourcing 
 

2.2.3. Lojas e Restrições 
A partir dos CD os produtos são transportados para as lojas Pingo Doce e Recheio de todo o 

país. Na Figura 41 está representada a distribuição das lojas existentes por distrito, onde se 

pode verificar que grande parte se situa nos distritos de Lisboa e Porto (ambos representam 

48% do total de lojas).  

 

 

Insígnia Região 
Norte 

Região 
Sul Total 

Pingo Doce 136 211 347 
Recheio 15 23 38 

Total 151 234 385 
 

 

 

É de salientar que das 385 lojas existentes, 347 são da marca Pingo Doce – cerca de 90% 

do total.  

Uma vez que a maior parte das lojas se situa em centros urbanos, existem várias restrições 

a ter em conta na descarga da mercadoria. As condições desfavoráveis à descarga nas lojas 

representadas na Tabela 32, juntamente com o tráfego intenso que se faz sentir nas horas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A divisão das lojas em duas regiões (Norte e Sul) diz respeito à estrutura antiga. Actualmente as lojas 
estão repartidas por cinco regiões, no entanto neste trabalho vai ser utilizado o formato antigo. 
2 Considerando a estrutura antiga apenas com a divisão entre Região Norte e Região Sul. 

Figura 4 – Distribuição das lojas em Portugal Continental (adaptado de Jerónimo 
Martins, 2012a) 
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ponta e ainda as limitações dos horários de descarga devido ao ruído inerente são as 

restrições mais relevantes. Para fazer face a estes constrangimentos, a JM é obrigada a ter 

uma frota diversificada de veículos (com pesos e dimensões variados) e a efectuar um bom 

planeamento de rotas, tendo em conta que tem de manter o nível de serviço de 

reabastecimento das suas lojas ao menor custo possível. 

Tabela 3 – Características de descarga nas lojas (adaptado de Jerónimo Martins, 2012b)  

 Região Norte Região Sul Total 

 Número 
Lojas % Número 

Lojas % Número 
Lojas % 

Existência de cais de descarga 72 48 101 43 173 45 
Condições para caixas de 
carga acostadas 19 13 20 9 39 10 

Possibilidade de entrega 
nocturna 55 36 4 2 59 15 

TOTAL lojas 151 100 234 100 385 100 
 

Esta tabela mostra algumas das restrições que aumentam a complexidade do processo de 

planeamento de rotas. Note-se que apenas 45% do número total de lojas têm cais de 

descarga, o que significa que em mais de metade o tempo de descarga dos produtos será 

superior. Nestes casos, as paletes têm de ser descarregadas uma a uma no exterior das 

lojas e posteriormente levadas para o interior das mesmas. Por outro lado, apenas 10% têm 

condições para acostar caixas de carga. Estas são lojas em que caso seja necessário, têm 

condições para albergar um semi-reboque encostado ao seu cais de descarga, possibilitando 

em simultâneo a descarga de mercadoria de outras viaturas. As entregas nocturnas são 

feitas sem a presença de funcionários da loja ou no limite com um segurança. Estas entregas 

ocorrem fora do período de funcionamento da loja, ou seja, estão compreendidas entre as 22 

horas e as 5 horas da manhã. É de salientar o facto de 85% da totalidade das lojas não 

poder ser abastecido durante este período.  

2.2.4. Transportes/Frota 
O transporte de mercadoria é, de uma maneira geral, a operação mais dispendiosa de toda a 

rede logística de uma empresa. É também a operação que permite interligar todos os pontos 

de uma cadeia de abastecimento. A principal função do Departamento dos Transportes da 

JM consiste em garantir o abastecimento das lojas, cumprindo os horários de entrega e os 

tempos de aprovisionamento, de modo a rentabilizar ao máximo a sua frota. É ainda da 

responsabilidade deste Departamento a gestão da logística inversa. Esta envolve a 

devolução dos acessórios de transporte (AT) por parte das lojas e a operação de 

backhauling (na viagem de retorno das lojas para o CD, os condutores aproveitam para 

recolher mercadoria junto de fornecedores previamente identificados). 

A política da JM relativa à logística dos transportes assenta na contratação de serviços a 

empresas de Transporte para efectuar o transporte de mercadorias por todo o país (Tabela 
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4). Esta política teve início em 1996 com o início da prestação de serviços por parte da 

Transportadora TJA, em que foi assinado por ambas as partes um contrato do tipo 

fixo+variável, onde foram disponibilizadas 19 viaturas. Este tipo de contrato consiste numa 

tarifa pré-acordada com o transportador, onde existe uma componente que cobre os custos 

fixos de cada viatura utilizada e outra componente respeitante aos custos variáveis, que 

resultam do total de quilómetros percorridos por cada viatura. 

Ao longo do tempo a JM foi contratando mais transportadoras, sendo que actualmente já 

conta regularmente com seis. A mais relevante é a Transportadora ZAS que disponibiliza 283 

viaturas e efectua 81% do serviço de transporte. Com esta transportadora foi estabelecido 

um contrato Open Book. Neste caso, todos os custos associados às viaturas (combustível, 

portagens, avarias, outros) ficam directamente a cargo da própria JM, no entanto é como se 

as viaturas pertencessem à empresa, uma vez que estão sempre à disposição e são as 

prioritárias para a operação. Este contrato apresenta as seguintes vantagens para a JM: 

• O facto de existir um grande volume de serviço garante um maior poder negocial à 

JMR e assim as decisões ficam sempre do seu lado; 

• Maior flexibilidade operacional; 

• Questões legais ficam a cargo da transportadora; 

• A gestão dos condutores, uma actividade crítica que advém das restrições legais, 

também é feita pela transportadora. 

Actualmente a JM tem ao seu dispor uma frota de 350 veículos, dos quais mais de 200 estão 

associados ao CD da Azambuja. 

Tabela 4 – Transportadores (Jerónimo Martins, 2012b) 

Transportador Nº Viaturas Início prestação 
serviços Tipo contrato 

TJA 19 1996 Fixo + Variável 
TRACAR 6 2002 Km’s contratados 

Oscar 9 2008 Fixo + Variável 
Edgar e Prieto 19 2008 Fixo + Variável 

TFS 14 2008 Fixo + Variável 
ZAS 283 2005 Open Book 
Total 350   

 

Relativamente às características da frota, existem vários tipos de veículos. De modo a fazer 

face às várias restrições das lojas previamente identificadas, é necessária uma frota 

heterogénea com dimensões diversas, tanto em altura, comprimento e largura bem como de 

capacidade (que é medida em paletes de mercadoria). Assim sendo, a JM tem à sua 

disposição 8 diferentes tipos de veículos, com capacidades compreendidas entre 10 e 33 

paletes (Tabela 5). Dos oito tipos diferentes, é de salientar o facto de existirem apenas 5 

viaturas no total com capacidades de 10, 13 e 18 paletes, que são viaturas direccionadas 

para lojas muito específicas. Por serem viaturas destinadas a serviços muito específicos (o 
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que pode reduzir a sua rentabilização), actualmente a JM já não adquire veículos com estas 

capacidades, uma vez que os existentes são suficientes para satisfazer as necessidades. 

Cerca de 86% da frota é composta por viaturas iguais ou superiores a 20 paletes. 

Tabela 5 – Número de viaturas por capacidade (adaptado de Jerónimo Martins, 2012b) 

Capacidade 10 pal. 12 pal. 13 pal. 18 pal. 20 pal. 22 pal. 24 pal. 33 pal. 
Tipologia Rígido Rígido Rígido Rígido Rígido Articulado Rígido Articulado 

Quantidade 2 40 2 1 70 30 85 102 
 

As viaturas de 22 e 33 paletes têm a particularidade de serem articuladas e não rígidas como 

as restantes, ou seja, o “tractor” é separável da caixa de carga (também designada semi-

reboque). A viatura de 33 paletes tem como vantagem a sua capacidade de carga (permite 

transportar mais mercadoria), pelo que é particularmente destinada a abastecer as maiores 

lojas ou rotas que necessitem abastecer várias lojas.  

Comparando as viaturas de 22 paletes (articuladas) com as de 24 paletes (rígidas), e tendo 

em conta que as dimensões são idênticas, a utilização da viatura articulada apresenta as 

suas vantagens, apesar de ter um custo de aquisição superior e ter menor capacidade de 

carga (em paletes). Em primeiro lugar estas viaturas permitem uma maior capacidade de 

carga em termos de tonelagem (suporta 30 toneladas, mais 4 que os rígidos de 24 paletes). 

Por outro lado, o facto de o eixo traseiro ser direccional facilita as manobras complicadas em 

espaços curtos nos centros urbanos. Por último, estas viaturas apresentam ainda a 

vantagem de no caso de ser necessária manutenção nas caixas de carga, o “tractor” poder 

continuar a operar. Hoje em dia, 40% da frota da JM é composta por viaturas articuladas e 

60% por viaturas rígidas. 

Outra característica que a maioria dos veículos da frota partilha é o facto de estarem 

equipados com motores de refrigeração (algumas viaturas têm dois motores, um na parte da 

frente e outro atrás). Estes motores possibilitam o transporte de produtos perecíveis à sua 

temperatura recomendada, de modo a chegarem em perfeitas condições às lojas. Através de 

colchões isotérmicos, é possível obter compartimentos com temperaturas distintas dentro da 

caixa de carga, possibilitando assim o transporte de dois ou três tipos de carga diferentes. 

Em ambas as situações, um dos tipos de produtos tem sempre de ser transportado à 

temperatura ambiente (não perecíveis). 

Relativamente aos condutores, de acordo com a legislação em vigor estes apenas podem 

acumular ao longo de um dia de trabalho períodos de condução até ao limite máximo de 9 

horas (em condições normais). Esta situação implica que cada veículo se for conduzido por 

um único condutor (um turno), efectue serviço durante apenas 9 horas por dia. A existência 

de um segundo turno por viatura implica que esta tenha uma utilização diária na ordem das 

18 horas e consequentemente possa efectuar mais rotas. Por exemplo, uma viatura que só 
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abasteça lojas na área da Grande Lisboa, supondo que num turno consiga efectuar 2 rotas 

(ida e volta), se realizar um segundo turno já poderá efectuar 4 rotas. 

Focada numa melhor rentabilização da frota, a JM procura realizar sempre que possível 

segundos turnos diários nas suas operações. Contudo, por vezes existem restrições que 

impossibilitam a sua implementação. Por exemplo, há que contar com eventuais atrasos e 

constrangimentos operacionais que complicam a possibilidade de conjugar dois turnos. É 

necessário um planeamento muito rigoroso de toda a operação, que está também 

dependente dos horários de expedição dos armazéns e de recepção de mercadoria nas lojas. 

Hoje em dia, das 350 viaturas em circulação diária, pelo menos 135 realizam segundos 

turnos, o que permite um aumento da capacidade da frota em cerca de 40% por dia. Não 

obstante, a JM reconhece aqui uma possibilidade de melhoria na rentabilização da sua frota. 

Seria interessante descobrir uma alternativa nas operações que permitisse a realização de 

mais rotas diárias, resultando numa rentabilização da frota superior à actual.  

2.2.5. Planeamento de rotas 
Dada a dimensão da operação de distribuição da JM, é fácil compreender o grau de 

complexidade existente no planeamento de rotas. Abastecer diariamente de uma forma 

eficiente as quase 400 lojas Pingo Doce e Recheio, implica um planeamento diário bastante 

rigoroso. Neste sentido, há que ter em conta algumas condicionantes na definição de rotas: 

localização geográfica e distância das lojas ao centro de distribuição, janelas temporais de 

entrega dos produtos e condições de acessibilidade das lojas (principalmente em horas de 

ponta), tipo de viatura que pode ir à loja, tipo e quantidade de mercadoria transportada, 

condições de descarga das lojas e ainda a combinação dos lead-times dos armazéns. 

As lojas estão agrupadas por regiões. As que estão situadas no Centro Norte, Alentejo e 

Algarve são por norma as primeiras a ser expedidas, ainda de madrugada1. Este cenário 

deve-se ao distanciamento destas lojas ao centro de distribuição. A grande maioria dos 

produtos perecíveis é expedida durante a madrugada, uma vez que são o tipo de produtos 

mais procurado por parte dos clientes das lojas após a sua abertura (Anexo 2).	  

As rotas dos produtos perecíveis são normalmente fixas. Peixe, fruta, frescos e congelados 

são produtos que têm um tempo de vida curto, o que implica que haja uma frequência 

elevada de encomendas por parte das lojas. Além deste factor, a variabilidade dos pedidos 

destes produtos é normalmente reduzida, facilitando assim o planeamento das rotas. Por 

outro lado, os produtos não perecíveis apresentam uma maior variabilidade e como tal não 

possuem rotas fixas de expedição, sendo o seu planeamento mais flexível. 

Hoje em dia o planeamento diário de rotas é feito manualmente da seguinte forma: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Este planeamento diz respeito ao período de 2013, pelo que ainda não considera a existência do 
novo CD do Algarve. 
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• Extracção do WPMS os pedidos das lojas – retira-se do sistema a quantidade de 

UMC’s por tipo de mercadoria; 

• Estimativa do número de paletes por loja – através do volume médio de cada tipo 

de produto e respectivas quantidades, é feita uma estimativa do número de paletes a 

distribuir por loja, divididos por armazém; 

• Planeamento de recursos – é feito um reajuste nas rotas predefinidas (que são 

delineadas consoante o histórico e que por norma não variam muito) de acordo com 

a variabilidade dos pedidos das lojas; 

• Envio da informação para as transportadoras – os controladores de frota das 

respectivas transportadoras são informados das rotas planeadas para as suas 

viaturas; 

• Alocação de condutores – as transportadoras propõem a alocação de viaturas e 

atribuem os respectivos condutores; 

• Acompanhamento da expedição – o responsável da expedição acompanha e gere 

as cargas no momento da expedição para efectuar os reajustes necessários, 

causados pelo desvio entre as quantidades estimadas e as reais. 

Em todo este processo estão envolvidos três elementos fundamentais: Planeador (determina 

as necessidades), Controlador de Frota (atribui viaturas e condutores) e o Responsável da 

Expedição (acompanha e gere cargas). 

Os sistemas de controlo e gestão de frota são ferramentas fundamentais que têm como 

principal objectivo auxiliar os gestores de frota no decorrer da sua actividade, permitindo um 

planeamento e acompanhamento de toda a operação. Estes sistemas garantem uma 

optimização dos recursos conseguida através de uma gestão mais eficiente. Através das 

tecnologias de localização e transmissão de informação GPS e GSM, respectivamente, é 

possível obter informações e relatórios detalhados ao nível operacional, técnico e da 

utilização da frota. A JMR adquiriu um sistema de gestão de frota fornecido pela empresa 

INOSAT que é constituído por três softwares distintos que partilham informação entre si: 

INOFROTA, INOPLAN e Controlo de Rotas. O primeiro é o que transmite toda a informação 

em tempo real: localização do veículo, temperatura da caixa de carga, velocidade, se o 

condutor está a efectuar uma operação de descarga, ou ainda identificação dos locais de 

abertura de portas (com esta informação, a JM aumenta a segurança dos seus produtos, 

uma vez que consegue controlar facilmente os roubos e desvios dos mesmos). O segundo é 

o que contém toda a informação relevante necessária associada à operação, como por 

exemplo a informação relativa às janelas temporais de entrega nas lojas ou mesmo a 

capacidade máxima de cada viatura. É este módulo que faz um planeamento teórico da 

operação com base em estimativas do número de paletes por loja retirado do sistema WPMS, 

como foi referido anteriormente. Por último, o Controlo de Rotas recebe informação dos 

outros dois softwares e controla os desvios existentes entre o planeado (INOPLAN) e o real 
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(INOFROTA). Este pode ainda gerar relatórios relativos a tempo de condução e quilómetros 

percorridos por veículo ou mesmo o número total de paletes transportadas diariamente. 

2.2.6. Operações efectuadas no CD da Azambuja 
O CD da Azambuja fica situado no Centro litoral de Portugal, a cerca de 50 Km de Lisboa. 

Como mencionado anteriormente, o CD da Azambuja é o maior de Portugal (51.000 m2) e 

como tal é o que apresenta maior movimentação diária, sendo assim considerado o mais 

relevante do país. O Anexo 3 mostra a vista aérea dos armazéns de Ambiente Stock e o de 

Frescos JIT, que se encontram no mesmo edifício. 

As operações diárias efectuadas pelos condutores dos veículos no CD respeitam geralmente 

o mesmo percurso. Desde que chegam até que saem do CD, os condutores têm de efectuar 

várias operações, sendo que pelo menos três delas são obrigatórias: descarga dos AT e 

devoluções, carregamento da mercadoria na viatura e por fim a selagem e impressão de 

documentos legais. Além destas, os condutores poderão ainda ter que descarregar 

mercadoria (proveniente da operação de backhauling, descrita na secção 2.2.4), abastecer 

combustível ou lavar a caixa de carga.  

À entrada na portaria do CD, os seguranças confirmam se o número de selo registado na 

viatura coincide com o número previamente escrito nas guias de transporte, aquando da 

saída da última loja ou fornecedor a ser visitado. No caso de os números não coincidirem 

significa que as portas da caixa de carga foram abertas a meio do percurso, ou seja, pode ter 

havido algum roubo ou desvio dos produtos. Este selo consiste num número aleatório que é 

atribuído por um sistema automático existente no exterior das portas da caixa de carga, na 

altura em que os condutores fecham as portas. 

De seguida, no caso de os condutores terem efectuado operação de backhauling, dirigem-se 

a um cais livre e procedem à respectiva descarga da mercadoria. A operação seguinte 

consiste na descarga de AT (paletes, skates ou carrinhos de produtos pendurados) e 

devoluções por parte das lojas. Os diferentes tipos de AT são descarregados em sítios 

distintos, sendo que as paletes são sempre deixadas na mesma zona enquanto os skates e 

os carrinhos variam conforme disponibilidade dentro dos armazéns (na portaria os 

condutores são informados da localização onde podem descarregar). Esta operação de 

descarga de retorno e devoluções é estimada pela JM que dure cerca de 20 minutos.  

Com as caixas de carga vazias, o passo seguinte consiste no abastecimento das viaturas 

numa bomba existente no interior do CD, caso necessário. Após esta operação, os 

condutores seguem para a zona de lavagem e higienização, onde a caixa de carga é lavada 

e preparada para o próximo carregamento. Esta situação só acontece no caso de terem 

transportado ou irem transportar produtos perecíveis. Os veículos que distribuem apenas 

produtos não perecíveis são lavados semanalmente ou quinzenalmente. Muitas vezes os 

condutores têm de ficar à espera de vaga, uma vez que só existem quatro mangueiras 
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disponíveis. A JM estima que a higienização da viatura tenha uma duração aproximada de 

20 minutos. 

Depois da viatura devidamente higienizada, o condutor dirige-a para a sua porta de 

carregamento, informação que lhe é fornecida telefonicamente aquando da chegada ao CD 

pelo controlador de frota. Se a porta ainda não estiver disponível, o condutor tem de 

aguardar junto desta. A fase inicial da operação de carregamento é feita de maneira diferente, 

consoante se está a carregar num armazém à temperatura ambiente (produtos não 

perecíveis) ou num armazém refrigerado (frescos, congelados, fruta e peixe). No primeiro 

caso, os condutores encostam as viaturas na respectiva porta e podem nesse instante 

começar a carregar, independentemente da mercadoria estar ou não totalmente preparada 

para ser expedida. À medida que a mercadoria vai sendo executada, os condutores podem ir 

introduzindo na viatura. Contrariamente, no caso dos armazéns refrigerados os condutores 

só podem começar a carregar quando toda a mercadoria tiver sido executada dentro do 

armazém e esteja pronta a ser expedida. Esta situação está relacionada precisamente com 

as temperaturas de conservação que este tipo de produtos exige. Para tal, antes de darem 

início à operação de carregamento, os condutores são obrigados a imprimir um talão que 

comprova que a sua viatura já se encontra dentro do intervalo de temperatura aceite para o 

transporte destes produtos. Normalmente os condutores ligam os motores de frio logo após a 

lavagem da viatura para estarem prontos para carregar rapidamente (demora cerca de 10 

minutos a refrigerar), no entanto muitas vezes têm de ficar à espera que o pessoal do 

armazém acabe de executar todos os produtos.  

À margem desta diferença inicial nas operações de carga, todo o resto do processo decorre 

da mesma forma. São atribuídas “pistolas” aos condutores, que comunicam com o sistema 

informático através de radiofrequência. Estes inserem o seu username e password, registam 

o número do armazém, do cais e a matrícula da viatura. De seguida introduzem na “pistola” o 

número da loja que vão carregar e começam a “picar” os produtos. Dentro do armazém, 

todas as operações que implicam a movimentação de mercadoria são feitas recorrendo ao 

uso de “motos” eléctricas. Nesta operação de carregamento são os próprios condutores das 

viaturas que conduzem estas “motos”. É estimado pela JM que o carregamento das viaturas 

dure em média cerca de 45 minutos, sendo que é muito variável consoante o número de 

paletes a descarregar. 

A última operação consiste na selagem e impressão de documentos legais. Com a viatura já 

totalmente carregada, os condutores procedem ao fecho da porta da caixa de carga e 

registam o número do selo na “pistola”. De seguida, fazem o logout e fica registado no 

sistema informático toda a informação dos produtos que estão no interior da viatura. Os 

condutores dirigem-se à zona onde é tratada toda a documentação de modo a que sejam 

impressos e assinados todas as guias e documentos obrigatórios na circulação e transporte 

de mercadoria em Portugal. Todos os produtos que se encontram no interior da viatura 
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aparecem discriminados nestes documentos. Segundo a JM, esta última operação da 

selagem e impressão de documentos legais tem uma duração média de cerca de 20 minutos. 

Após este processo, os condutores encontram-se preparados para iniciar a sua rota. Na 

portaria, o segurança confirma se o número de selo da viatura coincide com o das guias. 

O esquema da Figura 5 resume toda a operação que decorre no interior do CD da Azambuja 

diariamente, incluindo operações obrigatórias e operações pontuais, onde se apresentam 

todas as condições e variantes existentes no decorrer da operação. 

 
Figura 5 – Esquema das operações que decorrem no CD (Armazém Frescos JIT)  

2.2.7. Soluções futuras/alternativas propostas 
Perante o cenário actual descrito no capítulo anterior, a JM pretende tornar as operações 

mais eficientes através da eliminação de desperdícios, nomeadamente nos tempos perdidos 

que não acrescentam valor à operação de distribuição. Um dos principais problemas prende-

se essencialmente com o tempo perdido pelos condutores no CD, nomeadamente os tempos 

em que estes estão parados à espera que os armazéns executem a mercadoria. Sendo a 

sua função conduzir as viaturas, o grande objectivo consiste em garantir que estes estejam o 

máximo tempo possível na “estrada” a conduzir. O facto de estarem parados no CD constitui 

um desperdício de tempo e consequentemente uma operação de distribuição pouco eficiente. 

Neste sentido, foi identificada pela JM uma possível alternativa que recorre à utilização 

apenas de viaturas articuladas em toda a operação, que poderá resultar numa melhoria das 

operações e num aumento da rentabilização da frota.  
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Através da utilização de viaturas articuladas, poderá ser possível obter uma redução 

bastante significativa do tempo despendido no interior do CD. A Figura 6 ilustra 

detalhadamente como decorreriam as operações dentro do CD. Neste caso, em vez das 

operações realizadas actualmente pelos condutores, passariam a efectuar apenas duas: 

desatrelar o semi-reboque que trazem do último percurso numa zona de higienização e 

devoluções (1), atrelar um novo semi-reboque já carregado (2) e dar início a uma nova rota. 

Note-se que o após ser descarregado e higienizado, o semi-reboque A seria colocado no 

armazém para ser carregado.  

	  
Figura 6 – Operações futuras propostas (adaptado de Jerónimo Martins, 2012b) 

No entanto, é de realçar que o desempenho desta nova alternativa estaria condicionado à 

existência das seguintes condições específicas: 

• O volume de cargas prontas em armazém teria de ser contínuo ao longo do tempo e 

coordenado com as operações de carga; 

• Toda a mercadoria teria de estar concentrada num único armazém, visto que por 

vezes na mesma carga podem ser carregados produtos perecíveis e não perecíveis 

(carga mista) que se encontram em armazéns diferentes; 

• A zona de expedição do armazém teria de ser separada da zona de recepção. 

Tendo em conta que é estimado que tanto o tempo necessário para desatrelar um semi-

reboque como para atrelar um novo dure cerca de 15 minutos cada, esta nova solução 

representa uma possibilidade de redução de tempo desperdiçado no CD por parte dos 

condutores que, recorde-se, são pagos para desempenhar funções de condução. Na Figura 

7 pode observar-se uma estimativa da JM em relação à diferença de tempo despendido 

pelos condutores no CD, comparando a solução actual com a proposta. Com esta nova 

solução à partida seria possível reduzir em cerca de 1 hora e 25 minutos o tempo de 

permanência no CD por rota. No entanto, como foi referido anteriormente este cenário só 

aconteceria numa situação em que existisse constantemente mercadoria pronta a ser 

expedida nos armazéns, o que actualmente não se verifica. 
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Figura 7 – Diferença de tempo de permanência no CD (adaptado de Jerónimo Martins, 2012b) 

 
Figura 8 – Comparação entre o número de rotas possíveis de efectuar num dia (adaptado de 

Jerónimo Martins, 2012b) 

Com o ganho de tempo no CD, verifica-se que a operação exclusivamente com viaturas 

articuladas teria possibilidade de efectuar mais uma rota num determinado dia de trabalho. 

No entanto, há que ter em conta que este cenário considera que todas as rotas têm durações 

semelhantes, o que, como visto na secção 2.2.5, não corresponde à realidade. Os possíveis 

ganhos de tempo nas operações que decorrem no CD através da implementação desta 

alternativa podem ser mais benéficos para determinadas rotas. Por exemplo, se num 

determinado dia for planeado para um condutor fazer apenas uma distribuição ao Alentejo, 

estas medidas não surtem grandes ganhos de eficiência. À partida, a situação mais benéfica 

está relacionada com as rotas mais curtas, em que as lojas se encontram mais perto do CD. 

Esta alteração nas operações traria as seguintes vantagens à JM: 

• Redução do tempo despendido no CD; 

• Aumento do tempo disponível para efectuar mais rotas; 

• Aumento do número médio de quilómetros por viatura; 

• Necessidade de menor número de viaturas na frota; 

• Redução dos custos fixos. 

Existe ainda outra vantagem importante, que consiste no ganho de espaço de armazém. 

Uma vez que os produtos seriam colocados directamente nas caixas de carga das viaturas 

(pois estas estariam disponíveis no cais), não ocupariam espaço no interior das portas de 

carregamento à espera que os condutores chegassem para carregar os seus veículos. Este 

ganho de espaço no armazém poderia ser aproveitado, por exemplo, para constituir mais 

stock, ou no caso de não haver esta necessidade poderia ser reduzida a área total do 

armazém, o que traria uma redução significativa de custos.  
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Foi mencionado anteriormente neste trabalho que apenas 40% dos veículos realizam 

segundos turnos por dia, situação que à partida aparenta ter potencial para ser optimizada. 

No entanto, o facto de haver mais turnos implica um maior número de condutores, logo mais 

custos. Com a alternativa do uso de viaturas articuladas, o objectivo consiste em aumentar o 

número médio de quilómetros diários por viatura, sem passar pela necessidade de aumentar 

o número de turnos, ou seja, o mesmo condutor ter a capacidade de efectuar mais 

quilómetros (mais rotas por condutor).   

Apesar das potenciais vantagens que esta solução pode trazer, nomeadamente na redução 

da frota, há que ter em conta que seria necessário investir num maior número de semi-

reboques do que o necessário para efectuar a distribuição às lojas, de modo a garantir o bom 

funcionamento da operação de carregamento sem a presença do veículo de tracção. Seria 

também necessário adquirir tractores específicos para movimentar estes semi-reboques 

dentro do CD e ainda pessoal para conduzir estes tractores. Estes custos têm sempre de ser 

tidos em conta, até porque representam elevados investimentos para a empresa. Apesar da 

sua extrema importância, no desenvolvimento deste trabalho a variável custo não terá 

grande preponderância, sendo que o foco consiste em optimizar a variável tempo.  

Não obstante esta situação, para uma análise mais profunda desta alternativa é fundamental 

perceber a diferença de custos existente entre os veículos rígidos e os articulados. Os custos 

são geralmente divididos numa componente fixa (decorrente da posse do veículo) e numa 

componente variável (decorrente da sua utilização, que varia consoante a distância 

percorrida e o tempo de vida). Uma análise comparativa dos custos inerentes à posse de um 

veículo rígido e um articulado com características semelhantes revela que o articulado 

apresenta um custo mensal superior na ordem dos 10% (análise detalhada no Anexo 4).	  

Tendo em conta que o veículo rígido apresenta um custo total inferior ao articulado e sendo o 

que tem capacidade para transportar mais paletes (ver exemplo do Anexo 4), o rígido é o 

veículo que apresenta um custo por palete mais baixo. Assim, em termos económicos este 

tipo de veículo é o mais rentável para o transporte de mercadoria. Adicionalmente, o rígido 

tem um custo de aquisição inferior, pelo que aparenta ser a melhor solução no que diz 

respeito a custos. No entanto, a implementação da nova solução poderá resultar numa 

redução da frota e consequentemente um decréscimo nos custos fixos totais da JM.  

Considerando o número de rotas diárias da Figura 8 e um cenário hipotético de realizar 300 

rotas de igual duração, é possível observar pela Tabela 6 que utilizando articulados seriam 

necessários menos 15 veículos. Apesar dos custos variáveis tenderem a aumentar devido a 

um maior número de quilómetros percorridos, os custos fixos diminuirão consideravelmente, 

pelo que será compensatório. Esta situação resultará numa diminuição do custo por palete, 

que é o melhor indicador a considerar numa análise de custos de transporte de mercadoria. 

O objectivo consiste em transportar cada palete ao menor custo possível. A utilização de 

articulados face aos rígidos aparenta resultar numa significativa vantagem económica. 
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A alternativa da utilização de veículos articulados foi a primeira solução identificada que 

poderá tornar as operações mais eficientes, no entanto no desenvolvimento deste estudo 

serão exploradas outras alternativas tendo em vista a optimização da performance geral da 

operação. Não obstante, esta alternativa será tida em conta e analisada detalhadamente, de 

modo a perceber o impacto que teria no dia-a-dia das operações de distribuição da JM, 

nomeadamente no CD da Azambuja. 

Tabela 6 – Número de veículos necessários para um determinado número de rotas (adaptado de 
Jerónimo Martins, 2012b) 

Rotas Rígido Articulado Diferença 
50 13 10 3 

100 25 20 5 
150 38 30 8 
200 50 40 10 
250 63 50 13 
300 75 60 15 

 

2.3. Conclusão do capítulo  
A JM opera em Portugal através de 7 centros de distribuição, divididos nas zonas Norte e Sul, 

que abastecem as respectivas lojas – cerca de 400 em todo o país, sendo que se verifica 

uma maior concentração das mesmas junto às duas principais cidades, Lisboa e Porto. 

A operação do transporte da mercadoria para as lojas é garantida por sete transportadores 

regulares, sendo a empresa ZAS a mais relevante. O planeamento das rotas de distribuição 

assume-se como uma tarefa bastante complexa, devido não só à dimensão da operação, 

mas também pelas restrições do abastecimento das lojas.  

Esta situação implica uma constante preocupação por parte da gestão dos transportes, que 

se depara com o objectivo de minimizar os custos da operação, sem comprometer o nível de 

serviço às lojas. Para tal, surge a importância de optimização de todas as actividades 

envolvidas na operação de distribuição. Existe a necessidade de tornar as operações mais 

eficientes, através da eliminação de desperdícios, nomeadamente no que diz respeito às 

operações que decorrem no CD da Azambuja. 

Neste sentido, foi identificada pela JM uma alternativa à operação actual que recorre à 

utilização unicamente de viaturas articuladas. Esta alternativa pode resultar numa melhoria 

das operações e num aumento da rentabilização da frota. Neste contexto, o presente 

trabalho pretende estudar e analisar esta alternativa, bem como outras que sejam 

identificadas. O âmbito deste trabalho consiste na melhoria da eficiência da distribuição, 

nomeadamente da duração da operação de distribuição, com vista ao aumento do número 

de rotas diárias por condutor, essencialmente através da redução dos tempos das operações 

que decorrem no CD. Neste sentido, a parte económica associada às novas alternativas 

propostas não será aprofundada. Não obstante, por vezes irão ser tidos em conta alguns 

aspectos económicos importantes no desenvolvimento do estudo.   
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3. Revisão bibliográfica 

3.1. Introdução 
De acordo com Lambert et al. (1998) as primeiras actividades logísticas remontam a milhares 

de anos atrás, desde que existiram as primeiras formas de comércio organizado. No entanto, 

este tema apenas começou a ser objecto de estudo e pesquisa mais tarde, no princípio do 

século XX. No princípio da década de 60 apareceram os primeiros textos dedicados à 

logística, sendo Peter Drucker um dos autores mais referenciados. Este mencionou a 

logística como sendo o verdadeiro desafio de gestão das empresas que ambicionavam 

melhorar a sua eficiência (Drucker, 1962). A percepção da importância da logística tem vindo 

a acentuar-se, sendo considerada como uma das principais componentes de toda a 

actividade de uma empresa, onde existe possibilidade de grandes reduções de custos. Neste 

sentido, actualmente é reconhecido que uma gestão logística eficaz representa uma 

oportunidade essencial para as empresas aumentarem os seus lucros e a sua 

competitividade (Lambert et al., 1998).   

Hoje em dia existem várias definições do conceito de logística, sendo que todas elas focam a 

satisfação do cliente como principal objectivo. O Council of Supply Chain Management 

Professionals descreve a gestão da logística como sendo “a parte da gestão de cadeias de 

abastecimento que planeia, implementa e controla o eficiente e efectivo fluxo directo e 

inverso de armazenamento de informação, produtos e serviços desde o ponto de origem até 

ao ponto de consumo, com o objectivo de satisfazer as necessidades dos clientes” (Council 

of Supply Chain Management Professionals). São então identificadas como atividades chave 

no processo logístico: serviço ao cliente, planeamento da procura, gestão de inventário, 

manuseamento do material, processamento de ordens, packaging, localização de fábricas e 

armazéns, logística inversa, armazenamento e transporte (Lambert et al., 1998).  

3.2. Transportes/Distribuição 
Devido à globalização que se acentuou nas últimas décadas, existe uma necessidade de 

distribuir produtos em mercados que se encontram geograficamente distantes. A distribuição 

tem como principal objectivo garantir que os produtos estejam disponíveis no local certo, à 

hora certa, nas quantidades adequadas e não danificados, de modo a satisfazer a procura 

dos clientes. Desta forma, o transporte contribui muito significativamente para o nível de 

serviço ao cliente – principal objectivo das empresas (Lambert et al., 1998). 

Neste sentido, o transporte assume um papel fundamental em toda a cadeia logística. É o 

elemento chave que permite interligar todas as actividades de uma cadeia de abastecimento, 

desde o ponto de produção até ao ponto de consumo. Todo o fluxo de produtos existente 

entre as várias etapas só é possível através de uma eficiente operação de transportes. Estas 

operações representam mais de um terço dos custos logísticos totais existentes nas 

organizações, tendo um impacto muito significativo no desempenho de toda a estrutura 

logística (Heap et al., 1998, Tseng et al., 2005).  
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3.3. Gestão de frota 
Na Europa, de acordo com o relatório da European Road Statistics (2012), o transporte 

rodoviário foi o meio de transporte mais utilizado na distribuição de mercadorias, 

representando cerca de 46%. Atendendo à evolução entre 1995 e 2010 em que este valor 

registou um aumento de 36,2%, é de realçar a importância de uma boa gestão de frotas de 

veículos. Existem várias componentes associadas aos transportes que requerem uma 

constante preocupação por parte de um gestor de frota (Rushton et al., 2010): 

• Activos – uma frota baseia-se em activos de elevado custo, principalmente os 

veículos mas também os condutores. O principal objectivo consiste em manter estes 

activos “na estrada” em constante movimento; 

• Serviço – garantir que as necessidades dos clientes são atendidas a tempo e horas, 

manter um elevado nível de serviço; 

• Custos – para além dos activos já mencionados, existem outros custos designados 

de custos variáveis que englobam, entre outros, o consumo de combustível, 

portagens e pneus; 

• Manutenção – controlar o estado dos veículos de modo a prevenir eventuais avarias 

que se traduziriam em perdas de nível de serviço e custos operacionais superiores; 

• Gestão dos condutores – controlar o desempenho individual de cada condutor; 

• Substituição de viaturas – saber identificar quando é que as viaturas da frota 

devem ser substituídas. Segundo Pattullo (2004) a troca deve ser efectuada quando 

os custos relativos a reparações de uma viatura igualam o valor da sua amortização; 

• Tracking e Segurança – melhorar a eficiência e segurança das operações através 

de sistemas de informação que providenciam informação detalhada dos veículos em 

tempo real. 

De modo a fazer face às incertezas e decisões essenciais que um gestor de frota tem de 

tomar no dia-a-dia, torna-se fundamental recorrer a modelos sofisticados, técnicas de 

optimização e acima de tudo a tecnologias de informação avançadas (Crainic e Laporte, 

1998). Os sistemas de informação de apoio à gestão de frotas são ferramentas que 

permitem obter informação pormenorizada sobre vários dados com o objectivo de ajudar na 

monitorização e controlo de toda a operação, oferecendo a possibilidade de actuar em tempo 

real sobre qualquer situação (Quiroga e López, 2007). Estes sistemas podem fornecer 

diferentes tipos de informação, sendo de cariz operacional as mais relevantes: localização, 

carga transportada, condutor e estado das viaturas, tempo de condução e de descanso por 

parte dos condutores ou ainda o tráfego existente. No âmbito de uma gestão a nível mais 

estratégico e táctico, estes sistemas podem oferecer: análise de custos associados aos 

veículos e aos condutores, relatórios relacionados com a legalização dos veículos (se estão 

de acordo com os regulamentos governamentais), historial e calendarização das 

manutenções a realizar, entre outros (Rushton et al., 2010). Através destas ferramentas, é 

possível garantir uma utilização mais eficaz e eficiente dos recursos disponíveis, permitindo 
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assim alcançar diminuições consideráveis nos custos de transporte. Uma empresa pode 

traçar diferentes objectivos para a área dos transportes: 

• Maximizar o tempo de utilização das viaturas, se possível 24 horas por dia; 

• Maximizar a utilização da capacidade das viaturas, o ideal seria circularem sempre 

100% carregadas; 

• Reduzir o tamanho/duração das rotas, ou seja, garantir toda a distribuição 

percorrendo o menor número de quilómetros possível; 

• Reduzir ao máximo a frota de veículos, de maneira a não prejudicar a operação. 

Do ponto de vista estratégico, se a empresa conseguir alcançar estes objectivos sem 

comprometer ou mesmo aumentar o nível de serviço ao consumidor, obterá uma vantagem 

competitiva face aos seus concorrentes. No entanto, não é fácil atingir estes objectivos visto 

que nos casos reais os problemas são bastantes complexos e há que ter em consideração 

algumas restrições, tais como a capacidade das viaturas, o tempo total diário disponível, os 

tempos de carga e descarga, o tráfego nas vias públicas e ainda as dificuldades de alguns 

acessos e condições de descarga (Rushton et al., 2010). 

Os problemas do planeamento de rotas surgem no âmbito do objectivo da redução do 

tamanho/duração das rotas efectuadas na distribuição de mercadoria aos clientes. As 

variadas restrições associadas aos clientes, veículos ou mesmo às ligações rodoviárias 

constituem uma grande complexidade no planeamento da distribuição, nomeadamente no 

planeamento de rotas de veículos. Este tipo de problemas tem uma resolução extremamente 

complexa, sendo que existem actualmente muitos métodos e algoritmos que podem ser 

usados na resolução dos mesmos (Rushton et al., 2010).  

Também conhecidos por Vehicle Routing Problems (VRP), os problemas de planeamento de 

rotas de veículos têm vindo a ser objecto de estudo intensivo na área da investigação 

operacional. Segundo Toth e Vigo (2002), os VRP foram introduzidos em 1959 por Dantzig e 

Ramser e são actualmente considerados como uma ferramenta fundamental na optimização 

de recursos no transporte de mercadoria. Os VRP consistem na tradução de um problema 

real num modelo matemático. Estes problemas baseiam-se na determinação de rotas a 

efectuar na distribuição de mercadoria, utilizando um número fixo máximo de veículos com 

capacidade limitada desde um centro de distribuição/armazém até ao cliente final (Belenguer 

et al., 2005; Prindezis et al., 2003; Tarantilis et al., 2005; Chu, 2005).  

Existem algumas variantes deste modelo, que permitem ter em conta algumas variáveis: 

janelas horárias, horizontes temporais, entregas e recolhas simultâneas, diferentes armazéns, 

entre outros (por exemplo, Laporte, 1992 e Eksioglu et al., 2009). 

A literatura existente relativa a este tema é bastante vasta. Os VRP são uma ferramenta 

extremamente útil no sector da distribuição e retalho mas não só. Estes modelos têm uma 

larga aplicabilidade em diferentes casos da vida real, como por exemplo: optimização da 
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recolha de lixo nas grandes cidades (Lacomme et al., 2006); transporte de doentes urgentes, 

com o objectivo de tornar os tempos de resposta das ambulâncias mais curtos (Doerner et al., 

2007) ou transporte escolar, com o intuito de tornar o transporte dos alunos mais eficiente e 

equitativo (Bowerman et al., 1995). 

3.4. Operações de armazém e centro de distribuição 
Os armazéns representam um papel fundamental na cadeia de abastecimento. Poon et al. 

(2009) apontam que grande parte das operações efectuadas nos armazéns implicam uma 

utilização intensiva de capital ou mão-de-obra e a sua performance afecta não só a 

produtividade e custos de armazém, mas também toda a cadeia logística. Gu et al. (2007) 

identificaram as principais funções dos armazéns: intermediar o fluxo de produtos num dado 

ponto da cadeia de abastecimento, de modo a acomodar a variabilidade causada por 

factores como a sazonalidade na produção e transporte; agrupar ou formar lotes de 

produtos; e ainda a intervenção em processos de valor acrescentado, como por exemplo a 

definição de preços, rotulagem e customização de produtos.  

3.4.1. Projecto de armazéns 
A elaboração de um projecto de armazém implica a tomada de decisões referentes a cinco 

áreas principais, que estão fortemente inter-relacionadas: estrutura geral, dimensionamento, 

layout, selecção de equipamento e estratégia operacional (Gu et al., 2007).  

Ao nível da estrutura geral estão incluídas decisões relativas aos requisitos estratégicos e 

restrições relevantes no planeamento de actividades (Oxley, 1994). Nesta área é 

determinado o padrão do fluxo de material no interior de um armazém, a especificação dos 

departamentos funcionais e os fluxos e processamento de materiais. O dimensionamento do 

armazém está relacionado com a capacidade requerida e a área necessária para responder 

a esta capacidade (Gu et al., 2010).  

O layout considera diferentes configurações físicas possíveis do espaço no armazém 

consoante o tipo de produto, os recursos financeiros disponíveis, o ambiente competitivo e 

as necessidades dos clientes. O layout tem uma grande influência na distância total 

percorrida e, consequentemente, na eficiência das operações de armazém. Stock et al. 

(2001) referem que a adopção de um layout adequado poderá aumentar a produtividade, 

melhorar o fluxo de produtos, reduzir os custos e melhorar o nível de serviço aos clientes. 

Na etapa do processo de selecção de equipamento a utilizar num armazém pretende-se 

determinar o nível de automação no armazém, o tipo de sistemas de armazenagem e ainda 

o manuseamento de materiais que devem ser adoptados (Gu et al., 2010). 

A adopção de estratégias operacionais é um processo complexo que apresenta uma grande 

importância para a funcionalidade e sobrevivência de todo o sistema. Neste sentido, não é 

muito frequente haver alterações nestas estratégias a curto prazo (Gu et al., 2010). As 
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estratégias operacionais são métodos de alto nível definidos para cada uma das operações 

no armazém (Baker e Canessa, 2009), sendo que as estratégias de armazenamento e de 

picking de encomendas são as mais influentes de todo o sistema. 

Um tema que tem vindo a ser alvo de estudo recentemente prende-se com a optimização da 

alocação de docas/portas de carga e descarga de mercadoria. Este tema está relacionado 

com a melhoria de eficiência nas operações de armazém e tem uma influência no projecto de 

armazém, nomeadamente no layout. Gopakumar et al. (2008) desenvolveram um algoritmo 

que tem em conta o relacionamento entre a localização da doca e o destino onde vão ser 

armazenados os produtos, com o objectivo de optimizar a atribuição das viaturas às docas. 

3.4.2. Planeamento de operações no armazém 
Existem quatro operações fundamentais que decorrem num armazém: recepção de 

encomendas, armazenamento de produtos, recolha ou picking de encomendas e expedição.  

As operações de recepção e expedição representam a interface do armazém com os fluxos 

de entrada e saída de mercadoria. Na primeira fase os produtos chegam ao armazém, são 

descarregados e no caso de ser necessário são também desempacotados e, posteriormente, 

são devidamente armazenados. Na última fase as encomendas são selecionadas e 

recolhidas do seu local de armazenamento, preparadas e empacotadas e de seguida 

expedidas para o seu destino (Gu et al., 2007). Estas são as operações de armazém que 

lidam directamente com a área dos transportes, logo é necessária uma boa coordenação e 

partilha de informação de modo a evitar constrangimentos. Em ambas as operações de 

recepção e expedição é necessária informação acerca dos tempos de chegada e 

quantidades, encomendas a expedir e respectivo horário de entrega, layout da doca do 

armazém e equipamento disponível para efectuar as operações (Gu et al., 2007). 

O armazenamento dos produtos é uma função crucial nos armazéns, uma vez que é 

responsável pela organização e fácil manueasmento dos produtos e optimização do espaço 

físico disponível. Esta operação é o elo de ligação entre a recepção e o picking. A operação 

de picking representa cerca de 60% dos custos totais e 50% da mão-de-obra de um 

armazém (Broulias et al., 2005). Estes valores vincam a importância desta operação na 

gestão logística das empresas. O picking assume-se como fundamental na determinação do 

tempo, eficiência e eficácia com que as necessidades dos clientes são satisfeitas.  

3.5. Pensamento lean 
Nas secções anteriores foram revistas as principais questões relacionadas com a 

optimização e melhoria da gestão dos transportes em operações de distribuição, bem como 

operações que interagem directamente com esta operação, como é o caso dos armazéns. 

Com base na caracterização do problema feita no capítulo 2, será agora abordada a 

literatura existente com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento das soluções a 

implementar numa fase futura deste trabalho. Uma vez que se pretende melhorar a eficiência 
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da operação de distribuição maximizando a fracção de tempo em que um condutor e veículo 

se encontram em deslocação face ao tempo total que se encontram em serviço, uma 

abordagem aplicável é o pensamento lean. 

O pensamento lean remonta à década de 1950s, altura em que a fabricante automóvel 

japonesa Toyota começou a implementar uma filosofia diferente no seu sistema de produção 

(TPS – Toyota Production System), baseado numa melhoria contínua da eficiência das 

operações assente na eliminação de desperdício. Esta filosofia surgiu como resposta à 

escassez de recursos, ao competitivo mercado automóvel Japonês nessa altura e 

principalmente à percepção de que o sistema de produção em massa existente até à data 

originava grandes quantidades de desperdício. As melhorias efectuadas pelos responsáveis 

da Toyota visaram a eliminação de desperdícios que ocorriam no processo de produção dos 

automóveis (Hines et al., 2004). O TPS foi, então, desenvolvido com a finalidade de melhorar 

a produtividade e a qualidade das suas operações (Chase et al., 2006). 

Na sua obra, Womack e Jones (2003) definem como pensamento lean a filosofia que tem 

como objectivo a criação de valor através da sistemática eliminação do desperdício. O termo 

desperdício está relacionado com qualquer actividade humana ou outro tipo de actividades e 

recursos que, por serem usados indevidamente, contribuem para o aumento de custos e de 

tempo e não acrescentam valor ao produto ou serviço. Os mesmos autores evidenciam ainda 

que existe uma quantidade elevada de desperdício na maior parte das empresas e que uma 

preocupação constante de ataque ao desperdício pode traduzir-se em consideráveis 

benefícios para as mesmas, tanto a curto como a médio-longo prazo (Hines e Taylor, 2000). 

O pensamento lean assenta em cinco princípios chave que são fundamentais no processo 

de eliminação de desperdício (Womack e Jones, 2003): 

• Especificar o que cria e o que não cria valor para o cliente; 

• Identificar com detalhe todas as etapas ao longo de toda a cadeia de valor por onde 

passa um produto, desde o seu fabrico até à sua distribuição ao cliente, com o intuito 

de descobrir actividades que não adicionem valor; 

• Obter um fluxo contínuo do produto ao longo da cadeia, sem esperas ou danos; 

• Produzir apenas as quantidades referentes à procura dos clientes; 

• Estar sempre à procura da perfeição, através de uma constante eliminação do 

desperdício à medida que este vai sendo descoberto. 

Quando se pensa em desperdício, torna-se fundamental perceber que existem três tipos 

diferentes de actividades que ocorrem nas empresas, nomeadamente nas que estão ligadas 

ao sector industrial. Monden (1993) classificou-as como: actividades que acrescentam valor, 

as que são necessárias mas que não acrescentam valor e as que simplesmente não 

acrescentam valor. As primeiras são aquelas que aos olhos do consumidor tornam os 

produtos ou serviços mais valiosos, como por exemplo a actividade de transformar matéria-
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prima num produto acabado. As actividades que são necessárias mas que não acrescentam 

valor são as que não acrescentam valor para o consumidor mas que são necessárias realizar, 

a não ser que os procedimentos operacionais sejam alterados. Este tipo de desperdício é 

difícil de eliminar a curto prazo mas deve ser analisado tendo em vista a sua eliminação a 

médio-longo prazo. Caminhar longas distâncias para apanhar um objecto necessário ou 

desempacotar encomendas são exemplos deste tipo de actividades. Por último, as 

actividades que não acrescentam valor são as que envolvem acções desnecessárias e que 

são consideradas puro desperdício. Estas devem ser rapidamente eliminadas. Exemplos são 

os tempos de espera ou o duplo manuseamento do mesmo produto.  

A filosofia do Toyota Production System (TPS) identifica sete diferentes tipos de desperdício 

que não acrescentam valor ao produto/serviço (Shingo, 1989): 

1. Excesso de produção – produzir quantidades a mais ou cedo demais pode resultar 

num mau fluxo de informação/produtos e excesso de inventário; 

2. Defeitos – problemas de qualidade dos produtos, fraca performance de distribuição 

ou ainda erros frequentes na papelada;   

3. Inventário desnecessário – o armazenamento excessivo de produtos pode resultar 

num aumento considerável de custos e num fraco serviço ao cliente; 

4. Processamento inapropriado – usar ferramentas, procedimentos ou sistemas que 

não sejam os mais adequados, existindo alguma solução mais simples e eficaz; 

5. Excesso de transporte – movimento excessivo de pessoas, informação e acima de 

tudo produtos resulta em perdas de tempo, esforço e custo; 

6. Espera – longos períodos em que os produtos, informação ou mesmo pessoas 

estejam inactivos resulta num mau fluxo e em lead times superiores; 

7. Movimento desnecessário – uma má organização do espaço de trabalho que 

implique esforços desnecessários por parte dos trabalhadores. 

Estes desperdícios foram identificados num contexto de produção numa fábrica (lean 

manufacturing), especificamente ligados à indústria automóvel. Jones (1995), Jones et al. 

(1997) e Sutherland e Bennett (2007) mostraram que estes sete tipos de desperdício 

necessitavam de uma adaptação para poderem ser utilizados em todo o contexto de uma 

cadeia de abastecimento, tendo em vista a melhoria de toda a operação (irá ser falado com 

maior detalhe na próxima secção). Mais tarde, Hines e Taylor (2000) desenvolveram este 

pensamento lean para a eliminação de desperdício ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento e propuseram uma metodologia (Anexo 5). Nesta metodologia, o Value 

stream mapping (mapeamento do fluxo de valor – Anexo 6) revela-se uma ferramenta 

fundamental para a criação de valor através da identificação e análise de desperdício. Por 

value stream (fluxo de valor) entenda-se todas as actividades (as que adicionam valor e as 

que não adicionam valor) necessárias para disponibilizar um produto ao consumidor. 
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Rother e Shook (2003) definem o mapeamento do fluxo de valor como sendo “uma 

ferramenta de lápis e papel que ajuda a ver e compreender o fluxo de material e informação 

ao longo do percurso de um produto pela cadeia de abastecimento”. Este mapeamento 

consiste em “seguir todo o trajecto que um produto realiza desde o produtor até ao 

consumidor e desenhar cuidadosamente uma representação visual de todos os processos 

envolvidos no fluxo de informação e material”. Com o mapa desenhado, a ideia é perceber 

onde existem desperdícios e voltar a desenhar um mapa com as alterações que se querem 

efectuar de modo a optimizar os fluxos existentes. A parte de melhorar a operação deve ser 

feita como um todo e não apenas optimizar processos e partes individuais. 

Na construção de um mapa de fluxo valor são utilizados diferentes ícones e símbolos. 

Existem símbolos de informação (fluxo de informação, caixas de informação, informação 

electrónica e manual, entre outros), material (por exemplo, fluxo de material) e processos 

(variadas caixas de processos) (Anexo 7). Na parte inferior do Anexo 6 estão representados 

dois tempos, em que o que se encontra por cima da linha indica o tempo total desde que o 

produto é encomendado até que chega ao consumidor (lead time) e a parte de baixo 

representa as actividades correspondentes que acrescentam valor ao produto. Quanto mais 

próximos forem estes valores melhor, significa que grande parte do lead time é composto por 

actividades que realmente acrescentam valor ao produto. 

Existem várias ferramentas que auxiliam na construção de um bom mapeamento do fluxo de 

valor. De modo a preencher com detalhe o mapa de fluxo de valor torna-se fundamental 

recorrer a um conjunto de ferramentas distintas, que tem o nome de Value stream mapping 

toolkit. Cada uma das técnicas disponíveis tem as suas características e adaptam-se melhor 

consoante o tipo de desperdício que se pretende eliminar. O Anexo 8 mostra a utilidade que 

cada ferramenta tem em cada tipo de desperdício. As ferramentas encontram-se listadas na 

linha superior, enquanto a sua correlação de utilidade face a um desperdício (à esquerda) se 

encontra detalhada na matriz por um factor forte (H), médio (M) ou fraco (L). O presente 

trabalho incide essencialmente nos desperdícios assinalados com tonalidade diferente no 

Anexo 8 (excesso de transporte, espera e movimento desnecessário). Neste sentido, a 

ferramenta Process activity mapping é a que apresenta uma maior correlação e utilidade na 

identificação destes desperdícios, e como tal é a mais indicada para ser utilizada no 

desenvolvimento deste trabalho. Hines e Rich (1997) explicam como se deve proceder 

aquando da utilização desta ferramenta. Em primeiro lugar é feita uma análise preliminar dos 

processos existentes e de todos os itens necessários na realização destes. Regista-se, por 

exemplo, as máquinas associadas a cada actividade, a distância percorrida, o tempo que 

demorou e o número de pessoas que envolve. Com estes registos é possível fazer um mapa 

detalhado com todos os tipos de actividade que existem a cada momento. Posteriormente, 

este mapa pode então ser usado para identificar possíveis origens de desperdício, para 

depois eliminar actividades que sejam desnecessárias ou simplificar outras. 
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3.6. Lean Transportation  
Com a crescente preocupação na implementação das medidas lean a todas as áreas da 

gestão das cadeias de abastecimento, facilmente se percebe que uma das áreas onde estas 

medidas poderiam ter um grande impacto é nos transportes. Sendo o transporte uma das 

actividades mais dispendiosas de toda a operação de distribuição de uma empresa, a 

aplicação das técnicas e metodologias lean pode resultar em grandes benefícios. Segundo o 

pensamento lean, o transporte de mercadoria é uma actividade reconhecida como 

desperdício, no sentido em que o cenário mais eficiente seria uma fábrica de produção estar 

posicionada junto do consumidor final, minimizando ao máximo a distância a percorrer. No 

entanto, no mundo real esta situação raramente se verifica. Neste sentido, a função do 

transporte dos produtos para junto do consumidor final cada vez mais se assume como uma 

actividade que acrescenta valor ao produto (Villarreal, 2012). 

Apesar do conceito de lean transportation ainda não ter sido muito explorado, tem vindo a 

adquirir um estatuto de grande relevância. Segundo McKinnon et al. (2003), existe hoje em 

dia uma grande quantidade de desperdício e custos desnecessários relativos à operação de 

transporte nas empresas, que se acentuam num mundo cada vez mais globalizado. 

Contrariamente à metodologia proposta por Hines e Taylor (2000), actualmente ainda não 

existe um grande desenvolvimento de metodologias e aplicações do pensamento lean ao 

sector dos transportes. A grande maioria do trabalho existente baseia-se apenas na definição 

de desperdícios associados a esta área (Villarreal et al., 2009). 

Como foi referido anteriormente no capítulo 3.5, Sutherland e Bennett (2007) mostraram que 

os sete tipos de desperdícios identificados no TPS necessitavam de uma adaptação de 

modo a serem aplicados a toda a área da logística. Nesta adaptação são referenciados 

alguns exemplos de desperdícios relacionados especificamente com os transportes. Os 

autores determinaram que na área da logística existem sete tipos diferentes de desperdícios, 

os “The seven deadly wastes of logistics” (Os sete desperdícios mortais da logística): 

1. Excesso de produção – entregar produtos antes de serem requisitados pode 

“entupir” os fluxos da cadeia de abastecimento; 

2. Atrasos/Espera – por exemplo, o tempo que passa desde que um condutor chega 

ao CD para carregar até que realmente efectua o carregamento da viatura; 

3. Transporte – por exemplo, paragens efectuadas pelos condutores fora das rotas 

definidas ou operações excessivas de backhauling; 

4. Movimento – qualquer actividade que obrigue a esforços suplementares; 

5. Inventário – ter inventário a mais ou em sítios onde não é necessário, como por 

exemplo ter produtos no CD errado; 

6. Espaço – mau uso do espaço, como por exemplo ter viaturas que não ocupem a 

totalidade da sua capacidade de carga ou o não aproveitamento total dos AT de 

mercadoria; 
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7. Erros – por exemplo, discrepâncias no inventário ou produtos danificados. 

Taylor e Martichenko (2006) propuseram quatro leis aplicáveis ao lean transportation: Lei do 

desperdício no transporte, Lei da estratégia do transporte, Lei da gestão diária dos eventos e 

a Lei da performance do transporte. A primeira refere que nem todo o transporte é 

desperdício e que o transporte pode ser usado como um factor diferenciador, no entanto 

quando este é feito em excesso constitui um desperdício e como tal deve ser eliminado. A 

segunda refere que as estratégias delineadas para o transporte devem servir o interesse das 

estratégias de inventário e não o contrário. A terceira foca que o custo de redução dos 

transportes só pode ser alcançado através de uma frequente gestão e optimização da rede 

de transportes. A última menciona que os serviços de transporte devem ser diferenciados 

com níveis de performance distintos e mensuráveis. Estas leis têm como finalidade perceber 

onde e como é que os processos existentes na actividade do transporte não estão 

optimizados e como é que aplicação do conceito lean aos transportes pode resultar num 

impacto significativo para as empresas. A primeira metodologia de eliminação de desperdício 

foi proposta por Dirnberger (2003), aplicada ao transporte ferroviário. 

3.6.1. Transportation value stream map 
Com o intuito de melhorar a performance do transporte rodoviário de mercadoria, Simons et 

al. (2004) definiram um novo indicador chamado Overall Vehicle Effectiveness (OVE). Este 

tem como objectivo medir a utilização efectiva dos veículos e foi desenvolvido a partir do 

indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE) que é usado na área da produção com a 

finalidade de melhorar a eficiência das fábricas. Na concepção do indicador OVE, os autores 

adaptaram os desperdícios identificados no OEE dentro do contexto do fabrico para os 

transportes. Os desperdícios do OEE (avarias, substituições, velocidade, etc) sofreram 

alterações e resultaram em cinco tipos de desperdícios associados ao transporte: 

• Pausas dos condutores – quando as pausas legais são efectuadas durante uma 

operação de distribuição é considerado um desperdício; 

• Excesso de tempo de carregamento – existe um tempo médio para as operações 

de carga e descarga. Se esse tempo for excedido por motivos alheios aos 

condutores, constitui uma perda de tempo; 

• Perdas de capacidade – se a totalidade da capacidade de uma viatura não for 

aproveitada a 100%, ou seja, se um veículo não circular totalmente carregado, quer 

seja em peso ou volume, origina um desperdício; 

• Perdas de velocidade – existem perdas relacionadas com a velocidade quando um 

condutor não circula à velocidade máxima permitida; 

• Perdas de qualidade – produtos que sejam danificados durante o seu transporte ou 

problemas relacionados com a documentação também constituem um desperdício. 

Todas estas perdas influenciam o valor do OVE, que é constituído por três factores: 

disponibilidade, performance e qualidade. As pausas dos condutores e o excesso de tempo 
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de carregamento têm impacto na disponibilidade; as perdas de capacidade e velocidade 

influenciam a performance; as perdas de qualidade afectam o factor qualidade (Anexo 9). 

Cada um dos três factores é calculado separadamente (valor em percentagem). De seguida, 

através da multiplicação destes três valores calcula-se o valor final do OVE (equação 1). 

𝑂𝑉𝐸   = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  ×  𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒  ×  𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒           (1) 

Guan et al. (2003) modificaram o indicador OVE, dividindo o factor performance em duas 

componentes: eficiências dos tempos e das rotas. Desta forma, o indicador fornece também 

indicações relativas à eficiência de uma rota. Este novo indicador tem o nome de MOVE 

(Modified Overall Vehicle Effectiveness). O valor do MOVE é, então, calculado através da 

multiplicação da disponibilidade, eficiência das rotas, eficiência dos tempos e da qualidade.  

𝑀𝑂𝑉𝐸   = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  ×  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑎𝑠  𝑟𝑜𝑡𝑎𝑠  ×  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑑𝑜𝑠  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠  ×  𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (2) 

Villarreal et al. (2009) sugeriram uma adaptação da metodologia lean proposta por Hines e 

Taylor (2000) para a eliminação de desperdício aplicada à actividade de transporte rodoviário. 

Esta metodologia é composta por quatro fases: 

1. Alinhamento dos objectivos com a estratégia da empresa – a estratégia a 

implementar tem de ir ao encontro dos objectivos traçados pela direcção da 

empresa em questão; 

2. Identificação de desperdícios – nesta fase é utilizado o Value stream mapping, 

que é adaptado para identificar perdas relevantes no processo de transporte, 

nomeadamente em actividades relacionadas com os veículos; 

3. Definição da estratégia para reduzir os desperdícios – para cada perda 

identificada na fase 2, é feita uma análise mais detalhada para perceber a origem 

dos desperdícios e posteriormente ser definida uma estratégia para eliminá-los; 

4. Implementação e controlo – implementar as estratégias definidas anteriormente e 

avaliar os resultados obtidos. 

Os autores referem ainda no mesmo trabalho que o desperdício que se verifica antes e 

depois do transporte de mercadoria está directamente relacionado com os armazéns. Muitas 

vezes o mau funcionamento destes influenciam negativamente a operação de transporte. 

Villarreal (2012) desenvolveu com mais detalhe a fase (2) da metodologia explicada 

anteriormente. Expandiu o conceito de Value stream mapping para identificar e eliminar com 

elevada precisão as perdas específicas das operações de transporte rodoviário. A este novo 

conceito, o autor deu o nome de Transportation value stream map (TVSM). Considerando 

que os veículos utilizados no transporte de mercadoria representam um elevado investimento 

para as empresas, torna-se fundamental mantê-los em constante operação. Neste sentido, 

foi feita uma adaptação do indicador OVE em que o factor disponibilidade foi dividido em 

duas componentes: disponibilidade administrativa/estratégica e disponibilidade operacional. 
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Desta forma, o indicador apresenta resultados com maior detalhe e precisão. A este 

indicador foi dado o nome de Total Operational Vehicle Effectiveness (TOVE).  

𝑇𝑂𝑉𝐸   = 𝐷𝑖𝑠𝑝.𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  ×  𝐷𝑖𝑠𝑝.𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  ×  𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒  ×  𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒     (3) 

Para a determinação deste indicador foram acrescentados desperdícios aos que já tinham 

sido mencionados por Simons et al. (2004): 

• Disponibilidade administrativa/estratégica – tempo não planeado, ou seja, o não 

uso da totalidade do dia para efectuar serviço, fazer apenas um turno de oito horas; 

tempo de manutenção planeada dos veículos, ou seja, o tempo que se perde nas 

manutenções preventivas. 

• Disponibilidade operacional – tempos de espera dos condutores no CD; avarias 

dos veículos e manutenção não planeada; excesso de tempo na entrega de 

mercadoria ao cliente. 

• Qualidade – defeitos nos produtos causados pelo seu manuseamento ou pela má 

escolha de rotas; percentagem de clientes que não foram servidos pela rota 

efectuada; percentagem de procura não satisfeita pela rota. 

• Performance – excesso de quilómetros percorridos por rota feitos a mais do que o 

mínimo necessário. 

Depois de calculados todos os factores que constituem o TOVE, é então possível construir o 

TVSM com todo o detalhe necessário (Anexo 10).  

3.7. Conclusões  
No capítulo 2 foi analisada a operação actual da JM e a descrição do problema a estudar. A 

revisão bibliográfica permitiu enquadrar o caso de estudo na literatura disponível. 

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

pensamento lean. Este pensamento consiste na criação de valor e respectiva melhoria na 

eficiência das operações através de uma constante eliminação de desperdícios. A aplicação 

do pensamento lean recorre ao uso de uma ferramenta chamada Value stream mapping para 

identificar e analisar as origens dos desperdícios. Villarreal (2012) expandiu as 

potencialidades desta ferramenta e aplicou-a aos transportes, dando-lhe o nome de 

Transportation value stream map. 

À luz da literatura existente, a metodologia desenvolvida por Villarreal (2012) assume-se 

como o método a adoptar no desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista a melhoria da 

eficiência das operações de distribuição da JM. Tudo indica que a aplicação do 

Transportation value stream map será uma mais-valia e permitirá obter resultados 

conclusivos. 

No próximo capítulo é explicada detalhadamente esta metodologia e as respectivas 

adaptações efectuadas de modo a aplicar ao caso prático da JM.  
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4. Metodologia 

4.1. Introdução 
Este capítulo pretende aprofundar a metodologia utilizada na resolução do problema 

identificado e encontra-se dividido em três secções. Em primeiro lugar, é feita uma 

caracterização da metodologia teórica desenvolvida por Villarreal (2012) – Transportation 

Value Stream Map, onde se explicam as etapas e os elementos constituintes da respectiva 

metodologia. De seguida são introduzidas as adaptações efectuadas à metodologia com 

vista à aplicação ao caso prático, nomeadamente alterações no indicador TOVE e também 

no próprio TVSM. Por último, são explicados detalhadamente os objectivos e indicadores que 

se pretendem optimizar neste estudo, e é ainda introduzida a operação actual da JM com 

uma breve descrição alto nível (macro) dos processos existentes, onde é feita uma 

identificação preliminar de desperdícios verificados no contexto geral da distribuição.	  

4.2. Caracterização teórica da metodologia 
O processo de identificação de desperdício é suportado pela elaboração do TVSM. O grande 

objectivo deste mapa consiste em identificar e reduzir (ou mesmo eliminar) desperdícios 

relacionados com os veículos utilizados na operação de distribuição de mercadoria. 

O primeiro passo reside em seleccionar a parte da cadeia logística que se pretende 

optimizar: distribuição primária ou secundária, ou seja, a parte da distribuição respeitante ao 

transporte dos produtos acabados desde o fornecedor até ao CD ou a distribuição desde o 

CD até ao cliente final, respectivamente. De seguida são definidas as métricas que vão ser 

utilizadas para avaliar o desempenho (eficiência) da operação, divididas entre administrativas, 

operacionais, de performance e de qualidade. Por fim, são identificados e quantificados os 

desperdícios associados a cada métrica previamente definida, com o intuito de serem 

posteriormente eliminados. Após a estimativa individual de cada um dos desperdícios 

identificados, estes são representados recorrendo ao indicador TOVE proposto por Villarreal 

(2012), ilustrado na Figura 9. 

A estimativa do valor do indicador TOVE (em %) é obtida através da multiplicação dos quatro 

factores que traduzem a eficiência da operação, que por sua vez são calculados em função 

dos respectivos desperdícios identificados. No caso prático em questão o autor identifica 13 

desperdícios ocorridos na operação, tendo em conta que considera o cenário de operar 

durante as 24 horas diárias (performance ideal), pelo que qualquer situação que “roube” 

tempo à operação é considerada desperdício. A ideia consiste em subtrair às 24 horas todos 

os tempos dos desperdícios e obter o tempo útil final, ou seja, a perfomance geral da 

operação. É de salientar que por vezes os desperdícios identificados podem ser 

quantificados em percentagem e não em horas. Nestes casos, o cálculo das eficiências é 

ligeiramente diferente, onde para se transformar o valor da percentagem em horas é 

necessário multiplicar a respectiva percentagem pelo tempo total anterior (por exemplo, se a 

métrica Manutenção planeada (b) da Figura 9 for um valor em percentagem, para se estimar 
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a sua duração em horas tem de se multiplicar a respectiva percentagem pelas 24 horas 

anteriores). 

 
Figura 9 – TOVE original (adaptado de Villarreal, 2012) 

A identificação dos desperdícios é fundamental para completar o mapa que ilustra a 

operação que se pretende analisar (TVSM). Este mapa deve conter todos os 

processos/actividades constituintes da operação e respectiva informação quantitativa.  

As estratégias de distribuição variam de caso para caso e estão dependentes de vários 

factores, sendo que a mais básica é o transporte directo entre o fornecedor e o cliente final 

(exemplos de outras estratégias: milk run, distribuição com pontos de consolidação). 

Considerando a estratégia básica do transporte directo, esta envolve as seguintes 

actividades: 

• Preparação da rota; 

• Transporte dos produtos para o destino; 

• Servir o cliente; 

• Regressar à origem;  

• Fecho da rota. 

O TVSM da Figura 10 ilustra o cenário de uma operação de distribuição simples, onde estão 

contempladas as actividades referidas anteriormente. As actividades podem ser definidas 

como In-transit (IT) e Not-in-transit (NIT). As IT referem-se às que ocorrem quando um 

serviço de transporte está a ser efectuado (na figura estão representadas do lado direito, 

onde aparecem os camiões). As restantes são as NIT (lado esquerdo da figura), como por 

exemplo operações de carga e descarga de mercadoria no CD. O tempo específico para 

efectuar uma distribuição completa por parte dos condutores e respectivos veículos é 
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denominado transportation journey (TJ). Este tempo pode ser um período fixo (por exemplo, 

um turno de 8 horas) ou variável, consoante a distância a percorrer até ao cliente. 

Assumindo as 24 horas diárias para realizar a distribuição, significa que existem vários TJ 

por dia, ou seja, a unidade do mapa da Figura 10 corresponde a um TJ e não a um dia de 

operação. Uma actividade é definida como interna se for efectuada durante o TJ pelos 

condutores. Se for efectuada fora do TJ ou por outros elementos, a actividade é considerada 

externa. 

	  

 Figura 10 – Transportation Value Stream Map original (adaptado de Villarreal, 2012) 

A elaboração do mapa permite não só visualizar os processos constituintes da operação, 

como também os respectivos indicadores, que traduzem as características gerais da 

operação e permitem tirar conclusões e identificar oportunidades de melhoria. Estes 

indicadores são: 

• TOVE – performance geral da operação, que é obtido anteriormente; 

• Journey time – duração média de um TJ, que é calculado através do somatório de 

todas as actividades internas; 

• Tempo NIT e IT – permite saber a percentagem de tempo passado pelos condutores 

dentro e fora do CD; 

• Tempo de condução e de serviço – permite saber o peso de cada um destes dentro 

do tempo IT; 

• Número médio de clientes visitados por TJ. 

4.3. Adaptações da metodologia ao caso prático 
A metodologia teórica explicada anteriormente foi adaptada ao caso prático em estudo, onde 

foram efectuadas algumas alterações, nomeadamente em alguns aspectos do TVSM e do 

indicador TOVE. 
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Os mapas da Figura 11 e Figura 12 ilustram a operação de distribuição diária da JM, sendo 

que o primeiro representa o cenário onde se realizam todas as operações possíveis (Cenário 

A) e o segundo apenas as mínimas obrigatórias (Cenário B). É visível que, contrariamente ao 

mapa da Figura 10 implementado por Villarreal (2012), de um modo geral é dado mais 

detalhe às operações que decorrem dentro do CD, ou seja, às actividades NIT. O mapa 

original simplifica os processos existentes (derivado do caso prático em questão), enquanto 

neste caso o que se pretende é precisamente obter uma visão mais abrangente e detalhada 

de toda a operação, tendo em vista a melhoria da sua eficiência. 

 

Figura 11 – Operação de distribuição: Cenário A (todas as operações) 

Por outro lado, as percentagens relativas aos indicadores do tempo de condução1 e de 

serviço às lojas (parte superior direita das Figuras 11 e 12) foram também adaptadas, sendo 

agora calculadas em função do tempo total (journey time). A metodologia original 

considerava estas percentagens apenas em função do tempo IT, com o intuito de se 

perceber o peso de ambas durante o período IT. Esta adaptação advém do facto de se 

pretender salientar a importância destas actividades no contexto geral da operação, 

nomeadamente o tempo de condução. 

Na próxima secção irá ser feita uma breve descrição dos processos constituintes da 

operação e uma explicação aprofundada dos objectivos e indicadores que se pretendem 

alcançar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A percentagem do tempo de condução tem em conta o somatório das parcelas do tempo de 
condução e do tempo de regresso representadas nas Figuras 11 e 12 
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Figura 12 – Operação de distribuição: Cenário B (operações mínimas obrigatórias) 

No que diz respeito ao indicador TOVE e respectivas métricas utilizadas para avaliar a 

performance da operação, estes também foram adaptados, onde sofreram alterações nas 

suas quatro componentes: disponibilidade administrativa, disponibilidade operacional, perdas 

de capacidade e perdas de qualidade (Anexo 11).  

A primeira alteração ocorre na componente da disponibilidade administrativa e está 

relacionada com o tempo não planeado para efectuar operação. Villarreal (2012) considera 

que as viaturas utilizadas na distribuição representam um elevado investimento e como tal 

devem estar em movimento a toda a hora, ou seja, 24 horas por dia. Neste caso, a métrica 

do tempo não planeado não se aplica dado que actualmente já existe operação a decorrer a 

qualquer hora do dia, apesar da dimensão e complexidade da mesma. As únicas excepções 

estão relacionadas com as restrições da operação que não são possíveis de controlar, 

nomeadamente as restrições das entregas às lojas (referidas no capítulo 2.2.3). Assim, foi 

considerado que não existe qualquer desperdício associado a esta métrica, ou seja, está 

totalmente optimizada. 

Relativamente à componente da disponibilidade operacional, foi adaptado o elemento da 

pausa dos condutores. Segundo Villarreal (2012), além das paragens efectuadas pelos 

condutores pelos mais diversos motivos, todas as pausas legais realizadas durante uma 

operação de distribuição são também consideradas perdas de eficiência, referindo que estas 

devem acontecer ou no final da respectiva rota ou durante um período de carga/descarga, 

caso seja efectuado por outra pessoa (actividade externa). Adicionalmente, pausas dos 

condutores inclui ainda os tempos de espera em que as viaturas estão paradas no CD. Visto 

que não foi possível obter informação quantitativa através dos sistemas da empresa ou de 

outra forma acerca dos repousos legais e não legais dos condutores fora do CD, optou-se 
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por não considerar esta vertente, ficando como objecto de análise apenas os tempos de 

espera dentro do CD. 

No que diz respeito à terceira componente, os desperdícios associados às perdas de 

velocidade e ao excesso de distância percorrida não foram tidos em consideração, 

caracterizando assim a eficiência da performance unicamente pelas perdas de capacidade 

de carga dos veículos. Quanto às perdas de velocidade, não foi considerado relevante para a 

análise porque, por um lado, existem muitas variáveis envolvidas que podem enviesar os 

dados (por exemplo, os condutores podem estar parados por vários motivos, restrições 

rodoviárias, congestionamentos) e, por outro lado, é assumido que os condutores circulam 

sempre que possível perto do limite de velocidade, até pelos baixos limites impostos 

legalmente e também pela própria JM, para efeitos de segurança e de redução de custos. As 

ineficiências relacionadas com o excesso de distância entram na esfera da optimização de 

rotas que, por envolver conceitos muito específicos de distribuição (por exemplo, vehicle 

routing planning), não é âmbito deste estudo e como tal as respectivas ineficiências não 

serão abordadas para o cálculo do TOVE. 

Por fim, a componente das perdas de qualidade também foi adaptada. Aqui, à semelhança 

do caso anterior, dos três elementos constituintes apenas um foi considerado e sofreu uma 

adaptação. Relativamente à procura não satisfeita, esta não se aplica no caso da JM uma 

vez que toda a mercadoria requisitada pelas lojas é entregue na totalidade. O planeamento 

da distribuição é feito com base nestes pedidos, pelo que não se verificam casos de 

incumprimento relativos às quantidades requeridas. Quanto aos produtos com defeito, 

apesar de ser uma métrica relevante para o estudo, ainda não existe maneira de o 

quantificar. Actualmente está a ser desenvolvido um projecto de controlo automático de 

cargas danificadas que ainda não se encontra finalizado, pelo que tornou impossível analisar 

esta métrica. No entanto, seria importante num estudo futuro incluir estes dados e estudar as 

respectivas ineficiências. Por último, e no que diz respeito aos clientes não visitados, o caso 

é idêntico ao da procura não satisfeita. O planeamento é efectuado tendo em conta as lojas 

que são necessárias abastecer e como tal é sempre cumprido na íntegra. O que se verifica, 

por vezes, são atrasos nas entregas face ao estabelecido com as respectivas lojas. Assim, a 

métrica dos clientes não visitados foi adaptada para atrasos às lojas, ou seja, o que vai ser 

quantificado é o nível de serviço respeitante aos horários das entregas às lojas. 

As alterações efectuadas ao modelo original resultaram no indicador TOVE da Figura 13, 

que foi posteriormente utilizado na análise. 
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Figura 13 – Indicador TOVE aplicado à JM 

4.4. Conclusões e objectivos da implementação da metodologia 
O processo de identificação de desperdícios é suportado pela elaboração dos TVSM, que 

permite identificar e reduzir as ineficiências respeitantes ao fluxo das viaturas de transporte. 

A análise à actividade de distribuição da JM permitiu elaborar o mapa da Figura 11. Este 

mapa ilustra o cenário mais completo de uma operação de distribuição, ou seja, o caso em 

que os condutores têm necessidade de efectuar todas as operações possíveis para 

completar uma distribuição. Adicionalmente, está ainda representada a actividade de 

execução dos armazéns, por ser o elo de ligação da mercadoria entre o armazém e a viatura, 

pelo que a coordenação entre ambos é fundamental para o sucesso da operação. Na 

totalidade, uma operação completa pode representar a existência de 9 actividades distintas, 

considerando uma distribuição em que apenas uma loja é abastecida, das quais apenas 2 

correspondem a actividades IT. Comparativamente com a Figura 12, verifica-se que a 

diferença entre ambos os cenários reside na segunda parte do percurso, ou seja, após o 

abastecimento das lojas. Neste caso, a operação é constituída apenas por 5 actividades 

distintas, uma vez que tanto o backhauling (IT) como a descarga de AT, abastecimento e 

lavagem (NIT) são actividades que ocorrem com menos frequência. 

De acordo com Rushton et al. (2010), a performance ideal de uma operação de distribuição 

seria uma situação em que é maximizado o tempo de utilização das viaturas da frota (24 

horas diárias), é utilizada a totalidade da sua capacidade (100% completas), é reduzido o 

tamanho/duração das rotas e é ainda minimizada a dimensão da frota, tudo isto sem 

prejudicar o nível de serviço ao cliente. Tendo em conta estes objectivos gerais, existem 

ainda indicadores mais específicos que se pretendem optimizar com vista a tornar a 

operação mais eficiente: TOVE, Journey Time, Tempo IT e NIT, Tempo de Condução e 

Tempo de Serviço às Lojas. Tal como mencionado no final do capítulo 2, o âmbito deste 

trabalho consiste na optimização da duração da operação de distribuição com vista ao 
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aumento do número de rotas diárias por condutor, mais concretamente dos tempos 

despendidos por estes nas actividades que decorrem no interior do CD. Por outras palavras, 

pode-se afirmar que o principal objectivo passa por maximizar a percentagem de tempo de 

condução em função do tempo de trabalho, ou seja, o que se pretende idealmente é que os 

condutores desempenhem apenas a sua função de condução durante o horário de trabalho. 

No TVSM a unidade utilizada não é o tempo de trabalho de um condutor (é muito variável, 

consoante as situações), mas sim uma rota. Não obstante, as análises permitem obter os 

resultados desejados. Adicionalmente, pretende-se alcançar os seguintes objectivos: 

• Aumentar o TOVE – este indicador representa a performance geral da operação, pelo 

que o objectivo reside em aumentar a sua eficiência; 

• Diminuir o journey time – reduzir o tempo total de uma operação resulta em mais 

condutores e viaturas livres para efectuar a distribuição e assim permite fazer mais 

rotas diárias; 

• Aumentar o tempo IT; Diminuir o tempo NIT – como se pretende que os condutores 

estejam o máximo possível fora do CD a efectuar a distribuição da mercadoria às lojas, 

o objectivo passa por aumentar a percentagem de tempo IT face ao tempo NIT; 

• Aumentar o tempo de condução – tal como referido anteriormente, este é o principal 

objectivo, ou seja, pretende-se maximizar a percentagem de tempo de condução face 

ao tempo total (journey time); 

• Diminuir o tempo de serviço às lojas – esta redução, além de benéfica em termos 

gerais para a eficiência da operação, também garante directamente a optimização do 

indicador anterior, ou seja, ao reduzir o tempo despendido no abastecimento das lojas 

significa que os condutores passam mais tempo a conduzir. 

Relativamente ao indicador TOVE representado na Figura 13, é de salientar que dos 8 

elementos constituintes deste indicador apenas 2 vão variar, em função da quantidade de 

operações e do tipo de armazém – Actividades NIT internas e Tempo de espera, que vai dar 

origem a 4 resultados distintos. Consoante o armazém, o que vai variar é o tempo de espera 

e o tempo de carga (associado às actividades NIT internas), onde vão estar reflectidas as 

respectivas ineficiências. Quanto às operações, apenas o elemento das actividades NIT 

internas vai variar, derivado do número de operações e respectivas ineficiências verificadas.  

Realizando uma análise preliminar a nível macro e observando a Figura 11, verifica-se que 

uma operação pode ser constituída no limite por 6 actividades NIT (excluindo a parte da 

execução dos armazéns), todas efectuadas directamente pelos condutores das viaturas, ou 

seja, são consideradas actividades internas. Uma vez que o journey time corresponde ao 

somatório de todas estas actividades internas e se pretende diminuir este indicador, o facto 

dos condutores efectuarem todas estas operações dentro do CD apresenta desde já uma 

ineficiência considerável e consequentemente uma oportunidade importante de optimização, 

passando-as de actividades internas a externas. 



	   42	  

5. Implementação da metodologia 

5.1. Introdução 
O presente capítulo visa a aplicação da metodologia apresentada no capítulo anterior ao 

caso prático da JM, com o intuito de proceder à identificação e possível eliminação de 

desperdícios ocorridos na actividade de distribuição. Para tal, este capítulo encontra-se 

dividido em quatro secções.  

Nas duas primeiras secções é descrito o processo de recolha e tratamento dos dados, onde 

se evidenciam os pressupostos assumidos e as restrições e limitações dos respectivos 

dados e, de seguida, são explicados os diferentes cenários considerados que posteriormente 

serão analisados.  

Na terceira secção é analisada a operação actual (as-is) detalhadamente, onde se inclui toda 

a informação quantitativa associada às várias etapas da operação, tendo em vista a 

identificação aprofundada das ineficiências ocorridas durante a distribuição. Para tal, será 

conduzida uma análise relativa tanto ao período em que as viaturas se encontram no interior 

do CD (NIT), bem como ao período de transporte de mercadoria para as lojas, ou seja, 

enquanto as viaturas estão em movimento fora do CD (IT). Como foi mencionado no capítulo 

4.3, a fase da distribuição de mercadoria às lojas (mais concretamente a parte respeitante à 

optimização de rotas) excede o âmbito deste trabalho, pelo que será abordada de forma 

menos aprofundada. Assim, e pelo facto de ser o maior foco do estudo, o período NIT será 

abordado com maior detalhe. 

Por último, e face aos desperdícios identificados no ponto anterior, são propostas iniciativas 

de melhoria com o intuito de optimizar a eficiência da operação, dando origem à operação 

futura proposta (to-be). Após a descrição detalhada das iniciativas a implementar, será 

estudado o impacto individual e colectivo de cada iniciativa face à operação actual, onde 

também serão tidos em conta aspectos como a complementaridade das iniciativas, ou seja, 

se poderão ou não ser aplicadas em conjunto. No final será ainda levada a cabo uma 

conclusão que compara a operação actual e a futura proposta, onde se evidenciarão as 

melhorias obtidas nos valores dos indicadores.	  

5.2. Recolha e tratamento dos dados 
A primeira etapa desenvolvida no estudo dos problemas e desperdícios existentes na 

operação de distribuição da JM passou por uma identificação e recolha de todos os 

processos e dados relevantes. 

A fase da recolha e tratamento de dados foi uma das fases que mais tempo consumiu no 

decorrer desta dissertação. A obtenção dos mesmos foi efectuada por dois métodos 

distintos:  
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1. Presencialmente, através de visitas realizadas ao CD da Azambuja, para uma boa 

compreensão e monitorização de todas as actividades constituintes da operação de 

distribuição;  

2. Dados fornecidos directamente pela JM, que não puderam ser recolhidos através 

das visitas presenciais e também com o intuito de obter uma amostra de informação 

de espectro temporal superior.  

No que diz respeito ao tipo de informação recolhida, é de salientar que os dois métodos 

foram complementares, uma vez que os dados obtidos através dos sistemas de gestão da 

empresa estão essencialmente ligados ao deslocamento das viaturas fora do CD, ou seja, na 

distribuição de mercadoria às lojas, enquanto os dados obtidos presencialmente dizem 

respeito unicamente às operações que decorrem no interior do CD. Relativamente à 

amostragem obtida por ambos os métodos, é de referir que a sua dimensão foi totalmente 

diferente. Enquanto os dados obtidos através dos sistemas da JM dizem respeito a uma 

amostra completa (inclui informação total da operação), no caso dos dados recolhidos 

presencialmente esta situação já não se verifica, devido a limitações temporais e restrições 

operacionais. 

É de salientar que os dados e informações utilizados no decorrer da análise, nomeadamente 

os fornecidos pela empresa, se revelaram fundamentais para o desenvolvimento deste 

estudo. 

De seguida descreve-se a informação específica que foi recolhida, as estratégias adoptadas 

para o tratamento dos dados e respectivos pressupostos assumidos e ainda as limitações 

dos mesmos. 

5.2.1. Dados utilizados e pressupostos assumidos 
A operação de distribuição da JM é, por si só, bastante complexa. A quantidade de 

colaboradores, actividades e toda a envolvente são variáveis que caracterizam e influenciam 

directamente a performance diária das operações. Esta complexidade obriga a que, no 

decorrer da análise em curso, tenham que ser assumidos vários pressupostos. Alguns são 

gerais e aplicáveis a todo o estudo, que serão detalhados de seguida. Os pressupostos mais 

específicos, que variam consoante a situação em análise, serão devidamente explicados 

mediante a sua aplicação.  

CD e Armazéns considerados 

Este estudo vai incidir apenas na operação de distribuição secundária da JM, referente à 

parte da cadeia logística que lida directamente com o cliente final, neste caso a distribuição 

de mercadoria dos CD para as suas lojas, que é a operação core da empresa.  

No que diz respeito aos CD, dos sete que existem actualmente na rede logística da JM em 

todo o país (não considerando o novo CD do Algarve), apenas o CD da Azambuja será 
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objecto de estudo, onde nem todos os armazéns serão abordados. Este CD contém cinco 

armazéns, no entanto apenas dois serão considerados na análise: Armazém Ambiente Stock 

(Não Perecíveis) e Armazém de Frescos JIT. Esta opção foi baseada no facto de ambos 

serem os mais relevantes no CD na óptica do volume de operação e também pela sua 

diferenciação no método de aprovisionamento, sendo que o primeiro é um armazém Stock e 

o segundo JIT. A diferença destes armazéns reside essencialmente no método de 

armazenamento dos produtos, ou seja, no Stock a mercadoria que chega é armazenada no 

interior do armazém (é constituído stock), enquanto no segundo os produtos são 

imediatamente executados à medida que vão chegando. Neste caso, a mercadoria é 

executada para uma zona no interior do armazém com um layout pré-definido para cada loja, 

ou seja, todas as lojas que vão ser abastecidas têm um espaço físico próprio onde são 

depositados todos os produtos (já previamente identificados e rotulados) a ser expedidos no 

próximo carregamento.  

É de salientar que o armazém JIT, apesar de apresentar inúmeras vantagens, 

nomeadamente o facto de não necessitar de constituir stock, também acarreta algumas 

ineficiências que sobressaem na hora dos motoristas efectuarem o carregamento das 

viaturas. Uma vez que a maioria dos operadores de armazém participa na execução de 

todas as lojas em simultâneo, origina a possibilidade de cada palete poder ser executada por 

vários operadores diferentes, pelo que a probabilidade de existirem alguns erros é maior. 

Muitas vezes estes erros, geralmente relacionados com incoerências entre as guias (onde 

ficam registados todos os produtos que foram carregados) e os pedidos das lojas (que se 

encontram registados no sistema WPMS), só são descobertos depois de toda a mercadoria 

ser carregada dentro das viaturas. Esta situação origina um contratempo e uma ineficiência 

na operação de expedição, já que obriga os motoristas a descarregarem totalmente a viatura 

para se detectar o erro e recomeçar tudo do princípio. 

Horizonte temporal 

Relativamente ao horizonte temporal de análise, estabeleceu-se um total de um mês de 

operação que, apesar de aparentemente curto, mostrou-se como suficiente para a 

elaboração da análise e respectivas conclusões, uma vez que o período de um mês na JM 

apresenta um volume de operação bastante considerável, um padrão repetitivo e é 

semelhante durante a maioria do ano, com excepção dos chamados períodos de "pico” 

(como é o caso das épocas festivas, em que os clientes apresentam um comportamento 

mais consumista e consequentemente existe uma maior necessidade de abastecer as lojas).  

O período em questão refere-se ao mês de Setembro de 2013, uma amostra significativa e 

representativa, dado que é considerado um período intermédio relativamente ao perfil de 

consumo dos portugueses, ou seja, não é um mês de “pico” nem é calmo. 
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Agregação de rotas 

A complexidade e abrangência territorial da operação da JM, mesmo considerando apenas o 

CD da Azambuja, levou à necessidade de fazer uma agregação das rotas efectuadas no 

âmbito da distribuição, tendo em vista a simplificação do estudo. Note-se que actualmente 

este CD distribui para toda a zona Centro-Sul e Sul do país, pelo que facilmente se percebe 

a dimensão da operação. 

Após a recolha e tratamento da informação fornecida pela empresa, os dados revelaram que 

durante o mês de Setembro de 2013 foram efectuadas 5.563 rotas com início no CD da 

Azambuja. Este número corresponde apenas a 55% do total de rotas efetuadas no mesmo 

período em todo o país, o que significa que em média são efectuadas mais de 10.000 rotas 

mensais em Portugal. No que concerne o CD Azambuja, estes números apontam para cerca 

de 185 rotas diárias, o que demonstra a complexidade da operação. É de salientar que estes 

números são inferiores aos valores reais verificados, uma vez que, tal como será explicado 

na secção 5.2.2 das restrições e limitações dos dados, a informação recolhida continha 

dados inconsistentes que foram eliminados para não influenciarem negativamente toda a 

análise. 

Por uma rota considera-se uma operação completa de distribuição, que tem início com a 

carga da viatura no CD, seguido da distribuição da respectiva mercadoria às lojas e 

terminando com o regresso da viatura ao CD. No entanto, a informação registada nos 

sistemas informáticos da JM só permite rastrear as viaturas até à última loja visitada na 

respectiva rota, pelo que os dados utilizados para criar os clusters de rotas (Tabela 7) não 

têm em consideração a viagem de regresso ao CD. Assim, tanto o número de quilómetros 

percorridos como a duração de cada rota dizem respeito apenas ao período decorrido desde 

o início da carga no CD até à saída da última loja abastecida.  

Para a análise da operação actual da empresa, que irá ser abordada mais à frente neste 

estudo, o tempo de regresso das viaturas ao CD teve de ser tido em conta. Para tal, foram 

feitas estimativas para cada uma das rotas, que serão detalhadas e explicadas na respectiva 

secção (5.4.1.2). Não obstante, para a criação dos clusters de rotas apresentados na Tabela 

7, este facto não teve preponderância.  

A necessidade de considerar mais do que um tipo/cluster de rota está relacionada 

precisamente com um dos objectivos do estudo, que consiste em perceber qual será o 

impacto na percentagem de rotas que se poderá efectuar a mais através da melhoria da 

eficiência das operações. Como referido no exemplo do capítulo 2.2.7, compreende-se que o 

impacto nos resultados será naturalmente diferente consoante a distância a percorrer numa 

determinada rota, sendo que as rotas mais curtas terão um impacto maior. 

Neste sentido, como se pode observar na Tabela 7 optou-se por criar três clusters de rotas – 

curta, média e longa. Não se equacionou considerar mais clusters, uma vez que a 
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complexidade a que uma rota adicional obriga na execução da análise não justifica os 

benefícios relativos ao detalhe e resultados práticos. Na verdade, mais do que três tipos de 

rotas poderia ter o efeito contrário, na medida em que iria tornar os resultados mais confusos 

e com um nível de detalhe desnecessário. Assim, concluiu-se que optar por uma rota curta, 

uma média e outra longa é a solução ideal para obter os resultados mais objectivos. 

A definição dos três clusters baseou-se essencialmente num único critério: número total de 

rotas, em função apenas do número total de quilómetros (e não da duração). Tal como 

referido, o impacto das alternativas propostas será maior nas rotas mais curtas, pelo que a 

ideia passou por garantir que o tipo Rota 1 teria de incluir maior número de rotas que a Rota 

2, ficando a Rota 3 como o cluster de menor dimensão, garantindo a menor disparidade 

possível. Neste sentido, foram testadas várias hipóteses pelo método da tentativa e erro até 

obter a melhor distribuição possível das rotas (Anexo 12). 

Tabela 7 – Clusters de rotas 

Cluster Intervalo Km1 Média 
Km1 

Duração 
média1 

Nº rotas 
abrangidas 

Média lojas 
abastecidas 

Rota 1 (curta) [10 ; 70] km 54 km 2 h 30 min 3.146 1,7 
Rota 2 (média) [71 ; 200] km 108 km 3 h 33 min 1.960 2,2 
Rota 3 (longa) [201 ; 385] km 279 km 6 h 04 min 457 2,2 
1 Não tem em consideração a viagem de regresso ao CD 

É de salientar que, apesar da amplitude de quilómetros considerada em cada intervalo ir 

aumentando consoante a distância da rota, o número de rotas incluídas no respectivo 

intervalo diminui consideravelmente. A Rota 1 agrupa todas as rotas compreendidas entre os 

10 e os 70 quilómetros (intervalo de 60 km), enquanto a Rota 3 considera um intervalo três 

vezes superior (intervalo de 184 km), no entanto a Rota 1 tem um peso quase sete vezes 

superior no que diz respeito ao número de rotas que formam o cluster.  

O facto da maioria das rotas efectuadas no período em análise serem de curta/média 

distância (distância média percorrida por rota foi de aproximadamente 92 quilómetros), vai ao 

encontro do que foi mencionado anteriormente, ou seja, será nas rotas mais curtas que as 

medidas a implementar surtirão maior efeito. Assim, o impacto a nível global da operação 

será mais significativo. 

No que diz respeito ao número de lojas abastecidas em cada rota, verificou-se uma grande 

amplitude de valores. Considerando as 5.563 rotas totais, o mínimo foi de 1 loja abastecida 

(que se verificou com muita frequência) e o máximo registado foi de 9 lojas (caso muito raro), 

sendo que a média se fixou nas 2 lojas, aproximadamente. Apesar da amplitude, verificou-se 

uma tendência a variar entre 1 e 3 abastecimentos por rota. A Rota 1 indicou um padrão de 

visitas inferior às restantes rotas (1,7 e 2,2, respectivamente), o que significa que geralmente 

são abastecidas menos lojas nas rotas mais curtas, como seria de esperar. 
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Agregação de lojas 

Tal como referido no capítulo 2.2.3, a operação de descarga de mercadoria nas lojas é 

influenciada pelas características e condições de descarga das respectivas lojas. Perante 

este cenário e de modo a efectuar uma análise mais precisa, nomeadamente no que diz 

respeito à análise do tempo de serviço às lojas, tornou-se essencial efectuar uma distinção 

das mesmas. Neste sentido, foi feita uma agregação das lojas em dois tipos diferentes – 

mais acessíveis e menos acessíveis, consoante as suas condições de descarga. Apesar das 

três características consideradas na Tabela 3 do capítulo 2.2.3, o critério utilizado para a 

definição do tipo de loja foi unicamente a existência ou não de cais de descarga, ou seja, a 

agregação apenas teve em consideração o facto de determinada loja ter cais de descarga 

próprio ou de necessitar da utilização do taipal1 das viaturas para descarregar os produtos. 

Nestes casos menos favoráveis, o tempo médio de descarga por palete é superior, o que 

torna a operação mais morosa. 

A Tabela 8 apresenta a agregação efectuada, onde se pode verificar que das 247 lojas 

abastecidas pelo CD da Azambuja no período em análise, apenas 103 apresentam 

condições de descarga mais acessíveis (percentagem idêntica à mencionada na Tabela 3). 

Tabela 8 – Agregação de lojas 

Condições de descarga Número lojas % 
Mais acessíveis 103 42 

Menos acessíveis 144 58 
Total 247 100 

5.2.2. Restrições e limitações dos dados 
Como mencionado na introdução do presente capítulo, a fase da recolha e tratamento de 

dados foi uma das fases que mais tempo consumiu no decorrer deste estudo. Esta situação 

deveu-se essencialmente a dois factores. Em primeiro lugar, a informação necessária estava 

dispersa por várias fontes de informação (documentos), o que obrigou a uma complexa 

agregação e incorporação dos dados, onde se tentou minimizar a perda de informação. Por 

outro lado, a própria informação disponível continha algumas limitações, nomeadamente 

dados inconsistentes ou incompletos, derivado das próprias limitações dos actuais sistemas 

de planeamento e controlo da operação. 

Na agregação das rotas referida anteriormente, foi referido que durante o mês de Setembro 

de 2013 foram efectuadas 5.563 rotas com início no CD da Azambuja. Na verdade, este foi o 

número total de rotas resultante do tratamento da informação, após a eliminação de todos os 

dados que enviesavam a análise. Os dados em bruto revelaram a existência de 

aproximadamente 7.000 rotas que começaram na Azambuja no respectivo mês, no entanto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Acessório existente na traseira das viaturas que facilita o acesso ao interior da caixa de carga.  
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foram necessárias várias intervenções à base de dados tendo em vista a eliminação das 

entradas inconsistentes. Assim, foram excluídas da análise as rotas nas quais se verificou 

pelo menos uma das seguintes características: 

• Viaturas sem matrículas atribuídas – esta situação está relacionada com o facto 

do sistema informático não reconhecer algumas matrículas e por defeito atribui 

valores fictícios às mesmas; 

• Operações com horas de chegada e saída iguais – por vezes as horas de 

chegada e saída de uma certa localização/operação coincidiram; 

• Operações sem uma hora atribuída – algumas operações não continham qualquer 

hora identificada, que se verificou nos casos em que as viaturas ainda não possuíam 

GPS incorporado, correspondente a cerca de 20% da frota total; 

• Uma única operação – rotas que por alguma razão só apresentavam na sua 

totalidade apenas uma operação (ou só uma carga ou só uma descarga); 

• Operações realizadas entre armazéns – existem operações de consolidação ou 

transladação de carga que ocorrem dentro do CD Azambuja ou entre CD diferentes; 

• Distâncias entre estabelecimentos desconhecidas – rotas em que pelo menos 

uma das distâncias entre estabelecimentos fosse desconhecida também foram 

eliminadas; 

• Duração total da rota desconhecida – este campo foi calculado através da 

diferença entre a hora de saída da última loja e o início da carga no CD. Nos casos 

em que uma determinada loja foi visitada mais que uma vez pela mesma viatura e no 

mesmo dia, só foi possível obter corretamente os registos da primeira visita. Apesar 

da segunda visita corresponder a uma rota diferente, o facto de a informação ter sido 

obtida de fontes diferentes resultou neste problema, pelo que nestes casos não foi 

possível calcular a duração da rota. 

É de salientar, novamente, que grande parte da informação se perdeu pois foi obtida de 

várias fontes diferentes e por vezes não foi possível agrupá-la correctamente.  

A operação de distribuição é rastreada essencialmente através de dois sistemas, dos quais 

foi recolhida a informação: o WPMS e o Controlo de Rotas. O primeiro é o sistema mais 

completo, que contém informação sobre a data, matrícula, número da rota, estabelecimento, 

quantidade de paletes transportada, capacidade da viatura e a hora de início de determinada 

operação. O Controlo de Rotas é um sistema que recebe informação do GPS das viaturas 

(através do INOFROTA mencionado no capítulo 2.2.5), permitindo assim monitorizar em 

tempo real a localização das viaturas durante as rotas. Este sistema tem ainda a 

funcionalidade adicional de fazer previsões automáticas das horas de chegada e saída das 

lojas, que só é possível pois recebe informação do WPMS sobre o planeamento das rotas 

para cada viatura. Os sistemas são complementares e fundamentais para o controlo da 

operação, uma vez que o WPMS apenas regista informação dentro do CD, enquanto o 
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Controlo de Rotas fornece dados sobre a operação fora do CD, sendo a portaria do CD o 

ponto de divisão da fonte de informação. 

Adicionalmente, e após o tratamento de toda a base de dados, existem ainda outras 

limitações específicas na informação que foi utilizada para o estudo. Estas limitações não 

dizem respeito à sua veracidade, mas sim às condições específicas em que são medidas, 

nomeadamente: 

• Hora de chegada a um armazém – em primeiro lugar, corresponde à hora de início 

de carga e não à entrada na portaria. Adicionalmente, esta hora de início de carga 

diz respeito à hora em que os motoristas começam efectivamente a carregar e não à 

hora em que encostam a viatura à porta de carga, uma vez que a medição é feita 

aquando do login na “pistola de picagem” de mercadoria por parte dos condutores;  

• Hora de saída de um armazém – a hora de saída de um determinado armazém 

pode coincidir ou com hora de início de carga do armazém seguinte, caso vá 

carregar noutro armazém, ou com a hora de saída do CD, no caso de ir começar a 

distribuir às lojas; 

• Hora de chegada e saída das lojas – é controlada pelo GPS das viaturas, onde é 

definido um raio de X metros à volta da localização geográfica da loja e assim que a 

viatura entra ou sai desse raio a hora é automaticamente registada. 	  

Neste sentido, compreende-se que por vezes existam erros de sistema derivados destas 

situações.	  

5.3. Cenários 
Para uma análise de resultados mais consistente e de forma a abranger a complexidade da 

operação, foram abordados vários cenários. Como se pode observar na Figura 14, os vários 

cenários dizem respeito à existência de três variáveis: operações efectuadas, armazéns 

envolvidos e rotas percorridas. Estas variações culminaram num total de 12 cenários 

(mapas) com resultados distintos, sendo que se podem considerar 2 cenários a nível macro 

que dependem das operações efectuadas (cenário A e cenário B), onde cada um conta com 

6 variações de tempos relacionados com os armazéns envolvidos e rotas percorridas. É de 

salientar que não é tida em consideração a distinção do tipo de loja referida na secção 5.2.1, 

uma vez que esta variável não é tão relevante como as restantes e resultaria num total de 24 

cenários possíveis. Esta situação tornaria a análise demasiado complexa e com um nível de 

detalhe desnecessário, pelo que se optou por considerá-las homogéneas. Esta distinção do  

tipo de lojas será útil para o cálculo do excesso de tempo de serviço, que será explicado na 

respectiva secção. 

No que diz respeito ao indicador TOVE, apenas foram obtidos 4 resultados diferentes, uma 

vez que a sua variação não depende do tipo de rotas efectuadas, ou seja, varia apenas em 
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função do armazém e das operações. Esta situação será explicada com mais detalhe na 

próxima secção.  

 
Figura 14 – Definição de cenários para a análise TVSM 

Relativamente ao número de operações, foram tidos em conta dois cenários. Um considera 

que os condutores efectuam todas as operações possíveis inerentes à actividade de 

distribuição, e o outro considera que os condutores apenas necessitam de efectuar as 

operações mínimas obrigatórias. Naturalmente que no dia-a-dia não se verifica esta situação, 

uma vez que cada rota pode implicar a necessidade de realizar mais ou menos operações, 

no entanto esta abordagem permite facilitar a análise e assim obter os valores extremos dos 

tempos despendidos na operação. 

Quanto aos armazéns envolvidos, tornou-se necessário efectuar a divisão entre as 

operações com início no armazém Ambiente Stock ou Frescos JIT. Tal como referido no 

capítulo anterior, os armazéns operam de formas muito distintas e como tal os tempos 

envolvidos também diferem. É de realçar que existem operações de distribuição em que os 

condutores carregam mercadoria em ambos os armazéns, no entanto com o intuito de 

simplificar a análise optou-se por não considerar este cenário adicional. 

Por último, e no que diz respeito às rotas percorridas, a sua variação é um factor 

fundamental na análise. O tempo total de cada operação é totalmente influenciado pela 

distância a percorrer até às lojas a ser visitadas, pelo que esta variável se assume como a de 

maior impacto nos resultados finais obtidos. 

5.4. Operação actual (as-is) 
A operação de distribuição no CD da Azambuja conta com uma frota de mais de 200 viaturas, 

que garante o abastecimento de 247 lojas através de mais de 185 rotas diárias. Dada esta 

complexidade e pelo facto de não ser possível representar todos os casos existentes, optou-

se por considerar apenas os cenários “extremistas”. Desta forma, os resultados obtidos 
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podem não reflectir com exactidão os tempos reais de uma determinada operação de 

distribuição, mas sim representar os limites superiores e inferiores que estas podem alcançar. 

Dos 12 cenários distintos apresentados na secção anterior, apenas será ilustrado um 

exemplo do cenário A e outro do cenário B, correspondentes a uma distribuição em que 

existe necessidade de efectuar todas as operações ou simplesmente as mínimas 

obrigatórias, respectivamente (os restantes cenários são apresentados em Anexo). Em 

primeiro lugar, será conduzida uma análise exaustiva ao cenário A, seguido do cenário B e 

por último serão apresentadas as conclusões da operação actual, onde se irá incluir um 

resumo dos resultados obtidos nos 12 cenários em estudo. 

5.4.1. Cenário A (todas as operações) 
O cenário A engloba 6 diferentes variações, consoante o armazém e a rota a percorrer 

(Figura 14). Dado que o que varia entre os 6 cenários é apenas o tempo das operações, 

torna-se suficiente conduzir a análise apenas ilustrando um dos 6 cenários e, sempre que 

relevante, serão abordadas as diferenças para os restantes casos.  

A Figura 15 ilustra o cenário escolhido para analisar a operação actual da JM – cenário 1, 

uma operação que envolve um carregamento no Armazém Stock e efectua uma rota curta 

(rota 1). Os critérios de selecção que levaram a esta decisão em detrimento dos restantes 

cenários estão relacionados com a dimensão da amostra e a relevância para a operação, ou 

seja, o que tem maior impacto no dia-a-dia da operação. 

 

Figura 15 – TVSM do cenário 1 (Armazém Stock, Rota 1) 

Uma operação com estas características tem uma duração média total de 6.95 horas (não 

tem em consideração as actividades externas). O tempo IT representa 65%, o que significa 

que em 35% da duração total da operação os condutores estão no CD a efectuar actividades, 

ou seja, 2 horas e 28 minutos. Esta situação revela uma ineficiência considerável na 
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operação. Adicionalmente, o tempo de condução contabiliza apenas 28% do tempo total 

(inclui o tempo de regresso). Relembrando que este indicador é um dos principais focos do 

estudo e partindo da situação ideal que considera que os condutores devem estar 

efectivamente a conduzir 100% do tempo em que estão a operar (com excepção do serviço 

às lojas e das pausas legais), os 28% actuais apresentam uma grande margem passível de 

optimização.  

Em média, são abastecidas aproximadamente 2 lojas por rota, valor esse que foi 

considerado para obter o tempo de serviço às lojas, que totalizou 1 hora e 36 minutos por 

rota (48 minutos por loja). Este tempo representa 23% da duração total da operação, valor 

elevado tendo em conta que durante esta actividade as viaturas estão paradas à espera de 

serem descarregadas e posteriormente carregadas com AT. É de salientar que este tempo é 

resultante da totalidade dos abastecimentos verificados no período em análise e como tal é 

idêntico para todos os 12 cenários, uma vez que não é tida em consideração a distinção do 

tipo de loja.  

Relativamente à performance geral da operação, o TOVE obtido foi de 49% para este caso. 

Pode-se observar na Figura 16 as respectivas métricas detalhadas que resultaram neste 

valor. Uma primeira análise revela ineficiências ao nível operacional, de performance e de 

qualidade, obtendo estes indicadores uma eficiência de 84%, 79% e 76%, respectivamente. 

Note-se que a elevada percentagem de eficiência administrativa (98%) não tem em conta o 

tempo não planeado para efectuar operação e, adicionalmente, também não considera as 

operações de armazém (picking) como actividades NIT externas, uma vez que se pretende 

avaliar a performance da operação relacionada unicamente com os transportes. 

Relativamente às actividades NIT internas, foi considerado que todas as operações 

existentes actualmente são desperdício de tempo pelo facto de serem executadas pelos 

próprios condutores, quando o objectivo reside em que estes estejam o máximo tempo 

possível fora do CD a conduzir.  

 
Figura 16 – TOVE do cenário 1 (Armazém Stock) 
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5.4.1.1. Análise NIT detalhada  
Operações de armazém 

Não obstante as operações de armazém não serem contabilizadas no cálculo do TOVE, é 

importante perceber o seu funcionamento e como foi obtida a duração média de 1 hora para 

o armazém Stock. Neste armazém a mercadoria é executada para cada loja à medida que os 

pedidos vão surgindo no WPMS. Para tal são atribuídos “caixeiros” específicos para cada 

loja, onde cada palete é preparada unicamente por um trabalhador, o que geralmente resulta 

em menos erros comparativamente com o armazém JIT (como foi explicado na secção 5.2.1).  

Sendo que a média de paletes por rota carregada neste armazém é de 19 e que em média 

cada “caixeiro” tem a capacidade de executar cerca de 3 paletes por hora, considerando que 

cada viatura é executada por 6 trabalhadores em simultâneo, estima-se que esta operação 

do armazém Stock tenha a duração média de 1h por rota. É de salientar que este armazém 

tem actualmente mais de 90 trabalhadores e a operação é muito variável, o que implica que 

a gestão do número de “caixeiros“ para cada rota vai sendo ajustada à medida das 

necessidades e disponibilidades. 

Quanto ao armazém JIT, não foi possível quantificar a duração da operação de execução 

dado que o processo difere significativamente face ao armazém anterior. Derivado da 

especificidade deste armazém, o processo de execução é muito moroso. A única obrigação 

consiste em ter toda a mercadoria de todas as lojas pronta a ser expedida a uma 

determinada hora, sendo que muitas vezes começa a ser executada ainda de véspera. Este 

armazém conta com cerca de 70 trabalhadores e todos colaboram na execução de todas as 

lojas, onde cada palete pode ser executada por vários “caixeiros”. 

Tempo de espera para carregar 

Este é um dos principais focos de ineficiência da operação. É frequente os condutores 

estarem prontos para dar início ao carregamento e terem de aguardar, quer pelo facto de a 

porta onde vão carregar ainda não estar disponível, quer pelo facto da mercadoria ainda não 

estar totalmente preparada para ser expedida (no caso do JIT). Estas situações originam um 

grande desperdício, uma vez que os condutores e respectivas viaturas estão inactivas 

durante o período de actividade.  

O tempo de espera médio obtido para os condutores que carregaram no armazém de Stock 

foi de 33 minutos, contudo os resultados foram muito variáveis, como se pode observar pelos 

27 minutos de desvio-padrão da Figura 15. Esta disparidade de valores era esperada pois os 

casos dependem muito da ocasião e das variáveis em questão.  

É de referir que este tempo diz respeito ao momento em que os condutores estão 

efectivamente à espera de carregar sem estarem encostados a uma porta. Nos 

carregamentos do armazém Stock, muitas vezes os condutores têm a respectiva porta 
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disponível e aproveitam para deixar a viatura em posição de dar início à carga, o que não 

significa que comecem nesse instante a carregar. Estes momentos não foram contabilizados 

como tempo de espera. 

Os 33 minutos referidos foram semelhantes mas inferiores aos verificados para o armazém 

JIT – 36 minutos. No entanto, o desvio-padrão neste caso foi muito superior – 44 minutos, 

que se explica pelos horários de expedição fixos diários, ou seja, o tempo de espera nestes 

casos é directamente proporcional à hora em que os condutores estão prontos para carregar 

as viaturas (quanto mais perto da hora de expedição, menos tempo têm de esperar). 

Naturalmente que a causa deste problema está relacionada com o planeamento de rotas e 

respectivos horários de expedição e não propriamente com falhas dos condutores ou outro 

pessoal ligado directamente aos transportes. 

É ainda de salientar que estes dados foram recolhidos através de uma abordagem directa 

com os condutores, onde lhes foi pedido que registassem o respectivo tempo de espera e 

posteriormente comunicassem os valores, pelo que a fiabilidade dos mesmos pode não ser a 

desejada. Adicionalmente, a amostra recolhida foi substancialmente reduzida (cerca de 30 

valores), uma vez que muitos dos condutores não se mostraram disponíveis para contribuir 

para o estudo e também devido às limitações temporais em questão. 

Carregamento 

O carregamento é uma das operações fundamentais de toda a distribuição. É natural que 

esta operação seja extremamente variável e esteja dependente da quantidade de mercadoria 

a carregar, ou seja, os tempos de carga variam consoante o número de paletes a carregar. 

Esta variabilidade está reflectida no desvio-padrão de 25 minutos, para um tempo médio de 

38 minutos por carga. Note-se que o número médio de paletes carregada no armazém Stock 

no período em análise foi de 19 (mais duas que no armazém de JIT no mesmo período – 17), 

o que equivale a 2 minutos por palete. 

A obtenção destes dados foi feita de duas formas distintas: através dos sistemas 

informáticos da empresa e recolha presencial. Idealmente a escolha recairia sobre os dados 

informatizados pela dimensão da amostra, no entanto foi detectada uma elevada quantidade 

de valores inconsistentes, nomeadamente tempos de operação muitos reduzidos (inferiores 

a 10 minutos, que na prática não acontece). De forma a testar a coerência dos dados 

recolhidos manualmente, foi feita uma comparação com os dados informatizados, 

considerando neste caso apenas os tempos superiores a 20 minutos. Comprovou-se que 

tanto as médias como os desvios-padrão obtidos eram muito semelhantes, pelo que restou 

optar entre fiabilidade de resultados e dimensão da amostra. Com o intuito de desenvolver 

uma análise mais precisa, decidiu-se considerar os dados recolhidos presencialmente. 

O tempo de carga obtido para o armazém JIT foi superior, registando uma média de 54 

minutos. Este facto justifica-se não só pela existência de mais erros (derivados das 
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operações de armazém descritas anteriormente e também por erros cometidos directamente 

pelos próprios condutores), como também pela própria necessidade de efectuar mais 

verificações ao estado da carga causada precisamente por estes erros, o que torna 

frequentemente a operação mais morosa. Por outro lado, os reduzidos 14 minutos de desvio-

padrão justificam-se pela natureza deste armazém. A expedição implica “cuidados” 

adicionais (por exemplo, temperatura da caixa de carga), pelo que o processo é mais 

homogéneo e apresenta uma variabilidade reduzida. 

De uma forma geral, foram identificados desperdícios e oportunidades de melhoria em todo o 

processo de expedição. O tempo perdido causado por erros e burocracia nesta operação 

tem um impacto negativo na eficiência da operação geral de distribuição. Por exemplo, 

quando um condutor está a efectuar o carregamento da viatura, sempre que se engana a 

“picar” uma palete tem de anular o registo e voltar a “picar” correctamente. Caso a falha seja 

detectada no mesmo instante, a perda reflecte-se em 1 ou 2 minutos, no entanto se a falha 

só for detectada no final do carregamento, o condutor tem de tirar todas as paletes da viatura 

carregadas até ao momento, anular tudo e recomeçar o processo do princípio. Recorde-se 

que este tipo de erros acontece com alguma frequência. Adicionalmente, no final de todo o 

processo, os condutores necessitam ainda de se deslocar aos computadores que se 

encontram no centro do armazém (não estão propriamente localizados junto às portas de 

carga) para confirmar com a pessoa responsável se já carregaram toda a mercadoria 

planeada ou se algo falhou. 

Estes acontecimentos revelam que existe potencial de melhoria, nomeadamente a 

possibilidade de tornar a operação mais automatizada e menos burocrática. 

Selagem e impressão de documentação 

Este processo apresentou uma duração muito semelhante em todos os casos observados 

(cerca de 30), sendo que a duração varia apenas em função do número de condutores a 

efectuar o processo em simultâneo, que por vezes pode causar filas de espera. Esta 

situação comprova-se pelo reduzido desvio-padrão de 4 minutos. A operação é idêntica para 

ambos os armazéns e apresentou uma duração média de 14 minutos. 

À semelhança do caso anterior, também neste processo se verifica alguma ineficiência, 

nomeadamente nas situações em que vários condutores se dirigem em simultâneo ao balcão 

onde é tratada a documentação. Existe oportunidade de agilizar a obtenção das guias de 

transporte assinadas e carimbadas, tornando o processo mais rápido e eficaz. 

Descarga de mercadoria 

Após a distribuição da mercadoria às lojas, caso os condutores efectuem backhauling no 

caminho de regresso ao CD, a primeira operação consiste em descarregar os produtos nos 

armazéns. Este processo é bastante mais simples que os carregamentos: os condutores 
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encostam a viatura a uma porta livre, descarregam toda a mercadoria e deixam as 

respectivas guias num local próprio. 

Não foi possível obter informação quantitativa sobre estes dados, pelo que o seu tempo 

médio foi estimado. Para tal, devido à simplicidade da operação considerou-se metade do 

tempo por palete despendido no carregamento do armazém Stock, ou seja, 1 minuto por 

palete, mais 5 minutos administrativos (encostar a viatura, abrir a porta da caixa de carga, 

desencostar, fechar porta e deixar as guias). O número médio de paletes para o período em 

análise foi obtido através de um cálculo directo entre o número de paletes transportadas e a 

quantidade de viaturas que efectuaram backhauling, obtendo-se uma média de 23 paletes 

por viatura. Esta estimativa resultou numa duração média de descarga de mercadoria de 28 

minutos e foi considerada igual para ambos os armazéns. 

Descarga de AT e devoluções 

Actualmente a JM não controla informaticamente esta operação, pelo que os valores 

representados foram obtidos presencialmente. É de salientar que os diferentes tipos de AT 

são descarregados em locais distintos e apenas foi possível contabilizar a duração da 

descarga das paletes, pois é efectuada num local próprio para esse efeito (os skates e 

carrinhos de produtos pendurados são descarregados directamente nos armazéns e o cais é 

variável). A amostra recolhida evidenciou uma duração média de 11 minutos, no entanto esta 

é uma operação que também está completamente dependente da quantidade de AT 

transportados. 

Abastecimento 

O abastecimento das viaturas é uma operação que não ocorre em todas as rotas 

(principalmente nas que percorrem rotas curtas), até pela dimensão dos depósitos de 

combustível. Segundo os dados recolhidos e a informação fornecida pelos trabalhadores da 

gasolineira existente no interior do CD, a sua duração média foi de 7 minutos.    

Lavagem 

À semelhança do abastecimento, a lavagem não é obrigatória antes de efectuar todas as 

rotas. A JM apenas obriga a uma lavagem constante as viaturas que frequentemente 

transportam produtos perecíveis e não embalados (fruta, carne, peixe), as restantes por 

norma são lavadas semanalmente ou quinzenalmente. Os dados obtidos revelaram uma 

duração de 17 minutos com uma variabilidade reduzida, que depende essencialmente da 

dimensão da viatura. 
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5.4.1.2. Análise IT detalhada 
Serviço às lojas 

O processo da descarga de mercadoria nas lojas é idêntico em todos os casos. Após a 

chegada do condutor, o responsável da loja verifica o selo da viatura e confirma se o número 

corresponde ao registado nas guias de transporte (para verificar que as portas da caixa de 

carga não foram abertas durante o transporte). De seguida, a viatura é aberta e 

descarregada, sendo que a descarga pode ser mais ou menos demorada, consoante as 

características da loja (existência de cais de descarga, espaço de armazenamento disponível 

no interior da loja). Após a descarga, o condutor pode ou não carregar os AT que foram 

utilizados em abastecimentos anteriores, dependendo da possibilidade de na mesma rota ir 

efectuar backhauling. Se esta situação se verificar, à partida não sobra espaço no interior da 

viatura para carregar os AT. De seguida a viatura é fechada e selada e, no caso de terem 

sido carregados os AT, o responsável da loja emite as guias onde constam os respectivos 

AT e o selo da viatura. 

Tal como mencionado anteriormente, os resultados obtidos para o tempo de serviço às lojas 

não tiveram em consideração a distinção do tipo de loja (consoante as suas condições de 

descarga) nem da rota efectuada, pelo que a duração média de 48 minutos foi considerada 

igual para todos os cenários. Não obstante, caso esta variável fosse considerada certamente 

que se obteria um tempo médio de serviço inferior para as lojas mais acessíveis e um tempo 

superior para as menos acessíveis. O desvio-padrão de 25 minutos realça a variabilidade 

desta operação, que é evidenciada não só pelo facto das lojas terem condições de descarga 

muito díspares, como também pelas várias condicionantes pontuais que podem afectar a 

operação.  

Os dados foram recolhidos dos sistemas da empresa, o que permitiu obter uma amostra 

praticamente completa da operação. No período em análise o número de visitas efectuadas 

aos estabelecimentos foi de cerca de 10.800 (após tratamento da informação), no entanto 

nem todas foram considerados no estudo. Como referido no capítulo 5.2.2, a hora de 

chegada e saída das lojas é controlada pelo GPS instalado nas viaturas e verificaram-se 

alguns erros derivados desta situação, nomeadamente descargas com duração inferior a 10 

minutos. Estas operações não foram tidas em conta, pelo que a amostra final totalizou cerca 

de 10.500 abastecimentos. 

Os 48 minutos médios obtidos para o processo de abastecimento das lojas revelou um 

excesso de tempo de 18 minutos. Para o cálculo deste valor foram tidas em consideração as 

condições de descarga de cada loja, onde foi estabelecido o tempo permitido para efectuar 

esta operação consoante o tipo de loja (mais acessíveis ou menos acessíveis, como 

explicado no capítulo 5.2.1). O tempo permitido considera uma duração de 20 minutos fixos 

de processos administrativos para todas as lojas (não depende das características das lojas, 

mas sim de determinadas restrições pontuais e como tal, para simplificar a análise, não foi 
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tido em consideração) mais um tempo variável por palete, que difere das mais acessíveis 

para as menos acessíveis. O tempo variável por palete foi obtido a partir das durações reais, 

onde se retirou 20 minutos aos tempos verificados e o restante se dividiu pela quantidade de 

paletes descarregada, que permitiu obter uma média de tempo por palete de 2:40 e 2:14 

minutos para as menos acessíveis e mais acessíveis, respectivamente. Assim, foi 

considerado um tempo permitido para abastecer as lojas de 20 minutos fixos + 2:40 minutos 

por palete para as lojas menos acessíveis e de 20 minutos fixos + 2:14 minutos por palete 

para as mais acessíveis. Assumindo este pressuposto, de modo a estimar o excesso de 

tempo individual de cada operação foi calculada a duração prevista de todas as operações 

analisadas e posteriormente comparada com a duração real. Os 18 minutos finais de 

excesso de tempo resultam da média de todos os valores que excedem o tempo previsto, ou 

seja, para efeitos de desperdício apenas foram considerados os casos em que a duração 

real foi superior à permitida. 

A operação também evidencia perdas respeitantes à capacidade das viaturas não utilizada 

na distribuição. Em média foi apenas aproveitada 79% da capacidade, resultando numa 

ineficiência de 21%. Esta perda é essencialmente originada pela complexidade e 

variabilidade diária dos pedidos das lojas e simultaneamente pela elevada frequência com 

que as lojas são abastecidas. Os 21% foram calculados pela diferença entre a capacidade 

de carga das viaturas e a carga real transportada. Este cálculo não teve em consideração as 

cargas superiores à capacidade das viaturas, situação que se verificou em 43% dos casos 

(das 5.563 rotas, 2.375 viaturas transportaram mais carga do que a sua capacidade teórica). 

Isto é possível uma vez que a capacidade é medida pela área da caixa de carga, ou seja, ao 

nível da base. Se houver possibilidade, as viaturas podem transportar até ao dobro da 

capacidade anunciada (como um segundo nível de paletes). Para efeitos de desperdício 

apenas foram consideradas as cargas inferiores ou iguais a 100% da capacidade. 

Adicionalmente, no que diz respeito ao cumprimento dos horários de entrega, verificou-se um 

nível de serviço reduzido. No período em análise, 24% das entregas foram efectuadas com 

atraso, independentemente de ter sido ligeiro ou considerável. É de salientar que este valor 

não foi obtido a partir da totalidade dos abastecimentos existentes, derivado das limitações 

dos dados (falta de informação sobre horas de chegada às lojas), pelo que apenas foi 

possível apurar 40% dos casos. 

De uma forma geral, foram identificados desperdícios e oportunidades de melhoria em todo o 

processo de serviço às lojas, derivados das seguintes razões: 

• Inexistência de cais de descarga, que obriga os condutores a utilizar o taipal das 

viaturas; 

• Inexistência ou insuficiência de espaço de armazenamento no interior da loja, que 

causa muitos atrasos no processo; 
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• Inexistência de empilhadoras para ajudar na descarga, o que não permite 

descarregar paletes elevadas (no caso de as viaturas transportarem mais paletes 

que a sua capacidade); 

• Falta de informação nas lojas relativa à localização em tempo real dos condutores e 

respectiva hora exacta de chegada, que por vezes atrasa o início do processo; 

• Falta de preparação dos AT vazios para serem carregados na viatura. 

Tempo de condução 

O tempo de condução ilustrado na Figura 15 (entre a primeira e a última loja) tem apenas em 

consideração o tempo desde que a viatura sai do CD até sair da última loja visitada, ou seja, 

apenas diz respeito ao tempo de condução entre lojas. Tal como explicado no capítulo 4.3, o 

indicador de 28% obtido considera também o tempo de regresso ao CD, dado que se 

pretende obter o tempo total que os condutores passam a conduzir durante uma operação 

completa. No entanto, nesta análise não está reflectido, até porque os seus valores foram 

calculados de forma diferente, como será explicado mais à frente. Esta separação teve de 

ser efectuada pelas limitações dos dados fornecidos pela empresa, onde só foi possível 

rastrear as operações até este ponto. 

Os 53 minutos foram calculados com base na duração total da rota. Os dados recolhidos 

permitiram saber o tempo despendido desde o início da rota até à saída da última loja e 

através da duração do tempo de serviço às lojas explicado na secção anterior, foi feita uma 

subtracção e obteve-se o tempo de condução. A rota 1 (rota curta), com uma amostra de 

3.146 rotas, evidenciou uma duração média total de 2 horas e 29 minutos. Subtraindo este 

valor à 1 hora e 36 minutos de serviço às lojas, obtém-se os 53 minutos finais. A rota 2 

(média) e a rota 3 (longa) obtiveram um tempo de condução de 1 hora e 57 minutos e 4 

horas e 28 minutos, calculados com base nas durações médias totais de 3 horas e 33 

minutos e 6 horas e 4 minutos, respectivamente.  

Não sendo possível calcular o desvio-padrão dos tempos de condução (foi obtido através do 

cálculo entre duas variáveis), é perceptível que existe uma grande variabilidade nos tempos 

obtidos. Além do elevado valor registado no tempo de serviço às lojas, também a duração 

total das rotas apresenta um desvio-padrão muito significativo. No caso da rota 1 (com uma 

duração total de 2 horas e 29 minutos), este valor foi de 1 hora e 2 minutos, na rota 2 

ascendeu a 1 hora e 23 minutos e na rota 3 “apenas” 53 minutos. 

Os tempos de condução aqui mencionados já incluem os horários legais de descanso. Por lei, 

o tempo máximo de condução contínua permitida é de 4 horas e 30 minutos e durante um 

dia os condutores podem efectuar períodos de condução até perfazer no máximo 9 horas. 

No entanto, entre os períodos de condução, os condutores são obrigados a fazer pausas 

para descansar e recuperar, sendo que a interrupção mínima após condução contínua de 4 

horas e 30 minutos é de pelo menos 45 minutos. 
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Backhauling 

Esta operação é muito valorizada na JM e tem vindo a ganhar relevância na globalidade da 

operação de distribuição, visto que não acarreta custos para a empresa, bem pelo contrário – 

é a única operação do departamento dos transportes que gera lucro. Actualmente o 

backhauling é realizado em cerca de 25% das rotas. No caminho de regresso para o CD, os 

condutores efectuam um desvio na rota (sempre que se justifique) para fazerem a recolha de 

mercadoria directamente no fornecedor. Este serviço de transporte tem um custo para o 

fornecedor, que geralmente não possui frota própria e necessita de recorrer a operadores 

externos para efectuar o serviço. Neste caso, a JM actua como um transportador e como tal 

cobra um valor pela operação. 

A JM não possui registos relativos à duração da operação de backhauling, contudo o 

processo é idêntico ao carregamento nos armazéns no CD da Azambuja. Assim, para 

estimar a duração média desta operação foram considerados 2 minutos por palete mais 10 

minutos de espera antes de dar início ao carregamento. Como foi referido na secção da 

descarga de mercadoria no CD, a informação disponibilizada pela JM revela uma média de 

23 paletes por viatura transportadas dos fornecedores para o CD, o que resulta numa 

duração total média de 56 minutos.   

Tempo de regresso 

Face às limitações dos dados recolhidos, o valor de 1 hora e 4 minutos para o cenário em 

análise foi estimado com base numa determinada distância percorrida a uma determinada 

velocidade média. O tempo de regresso ao CD será consideravelmente variável de operação 

para operação, e de modo a obter uma estimativa média foram considerados os seguintes 

pressupostos: 

• A velocidade média difere consoante as distâncias a percorrer (rotas); 

• A distância da última loja até ao CD é igual à distância do CD até à primeira loja; 

• Determinou-se uma distância média entre lojas por rota (para obter a distância do 

CD até à primeira loja); 

• Determinou-se uma distância adicional causada pelo desvio derivado da operação 

de backhauling; 

• O cálculo da distância total a percorrer no regresso é obtido pela equação: número 

médio de km da rota - o número de km entre lojas + os km do desvio no regresso 

devido ao backhauling. 

 

Com base nestes pressupostos, para cada rota foram assumidos os seguintes valores: 

• Rota 1 
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o Velocidade média: 60 km/h – apesar de algum percurso dentro das localidades, 

esta velocidade só tem em consideração a viagem de regresso depois da última 

loja visitada, caso contrário a velocidade seria inferior; 

o Distância total percorrida: 64 km 

§ Média de km da rota: 54 km 

§ Distância entre lojas: 10 km 

§ Desvio do backhauling: 20 km – a maioria dos produtores não estão 

situados perto das cidades e nesta rota se houver fornecedores têm de se 

situar próximo do percurso de volta) 

• Rota 2 

o Velocidade média: 70 km/h 

o Distância total percorrida: 118 km 

§ Média de km da rota: 108 km 

§ Distância entre lojas: 20 km 

§ Desvio do backhauling: 30 km 

• Rota 3 

o Velocidade média: 80 km/h – longas distâncias, maioria do percurso em 

estradas rápidas (mas não autoestradas, uma política da JM obriga os 

condutores a viajarem pelas estradas nacionais para poupar combustível e 

portagem) 

o Distância total percorrida: 299 km 

§ Média de km da rota: 279 km 

§ Distância entre lojas: 30 km 

§ Desvio do backhauling: 50 km 

Estes pressupostos permitiram calcular as estimativas dos tempos de regresso ao CD, 

obtendo assim 1 hora e 4 minutos, 1 hora e 41 minutos e 3 horas e 45 minutos para as rotas 

1, 2 e 3, respectivamente. 

A estimativa destes tempos teve em conta o facto dos condutores efectuarem backhauling no 

regresso ao CD. No cenário B esta operação não é considerada, pelo que os tempos de 

regresso são inferiores, como será explicado no próximo capítulo. 

5.4.2. Cenário B (operações obrigatórias) 
A Figura 17 representa o cenário 7 da operação actual da JM, que considera um 

carregamento no Armazém Stock e é percorrida uma rota curta. Este é o cenário mais 

parecido com o analisado no capítulo anterior, com a diferença de que são efectuadas 

apenas as operações mínimas obrigatórias. A diferença para o cenário 1, além das três 

operações NIT e da operação IT não consideradas, reside no valor do tempo de regresso ao 

CD. Neste caso, dado que não é considerada a existência de backhauling, este valor é 

inferior (menos km percorridos). Assim, o cálculo da distância total a percorrer resulta apenas 
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da subtracção do número de km entre lojas ao número médio de km da rota. Os tempos de 

regresso obtidos foram de 44 minutos, 1 hora e 15 minutos e 3 horas e 8 minutos para as 

rotas 1, 2 e 3, respectivamente. 

 

Figura 17 – TVSM do cenário 7 (Armazém Stock, Rota 1) 

A operação ilustrada tem uma duração média total de 4.82 horas. Esta é a média do tempo 

mínimo de uma operação de distribuição com base nos pressupostos e estimativas utilizadas, 

o que na prática não significa que não se verifiquem operações mais curtas. Por exemplo, 

uma operação em que o condutor só abastece uma loja naturalmente que terá uma duração 

inferior. 

Derivado do menor número de operações realizadas no CD, este cenário apresenta 

indicadores de tempo IT, tempo de condução e tempo de serviço às lojas superiores ao 

cenário 1 – 67%, 34% e 33%, respectivamente. É de referir que esta percentagem de tempo 

de condução representa o melhor cenário possível da operação (para o caso da rota 1), pelo 

que ainda apresenta um valor significativamente baixo face ao pretendido e 

consequentemente uma oportunidade de optimização. Quanto ao tempo passado no interior 

do CD, este equivale a 33% do total da operação, ou seja, 1 hora e 36 minutos. 

	  
Figura 18 – TOVE do cenário 7 (Armazém Stock) 
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Relativamente ao TOVE ilustrado na Figura 18, o valor obtido foi ligeiramente superior ao do 

cenário reportado na secção 5.4.1 – 52%. Este acréscimo está relacionado com a diminuição 

do tempo despendido nas actividades NIT internas, que resulta numa eficiência operacional 

de 88%. 

5.4.3. Conclusões da operação actual 
A operação de distribuição actual da JM apresenta ineficiências. O TOVE estimado revela 

uma eficiência da operação que varia entre 49% e 52%, consoante os vários cenários 

possíveis. As áreas com maior potencial de melhoria estão relacionadas com os níveis 

operacional, de performance e de qualidade, cujas eficiências obtidas foram de 84%, 79% e 

76%, respectivamente.  

Os desperdícios mais relevantes que afectam negativamente a eficiência operacional são as 

actividades NIT internas e o tempo de espera para carregar, que prejudicam a 

disponibilidade dos condutores e respectivas viaturas para abastecerem as lojas. Estima-se 

que este desperdício varie entre 2 horas e 48 minutos e 1 horas e 37 minutos, dependendo 

do número de operações realizadas e do armazém onde se carrega a mercadoria. Note-se 

que este último valor não difere significativamente do valor estimado pela JM referido na 

secção 2.2.7 (cerca de 1 hora e 25 minutos), no entanto há que ter em conta que é o valor do 

melhor cenário possível. Adicionalmente, também se verificou um excesso de tempo médio 

de serviço às lojas de 18 minutos. As métricas da performance e da qualidade são afectadas 

pelos elevados valores de perdas de carga (21%) e atrasos às lojas (24%), respectivamente. 

É de salientar que, apesar dos 21% de perda de carga, se verifica que existem muitas 

operações onde é transportada mais carga do que a suposta capacidade das viaturas, 

contudo estes casos não foram considerados na análise.  

Não obstante as métricas da performance e da qualidade terem apresentado o pior 

desempenho da operação, os desperdícios resultantes das actividades NIT internas são o 

principal problema identificado que afecta directamente o tempo disponível dos condutores. 

Neste sentido, as iniciativas de melhoria da operação devem ter em conta passar estas 

actividades de internas para externas e ainda melhorá-las. 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos 12 cenários analisados, onde constam os principais 

indicadores obtidos. Comparando, por exemplo, os cenários 1 e 7 (armazéns e rotas 

idênticos), verifica-se que a duração da operação pode variar entre 6.95 horas e 4.82 horas, 

consoante o número de operações realizadas. Para estes casos, o tempo de condução é de 

aproximadamente 30%, o que demonstra uma grande oportunidade de optimização. 

Considerando a possibilidade de efectuar distribuição constante às lojas, ou seja, estar 24 

horas diárias em operação, o melhor cenário (menor duração – 4.82 horas) mostra que 

actualmente é possível realizar aproximadamente até 5 rotas por dia. O objectivo deste 

estudo passa por identificar e tentar eliminar desperdícios e ineficiências da operação, 
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resultando em maior tempo disponível para efectuar rotas adicionais e consequentemente 

diminuir a frota necessária. Para tal, no próximo capítulo vão ser propostas iniciativas de 

melhoria e posteriormente estudado o seu impacto estimado na operação actual. 

Tabela 9 – Resumo dos resultados por cenário 

Cenário 
Características Indicadores 

Operações Armazém Rota TOVE 
(%) 

J. Time 
(hrs) 

NIT 
(%) 

IT 
(%) 

T. Cond. 
(%) 

1 Todas (A) Stock 1 
49 

6.95 35 65 28 

2 Todas (A) Stock 2 49 8.62 29 71 42 

3 Todas (A) Stock 3 49 13.20 19 81 62 

4 
Todas (A) JIT 1 49 7.27 38 62 27 

5 Todas (A) JIT 2 49 8.93 31 69 40 
6 Todas (A) JIT 3 49 13.52 21 79 61 
7 Obrigatórias (B) Stock 1 52 4.82 33 67 34 
8 Obrigatórias (B) Stock 2 52 6.38 25 75 50 
9 Obrigatórias (B) Stock 3 52 10.78 15 85 70 

10 Obrigatórias (B) JIT 1 51 5.13 37 63 32 
11 Obrigatórias (B) JIT 2 51 6.70 29 71 47 
12 Obrigatórias (B) JIT 3 51 11.10 17 83 68 

  

5.5. Operação futura proposta (to-be) 

5.5.1. Iniciativas propostas 
A análise à operação actual permitiu identificar desperdícios e oportunidades de melhoria em 

vários processos constituintes da operação, que foram mencionados no capítulo anterior. 

Face a estes desperdícios e tendo em vista a melhoria da eficiência da operação, são 

propostas as seguintes iniciativas: 

1. Alteração das actividades NIT internas para externas – passam a ser efectuadas 

por pessoal do armazém ou outros trabalhadores não relacionados directamente 

com as viaturas, o que implica a substituição de todas as viaturas rígidas por 

articuladas e uma alteração nos processos do CD (alternativa proposta pela JM); 

2. Alteração do método de acondicionamento e transporte dos produtos – 

modificar toda a operação no que diz respeito ao método utilizado actualmente no 

transporte de mercadoria, que poderá resultar em ganhos substanciais de tempo de 

carga e descarga no CD e também nas lojas; 

3. Utilização da tecnologia QR Code (ou equivalente) nas portas de carga dos 

armazéns do CD – permite colmatar os erros frequentes que se verificam no 
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processo de expedição e eventualmente reduzir a burocracia existente no final dos 

carregamentos; 

4. Redução do número de abastecimentos às lojas – resulta numa menor 

quantidade de rotas necessárias para satisfazer a mesma procura (permite uma 

redução da frota) e também possibilita a diminuição das perdas de capacidade; 

5. Monitorização em tempo real da localização e hora de chegada dos condutores 

às lojas – informação essencial que permite aos operadores das lojas estarem 

prontos para receber a mercadoria e prepararem as paletes vazias que vão ser 

carregadas nas viaturas; 

6. Controlo das horas de chegada dos condutores ao CD – possibilita efectuar um 

melhor planeamento de toda a expedição e diminuir o tempo perdido no CD. 

1. Alteração das actividades NIT internas para externas 

A primeira iniciativa proposta pretende colmatar uma das principais ineficiências verificadas 

na operação: abundância de actividades NIT internas. Actualmente os condutores passam 

demasiado tempo dentro do CD, pelo que o objectivo reside em diminuir o journey time da 

operação e aumentar o respectivo tempo de condução.  

É neste contexto que surge a oportunidade de passar as actividades NIT internas para 

externas, ou seja, passarem a ser efectuadas por pessoal do armazém ou outros 

trabalhadores não relacionados directamente com as viaturas, em detrimento dos próprios 

condutores. A solução encontrada para resolver esta situação prende-se com a substituição 

das viaturas rígidas por articuladas e consequente alteração de todo o processo existente 

dentro do CD, resultando numa frota homogénea composta apenas por viaturas articuladas. 

Esta medida foi proposta pela JM e aprofundada no capítulo 2.2.7 do presente trabalho, onde 

se explicou detalhadamente as alterações que têm de ser efectuadas à operação dentro do 

CD, as condições necessárias para garantir o sucesso, as vantagens e ainda algumas 

desvantagens da implementação desta medida.  

Relativamente às operações no CD, é de salientar que o processo se torna 

significativamente mais simples na óptica dos condutores, dado que apenas têm de realizar 

duas actividades: desatrelar o semi-reboque que trazem do último percurso numa zona de 

higienização e devoluções e atrelar um novo semi-reboque já carregado. Desta forma, das 

seis actividades NIT existentes actualmente (cenário A – todas as operações) passariam a 

existir apenas três (considerando a necessidade de abastecer a viatura), resultando numa 

diminuição do journey time.  

É importante salientar que a utilização exclusiva de articulados na operação representa a 

necessidade de investir num maior número de semi-reboques do que o necessário para 

efectuar a distribuição às lojas, de modo a garantir o bom funcionamento da operação de 

carregamento sem a presença do veículo de tracção. Adicionalmente, torna-se também 
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necessário adquirir tractores para movimentar os semi-reboques dentro do CD e respectivo 

pessoal para os conduzir, bem como contratar pessoal adicional de armazém para efectuar 

as tarefas que actualmente são da responsabilidade dos condutores. Não obstante, há que 

ter em conta que a redução de custos que se pode obter com a implementação desta medida 

poderá ser mais benéfica do que respectivos investimentos necessários. 

2. Alteração do método de acondicionamento e transporte dos produtos 

Estima-se que esta iniciativa resulte num impacto muito significativo na operação global, 

mais concretamente que permita obter uma redução substancial do tempo de carga e 

descarga da mercadoria no CD e nas lojas. No entanto, à semelhança da iniciativa anterior, 

também implica uma grande alteração dos processos existentes actualmente, 

nomeadamente nas operações de armazém. 

A ideia consiste em passar a transportar as paletes com os produtos no interior de blocos em 

formato de paralelepípedos, onde cada bloco é destinado a uma determinada loja. Desta 

forma, quando os condutores chegam a uma loja, só têm de descarregar os blocos 

respeitantes a essa loja e seguir para a próxima loja da rota. Actualmente o tempo de 

descarga por loja está naturalmente dependente do número de paletes a descarregar, mas 

considerando o cenário apresentado na Figura 15, verificamos que em média os condutores 

“perdem” 48 minutos a descarregar mercadoria em cada loja e 1 hora e 36 minutos em cada 

rota, considerando que abastecem duas lojas por rota. Com esta medida, pretende-se tornar 

a operação relativamente mais simples: em vez do condutor ter de descarregar palete a 

palete, só teria de descarregar os respectivos blocos, o que tornaria o processo mais rápido. 

Em relação à operação de carga no CD, o objectivo é idêntico às lojas: carregar blocos em 

detrimento de paletes, tornando a operação menos demorada. Adicionalmente, o trabalho de 

ter de juntar as paletes de uma determinada loja num bloco seria feito pelo pessoal do 

armazém (actividade externa), sendo que os condutores só teriam de carregar os blocos 

previamente preparados para dentro das viaturas (considerando que a iniciativa anterior não 

seria aplicada). 

De forma a garantir o sucesso da implementação desta medida, existe um conjunto de 

características e condições relativas aos blocos que têm de ser consideradas: 

1. Dimensões: 

o Largura: 2 paletes; Altura: 1 palete; Comprimento: 3 paletes 

o Capacidade máxima por bloco: 6 paletes 

o Capacidade máxima de blocos numa viatura de 20 paletes: 3 blocos x 2 (36 

paletes) 

2. Características específicas/limitações: 

o Motores de frio: em princípio têm de ficar instalados na parte superior dos blocos; 
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o Ser possível transportá-los com as mesmas “motas” que são utilizadas actualmente. 

Caso contrário, envolve um investimento em “motas” com maior capacidade de 

carga e transporte; 

o Ser possível encaixar dois blocos na vertical, garantindo espaço para os motores 

de frio; 

o Derivado das suas dimensões, à partida os skates e carrinhos de produtos 

pendurados têm de ser transportados fora dos blocos (soltos, como actualmente), 

sendo que normalmente são utilizados para transportar carne (com temperaturas 

frias). Esta situação implica que toda a caixa de carga esteja fria, o que não é 

problemático dado que as viaturas actualmente já têm os motores de frio 

instalados; 

o Existência de duas portas em lados opostos dos blocos, que permite que estes 

serem carregados ou descarregados por duas pessoas em simultâneo (dois 

“caixeiros” no CD e dois funcionários nas lojas), garantindo uma eficiência superior; 

o Transporte de mercadoria com temperaturas frias: os blocos que transportem 

produtos frios têm de estar armazenados nos respectivos armazéns refrigerados, 

de modo a estarem à mesma temperatura; 

o “Obrigar” os fornecedores mais relevantes a adoptar este método, de modo a ser 

aplicável à operação de backhauling e também às descargas no CD; 

o Os blocos têm de ser feitos de um material leve, resistente e térmico, com o intuito 

de diminuir o peso das viaturas e respectivos consumos de combustível, não se 

danificarem e de conservar a temperatura interna, respectivamente. 

Como principais vantagens desta medida podem-se destacar: 

1. Operação de carga e descarga de mercadoria no CD mais eficiente (processo 

simplificado e menor tempo de carga e descarga); 

2. Operação de descarga de AT e devoluções mais eficiente (descarga de um ou dois 

blocos em detrimento de várias paletes) 

3. Serviço às lojas mais eficiente (processo simplificado e menor tempo de descarga); 

4. Operação de backhauling mais eficiente (processo simplificado e menor tempo de 

carga); 

5. Menos erros na “picagem” de paletes durante o processo de carga no CD por parte 

dos condutores; 

6. Menor probabilidade dos condutores cometerem erros na descarga de 

mercadoria às lojas, nomeadamente deixar produtos nas lojas erradas – existiria um 

maior controlo da mercadoria pela redução do número de intervenientes a lidar 

directamente com os produtos; 

7. Logística da ocupação física de espaço nas lojas facilitada, derivado do facto dos 

blocos serem todos iguais (dimensões standard) – os operadores podem garantir com 
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antecedência o espaço necessário dentro das lojas para acomodar a mercadoria (à 

partida nas lojas menos acessíveis também não existiria problema); 

8. Facilidade de “empilhar” mercadoria dentro das viaturas – no sistema actual nem 

sempre é possível devido aos diferentes formatos dos produtos, no entanto com o 

sistema dos blocos facilmente se ultrapassaria esta condicionante, o que garantia a 

possibilidade constante de transportar até ao dobro da capacidade anunciada das 

viaturas; 

9. O “empilhamento” dos blocos permite efectuar a operação com viaturas de 

menor dimensão, uma vez que as viaturas teriam capacidade para transportar o 

dobro das paletes, ou seja, uma viatura de 20 paletes pode carregar até 40 paletes – 

não existe necessidade de manter as viaturas da frota com maiores dimensões (24 e 

33 paletes), o que permite eliminar a restrição de algumas lojas de não poderem 

receber as viaturas de grandes dimensões; 

10. Operação de execução dos armazéns mais eficiente – apesar de ser uma etapa 

adicional nesta operação, teoricamente pode reduzir a sua duração, uma vez que cada 

bloco pode ser preparado por 2 “caixeiros” em simultâneo numa zona mais 

descongestionada do armazém, e só depois de fechado é que o bloco é colocado na 

porta de carregamento. 

Apesar das várias vantagens mencionadas, esta medida também acarreta desvantagens: 

1. Necessidade de mais espaço nos armazéns para armazenar os blocos; 

2. As viaturas circulam mais pesadas, que resulta num gasto superior de combustível. 

3. Utilização da tecnologia QR Code (ou equivalente) nas portas de carga dos 

armazéns do CD 

Esta iniciativa é aplicável ao processo de carregamento no CD. Tal como referido 

anteriormente, o processo de expedição actual é um dos principais focos de ineficiência da 

operação, uma vez que existem muitos erros nas “picagens” e burocracias envolvidas. O 

facto dos condutores se terem de deslocar aos computadores que estão instalados no centro 

do armazém para validar com a pessoa responsável toda a mercadoria carregada, salienta 

as potenciais vantagens que tem a aplicação da tecnologia QR Code. 

O que se propõe é instalar câmaras em todas as portas de carregamento dos armazéns, que 

têm a capacidade de ler os códigos QR Code que estejam colocados em cada palete (ou em 

cada bloco, considerando a iniciativa anterior) e que sejam colocados dentro das viaturas. 

Esta leitura dos códigos permite substituir integralmente a informação que é enviada pelas 

“pistolas” através de radiofrequência para os sistemas informáticos, através de um processo 

automático. Desta forma, não existe necessidade de qualquer interacção por parte dos 

condutores que envolva “picagens” de paletes. 

4. Redução do número de abastecimentos às lojas 



	   69	  

Reduzir o número de entregas às lojas implica um planeamento consideravelmente mais 

rigoroso e com uma maior probabilidade de falha, nomeadamente com possíveis rupturas de 

stock nas lojas e mesmo nos armazéns. Não obstante, é uma medida que apresenta um 

grande potencial de tornar a operação mais eficiente, através da redução das perdas de 

capacidade. 

Actualmente grande parte das lojas são abastecidas diariamente, algumas chegam mesmo a 

ser visitadas mais que uma vez por dia. Considerando a possibilidade de reduzir o número 

de entregas às lojas (as que forem possíveis, está dependente de vários factores) sem 

comprometer o nível de serviço, resultaria num impacto muito positivo na operação, na 

medida em que seriam necessárias menos rotas para satisfazer uma determinada procura 

(permite reduzir frota) e ainda reduziria as perdas de capacidade. Estas perdas que se 

verificam actualmente (21%) estão directamente relacionadas com a variabilidade diárias dos 

pedidos e a elevada frequência com que as lojas são abastecidas. O modelo actual está 

pensado para satisfazer todas as necessidades a toda a hora (salvo excepções), no entanto 

esta abordagem resulta em grandes ineficiências de perdas de capacidade. O objectivo 

consiste em realizar um planeamento das necessidades das lojas com maior antecedência e 

rigor, de modo a permitir consolidar (agrupar) os vários pedidos e entregá-los em conjunto 

num determinado dia, em detrimento de realizar vários abastecimentos de pequenas 

quantidades.  

5. Monitorização em tempo real da localização e hora de chegada dos condutores às 

lojas 

O planeamento diário dos horários de abastecimento às lojas é feito em conjunto com as 

respectivas lojas, onde é acordada uma janela temporal com uma tolerância de 30 minutos 

para os devidos abastecimentos. No entanto, este planeamento prévio muitas vezes não é 

cumprido, pelos mais diversos motivos (24% das entregas são efectuadas com atraso). 

Estes atrasos resultam muitas vezes em excessos de tempo de serviço às lojas, derivados 

precisamente da falta de informação em tempo real relativa à localização e estimativa de 

hora de chegada dos condutores, que faz com que os funcionários das lojas não estejam 

prontos para receber a mercadoria aquando da chegada das viaturas.  

A ideia prende-se precisamente em garantir que as lojas tenham acesso a esta informação 

em tempo real para melhor gerirem os abastecimentos. Esta iniciativa permite melhorar o 

tempo de serviço às lojas e consequentemente reduzir o tempo total da operação, que por 

sua vez resulta num aumento da disponibilidade das viaturas para efectuarem mais rotas. 

6. Controlo rigoroso das horas de chegada dos condutores ao CD 

Efectuar uma calendarização sistemática e em tempo real das horas de chegada das 

viaturas ao CD permite ter um controlo mais eficaz da operação. Este controlo possibilita um 
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melhor planeamento de toda a expedição, uma vez que permite uma sincronização mais 

rigorosa entre os transportes e os armazéns. 

Caso exista uma melhor sincronização de toda a operação de expedição, certamente que o 

tempo perdido pelos condutores no CD vai diminuir, com especial enfoque no tempo de 

espera para carregar que, recorde-se, é uma das principais ineficiências NIT da operação.  

Adicionalmente, este planeamento mais rigoroso tem um impacto positivo nos atrasos dos 

abastecimentos às lojas que se verificam actualmente. É certo que estes atrasos são 

influenciados por variáveis externas à operação, como por exemplo constrangimentos 

rodoviários, no entanto acredita-se que um melhor planeamento permite reduzir 

consideravelmente esta métrica. 

5.5.2. Impacto das iniciativas propostas 
Esta secção pretende analisar o possível impacto individual e colectivo da implementação 

das iniciativas propostas na secção anterior. É de salientar que todos os resultados 

apresentados são estimativas, com base no que se acredita ser mais próximo da realidade. 

Os valores apresentados só poderão ser realmente confirmados após a implementação das 

iniciativas na operação de distribuição da JM. 

Pode-se afirmar que as seis iniciativas propostas são complementares, na medida em que 

podem ser aplicadas em conjunto, ou seja, a implementação de qualquer uma das iniciativas 

não invalida a implementação das restantes. Nenhuma é “prejudicada”, e como tal facilita a 

tomada de decisão sobre a sua implementação, uma vez que não há necessidade de optar 

entre uma determinada alternativa em detrimento de outra. 

Não obstante a possibilidade de implementar as seis medidas simultaneamente, a análise do 

impacto da primeira iniciativa é analisado separadamente das restantes, dado que envolve 

alterações consideráveis no processo que decorre no interior do CD e consequentemente no 

TVSM. Após a análise individual, são abordadas todas as iniciativas em conjunto, de modo a 

mostrar o impacto colectivo. Desta forma, vão ser analisados três cenários de impactos:  

1. Impacto A – impacto da iniciativa 1; 

2. Impacto B – impacto das iniciativas 2, 3, 4, 5 e 6 em conjunto; 

3. Impacto global – impacto total, que engloba as seis iniciativas. 

5.5.2.1. Impacto A 
Iniciativa 1 – Alteração das actividades NIT internas para externas 

A implementação desta iniciativa implica alterações consideráveis face à operação actual 

existente, nomeadamente nos processos NIT. Considerando o cenário A (todas as 

operações), todas as actividades internas actuais vão passar a externas, à excepção do 

abastecimento. Desta forma, uma operação de distribuição vai contar apenas com três 
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actividades internas: atrelagem de semi-reboque (antes de iniciar a rota), desatrelagem do 

semi-reboque (após regresso ao CD) e abastecimento.  

O Anexo 25 ilustra o TVSM futuro proposto com a implementação desta iniciativa (cenário 1), 

onde foram considerados 15 minutos tanto para a atrelar como para desatrelar os semi-

reboques. O journey time obtido é de 5 horas e 6 minutos, o tempo IT corresponde a 88% e o 

tempo de condução representa 38% do tempo total da operação que, comparando com a 

operação actual, revela uma redução de 1 horas e 51 minutos, um aumento de 23 p.p. (ponto 

percentual) e um aumento de 10 p.p., respectivamente. 

Relativamente ao TOVE (Anexo 26), este passou de 49% para 50% (cenário 1). Este 

aumento é explicado pela redução da eficiência administrativa em 7 p.p. para 91% e pelo 

aumento da eficiência operacional em 8 p.p. para 92%. Quanto ao primeiro caso, a redução 

deve-se precisamente ao facto das actividades NIT internas terem passado a externas, 

sendo que esta métrica passou de inexistente para 1 hora e 48 minutos, resultante do tempo 

total das cinco actividades que passam a ser executadas por outros trabalhadores. O 

aumento da eficiência operacional reflecte a eliminação do tempo de espera dos condutores 

para carregar e a diminuição das actividades NIT internas, totalizando agora 37 minutos 

apenas (30 minutos para atrelar e desatrelar mais 7 minutos para abastecer). 

5.5.2.2. Impacto B 
Iniciativa 2 – Alteração do método de acondicionamento e transporte dos produtos 

A implementação desta iniciativa tem um impacto muito significativo na operação, uma vez 

que permite melhorar cinco processos existentes através da redução do seu respectivo 

tempo: carga no CD, descarga de mercadoria no CD, descarga de AT no CD, serviço às 

lojas e backhauling. É de salientar que apesar de se considerar que esta medida também 

impacta positivamente a operação de execução do armazém, os respectivos ganhos não 

foram quantificados na análise por não serem âmbito deste estudo. 

O TOVE obtido (Anexo 27) representa um aumento de 3 p.p. para 52% (cenário 1), derivado 

do aumento da eficiência operacional de 84% para 89%, que por sua vez é influenciado 

pelas métricas das actividades NIT internas (reduziu para 1 hora e 3 minutos) e do excesso 

de tempo de serviço às lojas (deixou de existir). 

Quanto ao tempo de carga no CD, no caso do armazém de Stock este passou de 38 minutos 

para 12 minutos apenas. No período em análise foram carregadas em média 19 paletes 

neste armazém, o que equivale a 2 minutos por palete. Com a implementação dos blocos 

para acondicionar e transportar os produtos, é assumido um tempo de carga por bloco de 3 

minutos. Este valor, aparentemente não muito superior ao verificado para carregar uma 

palete, explica-se pelo seu formato simples e standard (ocupa toda a largura da viatura e 

assim se torna fácil de “arrumar” no seu interior) e pelo facto dos condutores perderem 

consideravelmente menos tempo a picar as paletes (só têm de picar por bloco e não por 
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palete, o que também resulta em menos erros). Adicionalmente, considera-se que em média 

são carregados 4 blocos por rota (24 paletes), até porque pode acontecer não encher na 

totalidade todos os blocos. Quanto ao armazém JIT, o pressuposto que varia é o número de 

blocos a carregar, dado que neste caso se verificou uma média de 17 paletes carregadas por 

rota. Assim, é assumido que são necessários apenas 3 blocos por rota (até porque neste 

armazém muita mercadoria é transportada em carrinhos de produtos pendurados e não em 

paletes), totalizando um tempo de carga de 9 minutos. 

No que concerne a descarga de mercadoria no CD, a média registada foi de 23 paletes por 

rota. Assim, considera-se que são necessários 4 blocos e estima-se que sejam necessários 

apenas 2 minutos por bloco, uma vez que o processo é relativamente mais simples e menos 

burocrático, na medida em que os condutores não têm de fazer “picagens” da mercadoria (só 

têm de descarregar os blocos e deixar as guias num cesto próprio para o efeito). 

Relativamente à descarga de AT, considera-se que em média são descarregados apenas 2 

blocos, uma vez que neste caso têm capacidade para transportar mais do que 6 paletes 

(vêm vazias). Assumindo uma média igual ao caso anterior, estima-se 2 minutos por bloco, o 

que totaliza 4 minutos para a descarga de AT (actualmente a média é de 11 minutos). 

O serviço às lojas, que na operação actual apresenta uma duração média de 48 minutos, 

pode reduzir para 28 minutos (considerando que deixa de existir excesso de tempo de 

serviço). Em média são descarregadas 12 paletes por loja, o que significa uma média de 2,3 

minutos por palete (considerando os 20 minutos fixos, sobram 28 minutos variáveis por 

palete). Com a introdução dos blocos, estima-se uma duração de 20 minutos fixos (não 

altera) mais 4 minutos por bloco (2 blocos), que equivale aos 28 minutos referidos. 

Considera-se 4 minutos por bloco suficientes para todas as lojas, já contando com as 

dificuldades do espaço de armazenamento e as condições de descarga. 

Por último, o tempo de carga nos fornecedores (backhauling) é reduzido para 22 minutos, 

sendo que em média são carregadas 23 paletes (4 blocos), é considerado um tempo de 

carga de 3 minutos por bloco (semelhante ao carregamento no armazém Stock) e se 

mantém os 10 minutos de tempo de espera para começar a carregar. 

Iniciativa 3 – Utilização da tecnologia QR Code nas portas de carga dos armazéns 

Esta iniciativa permite reduzir o tempo de carga em ambos os armazéns, através da 

eliminação dos erros nas “picagens” (deixa de haver qualquer interação por parte dos 

condutores com as pistolas das “picagens”) e também da redução da burocracia existente, 

nomeadamente do facto dos condutores se terem de deslocar aos computadores no final da 

carga para validar a mercadoria carregada. 

O resultado de implementar esta iniciativa traduz-se no aumento da eficiência operacional 

em 1 p.p. (Anexo 28), onde foi considerado que os carregamentos passam a ser efectuados 



	   73	  

em 30 minutos em ambos os armazéns. Estes tempos justificam-se pelo ganho de tempo 

dos condutores não terem de fazer o login e logout nas pistolas, abrir e fechar cada loja que 

vão carregar (informação na pistola), “picar” palete a palete, no final ir verificar a carga aos 

computadores, e ainda eliminar os possíveis erros decorrentes de todo o processo (neste 

caso o impacto é superior no armazém JIT face ao Stock). 

Iniciativa 4 – Redução do número de abastecimentos às lojas 

A implementação desta iniciativa tem como principal objectivo reduzir as perdas de 

capacidade, originadas essencialmente pela elevada frequência com que as lojas são 

abastecidas actualmente. Para garantir o sucesso da aplicação desta medida seria 

necessário elaborar um estudo aprofundado que não é feito neste trabalho, uma vez que 

está totalmente dependente das restrições das lojas. Como tal, o impacto da implementação 

desta iniciativa é meramente assumido com base no que se acredita ser possível atingir, 

considerando pressupostos conservadores.  

Assim, considera-se um aumento da eficiência de performance de 79% para 90%, o que 

corresponde ainda a uma ineficiência de 10% de perdas de capacidade de carga (Anexo 29). 

Iniciativa 5 – Monitorização em tempo real da localização e hora de chegada dos 

condutores às lojas 

Esta iniciativa visa melhorar o tempo de serviço às lojas. À semelhança da iniciativa anterior, 

também neste caso não é possível estimar com alguma precisão o impacto da sua 

implementação, pelo que o valor apresentado é baseado apenas no que se considera 

possível obter. Assim, é assumido que esta medida possibilita reduzir o tempo de serviço às 

lojas em 5 minutos (aplicados ao tempo administrativo de 20 minutos), que resulta num 

aumento de 1 p.p. na eficiência operacional para 85% (Anexo 30). 

Iniciativa 6 – Controlo rigoroso das horas de chegada dos condutores ao CD 

Contrariamente às restantes, a implementação desta iniciativa não é mensurada neste 

trabalho, uma vez que não existe qualquer fundamento possível que permita estimar o seu 

impacto. Não obstante, atribui-se à iniciativa um grande potencial ao permitir melhorar 

substancialmente a operação actual, com especial enfoque na redução do número de 

atrasos às lojas. Acredita-se que esta medida teria um impacto significativo no TOVE futuro 

proposto, dado que aumentaria a eficiência de qualidade (o indicador mais baixo, com 76%), 

no entanto não vai ser considerado na análise. 

Iniciativas 2,3,4,5 e 6 

Esta secção tem por finalidade analisar o impacto das iniciativas 2, 3, 4, 5 e 6 em conjunto. A 

nível macro os processos actuais não sofrem qualquer alteração, pelo que o TVSM obtido é 

visualmente semelhante ao actual, onde apenas variam os tempos de 5 actividades: tempo 
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de carga, tempo de serviço às lojas, tempo de carga no fornecedor, descarga de mercadoria 

e descarga de AT (Anexo 31). Considerando o cenário 1, a implementação destas medidas 

resulta num journey time de 4 horas e 36 minutos e percentagens de tempo IT e de 

condução de 67% e 42%, respectivamente. A variação destes valores face à operação actual 

é de 2 horas e 21 minutos, 2 p.p. e 14 p.p.. Quanto ao TOVE futuro, este sofreu um aumento 

de 49% para 60%, derivado dos aumentos da eficiência operacional e de performance, 

ambos para 90% (Anexo 32).  

Tendo em conta os impactos individuais mencionados nas secções anteriores, é visível que 

há 2 processos da operação que são alvo de melhoria por mais do que uma iniciativa: 

carregamento no CD (iniciativa 2 e 3) e serviço às lojas (iniciativa 2 e 5). Quanto ao 

carregamento de mercadoria no CD, a ideia consiste em passar a carregar com blocos e 

simultaneamente utilizar a tecnologia QR Code. Desta forma, em vez dos 3 minutos por 

bloco considerados na iniciativa 2, decidiu-se reduzir o tempo de carga para 2 minutos por 

bloco. Assim, o tempo de carga final considerado para o armazém Stock é de 8 minutos (4 

blocos) e de 6 minutos para o armazém JIT é (3 blocos). Relativamente ao serviço às lojas, o 

tempo final de 23 minutos resulta da subtracção dos 5 minutos da iniciativa 5 aos 28 minutos 

obtidos na iniciativa 2. 

5.5.2.3. Impacto global 
Nesta secção é analisado o impacto conjunto de todas as iniciativas propostas, ou seja, a 

situação ideal. O TVSM da Figura 19 (cenário 1) ilustra a operação futura proposta, onde 

estão reflectidos todos os impactos mencionados nas secções anteriores. O journey time 

reduz de 6 horas e 57 minutos para 3 horas e 20 minutos, o tempo IT passa de 65% para 

83% e o tempo de condução de 28% para 53%. De uma forma geral, verifica-se uma grande 

redução na quantidade de actividades NIT internas e uma optimização da duração da 

maioria dos processos, tanto NIT como IT. 
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Figura 19 – TVSM futuro proposto (Cenário 1) 

A Tabela 10 resume o impacto individual e colectivo de cada uma das iniciativas propostas, 

que culmina no TOVE da Figura 20 (cenário 1). É de salientar que das oito métricas 

constituintes do indicador, apenas três não foram alvo de melhoria, sendo que uma delas 

(atraso às lojas) foi abordada pela iniciativa 6, só não foi quantificada. Neste sentido, pode-se 

considerar que os quatro eixos que traduzem a eficiência da operação foram abordados, na 

tentativa de os optimizar. O TOVE futuro proposto é de 60%, que resulta de um incremento 

considerável de eficiência operacional e de performance e de uma redução pouco 

significativa da eficiência administrativa, causada pela existência de actividades NIT externas 

(já era esperado). O valor final de 60% estimado não reflecte os resultados obtidos, uma vez 

que três dos quatro eixos se estimam acima dos 90%, pelo que o valor final é totalmente 

influenciado (negativamente) pelos 76% da eficiência da qualidade. 

Tabela 10 – Impacto individual e colectivo das iniciativas no TOVE (Cenário 1) 

Iniciativas Impacto no TOVE 
1. Alteração das actividades NIT internas para 
externas 

- Redução Efic. Administrativa em 7 p.p. 
- Aumento Efic. Operacional em 8 p.p. 

2. Alteração do método de acondicionamento 
e transporte dos produtos - Aumento Efic. Operacional em 5 p.p. 

3. Utilização do QR Code - Aumento Efic. Operacional em 1 p.p. 
4. Redução do número de abastecimentos às 
lojas - Aumento Efic. Performance para 90% 

5. Monitorização em tempo real dos 
condutores nas lojas - Aumento Efic. Operacional em 1 p.p. 

6. Controlo da chegada dos condutores ao CD * 

Global 
- Redução Efic. Administrativa em 3 p.p. 
- Aumento Efic. Operacional em 9 p.p. 
- Aumento Efic. de Perform. em 11 p.p. 

*Não quantificado. 

	  

Figura 20 – TOVE futuro proposto (Cenário 1) 
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5.5.3. Conclusões da operação futura proposta 
As várias iniciativas propostas permitem concluir que existe possibilidade de melhorar a 

eficiência da operação actual. Estima-se que a implementação das 6 iniciativas propostas 

resulte num TOVE que varia entre 60% e 62%, consoante os vários cenários possíveis.  

A Tabela 11 apresenta os impactos estimados para os 12 cenários, onde constam os 

principais indicadores obtidos. Comparando, por exemplo, os cenários 1 e 7 (armazéns e 

rotas idênticos), verifica-se que a duração da operação pode variar entre 3.33 horas e 2.88 

horas, consoante o número de operações realizadas. É de salientar que o tempo de 

condução mais baixo de todos os cenários é de 53%, o que demonstra o impacto das 

iniciativas propostas e consequentemente uma grande evolução face à operação actual. 

Pode-se ainda observar que com a implementação das medidas os armazéns perdem 

praticamente toda a diferença existente entre ambos (no que diz respeito aos tempos da 

operação), independentemente de continuarem a operar de acordo com os seus sistemas de 

aprovisionamento (Stock e JIT). 

 A Tabela 12 compara a operação actual com a futura proposta, onde se evidencia a 

variação (evolução) obtida com a implementação das iniciativas propostas. É visível que os 

objectivos estabelecidos no capítulo 4.4 foram totalmente alcançados: 

• Aumentar o TOVE – melhorar a performance geral da operação; 

• Diminuir o journey time – permite a cada viatura fazer mais rotas diárias; 

• Aumentar o tempo IT – maximizar o tempo que os condutores estão fora do CD; 

• Aumentar o tempo de condução – maximizar a percentagem de tempo de 

condução face ao tempo total de trabalho. 

Tabela 11 – Impacto global da implementação das iniciativas por cenário 

Cenário 

Características Indicadores 

Operações Arm. Rota TOVE 
(%) 

Journey 
Time 
(hrs) 

NIT 
(%) 

IT 
(%) 

Tempo 
Condução 

(%) 

Tempo 
Serviço 

(%) 
1 Todas Stock 1 60 3.33 17 83 53 21 
2 Todas Stock 2 60 5.37 12 88 67 14 
3 Todas Stock 3 60 9.95 6 94 82 8 
4 Todas JIT 1 60 3.33 17 83 53 21 
5 Todas JIT 2 60 5.37 12 88 67 14 
6 Todas JIT 3 60 9.95 6 94 82 8 
7 Obrigatórias Stock 1 62 2.88 17 83 56 27 
8 Obrigatórias Stock 2 62 4.45 11 89 72 17 
9 Obrigatórias Stock 3 62 8.85 6 94 86 9 

10 Obrigatórias JIT 1 62 2.88 17 83 56 27 
11 Obrigatórias JIT 2 62 4.45 11 89 72 17 
12 Obrigatórias JIT 3 62 8.85 6 94 86 9 
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Observando a Tabela 12 verifica-se que o impacto no TOVE varia entre 10 p.p. e 11 p.p., 

sendo que a iniciativa 6 não foi quantificada, pelo que não foi considerada. Quanto ao 

journey time, consegue-se obter reduções desde as 2 horas até às 4 horas, 

aproximadamente. É de salientar que estas variações são muito significativas, tendo em 

conta que a unidade utilizada na análise é a rota, ou seja, numa operação de distribuição 

única conseguir diminuir a sua duração em pelo menos 2 horas é algo muito significativo. 

Relativamente ao tempo IT, é de notar a evolução entre os 15 p.p. e os 20 p.p.. Por último, e 

no que concerne os tempos de condução, verifica-se um aumento quase sempre superior a 

20 p.p., o que revela uma evolução muito significativa. 

Todos estes objectivos têm como principal finalidade aumentar o número de rotas diárias por 

viatura, tendo em vista a diminuição da frota necessária para realizar a distribuição (note-se 

que neste estudo são consideradas 24 horas diárias para efectuar distribuição). Tal como era 

esperado, quanto menor é o tamanho da rota, maior é o impacto. Para os cenários que 

envolvem a rota 1, verifica-se um aumento do número máximo de rotas por dia a variar entre 

as 3 e as 4, ou seja, com a implementação das iniciativas cada viatura que faça apenas rotas 

curtas pode fazer mais 3 ou 4 rotas diárias do que faz actualmente. Os cenários da rota 2 

têm a possibilidade de efectuar mais 1 ou 2 rotas por dia, enquanto nos casos da rota 3 os 

ganhos variam entre 0 ou 1 rota adicional. 

É importante referir que a variação do número máximo de rotas por dia é apresentado na 

Tabela 12 com uma casa decimal pelo facto de os resultados obtidos serem estimativas e 

não valores reais. Naturalmente que não existem “meias” rotas, no entanto não seria correcto 

considerar por exemplo uma variação de 3,9 rotas como sendo apenas 3, uma vez que se 

estaria a desvalorizar os potenciais benefícios destas medidas (nomeadamente pelo facto de 

não estarem reflectidos os ganhos da iniciativa 6).  

Tendo em conta o número máximo de rotas por dia por viatura de ambas as operações 

(actual e futura proposta) e o número médio de rotas efectuadas por dia e por tipo de rota, é 

possível determinar o número de viaturas necessárias para satisfazer o respectivo número 

de rotas (recorde-se que é considerado o cenário hipotético de efectuar distribuição 24 horas 

por dia). A Tabela 13 apresenta a comparação das viaturas necessárias entre a operação 

actual e a futura proposta. Pode-se observar que teoricamente são utilizadas entre 57 e 83 

viaturas por dia actualmente, dependendo do número de operações que realizam (Cenário A 

– todas as operações; Cenário B – operações obrigatórias), e que, através da 

implementação das iniciativas propostas no presente trabalho, seriam apenas necessárias 

entre 35 e 40 viaturas para o mesmo número de rotas. Neste sentido, verifica-se que existe 

uma margem significativa de redução de frota, sendo que a operação futura prevê a 

necessidade de menos 22 a 43 viaturas no dia-a-dia da empresa. 
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Tabela 12 – Comparação da operação actual com a futura proposta por cenário 

Cen. 

Operação actual Operação futura proposta (variação) 

TOVE 
(%) 

J. Time 
(hrs) 

IT 
(%) 

T. Cond. 
(%) 

Máx. 
rotas 

por dia 
TOVE J. 

Time IT T. 
Cond. 

Máximo 
rotas por 

dia 
1 49 6.95 65 28 3.5 +11 -3.62 +18 +25 7.2 (+3.7) 
2 49 8.62 71 42 2.8 +11 -3.25 +17 +25 4.5 (+1.7) 
3 49 13.20 81 62 1.8 +11 -3.25 +13 +20 2.4 (+0.6) 
4 49 7.27 62 27 3.3 +11 -3.94 +21 +26 7.2 (+3.9) 
5 49 8.93 69 40 2.7 +11 -3.56 +19 +27 4.5 (+1.8) 
6 49 13.52 79 61 1.8 +11 -3.57 +15 +21 2.4 (+0.6) 
7 52 4.82 67 34 4.9 +10 -1.94 +16 +22 8.3 (+3.3) 
8 52 6.38 75 50 3.8 +10 -1.93 +14 +22 5.4 (+1.6) 
9 52 10.78 85 70 2.2 +10 -1.93 +9 +16 2.7 (+0.5) 

10 51 5.13 63 32 4.7 +11 -2.25 +20 +24 8.3 (+3.6) 
11 51 6.70 71 47 3.6 +11 -2.25 +18 +25 5.4 (+1.8) 
12 51 11.10 83 68 2.2 +11 -2.25 +11 +18 2.7 (+0.5) 

 

É de salientar que este número de viaturas é o estritamente necessário para efectuar a 

distribuição às lojas apenas, sendo que, tal como foi mencionado no capítulo 2.2.7, de modo 

a garantir o bom funcionamento de toda a operação seriam necessárias viaturas extra para 

auxiliar dentro do CD. 

Tabela 13 – Número de viaturas necessárias para efectuar a distribuição 

185 rotas 
diáras totais 

Operação Actual Operação Futura Proposta Diferença 
viaturas 
por dia 

Máx. rotas 
por dia 

# Viaturas 
necessárias 

Máx. rotas 
por dia 

# Viaturas 
necessárias 

Rota 1 
(105 rotas) 

Cenário A 3 35 7 15 20 
Cenário B 4 27 8 14 13 

Rota 2 
(65 rotas) 

Cenário A 2 33 4 17 16 
Cenário B 3 22 5 13 9 

Rota 3 
(15 rotas) 

Cenário A 1 15 2 8 7 
Cenário B 2 8 2 8 0 

Total  [57-83]  [35-40] [22-43] 
 

A variável custo não foi tida em consideração durante este trabalho, mas naturalmente que é 

o mais importante para a empresa. Sendo a redução de custos o objectivo máximo a atingir, 

a diminuição da frota aqui sugerida não garante necessariamente que esta condição se 

verifique. As iniciativas propostas, mais concretamente as três primeiras, envolvem custos 

elevados, na medida em que teriam de ser feitos investimentos para garantir o sucesso da 

sua implementação. Não obstante, esta variável não faz parte do âmbito deste trabalho e 

como tal não foi tida em consideração. 
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6. Conclusões finais e trabalho futuro 
	  

A Jerónimo Martins, o maior grupo de distribuição alimentar em Portugal, deparou-se com 

um problema na sua operação de distribuição de mercadoria para as lojas, relacionado 

essencialmente com o tempo perdido pelos condutores das viaturas a efectuar operações 

fora do seu âmbito de acção – a condução, mais concretamente nas operações realizadas 

no interior do Centro de Distribuição da Azambuja.  

Neste sentido, pretende-se com este trabalho analisar com detalhe a operação actual na 

tentativa de melhorar a eficiência relacionada com os transportes, nomeadamente reduzir ou 

eliminar as actividades que constituem desperdício de tempo. O objectivo passa por 

encontrar soluções que garantam que os condutores estejam mais tempo a conduzir 

enquanto estão a operar, que resulta num aumento do número de rotas diárias por viatura e 

consequentemente possibilita uma diminuição da frota necessária para realizar a distribuição.	  

A revisão da literatura permitiu concluir que o problema em estudo está relacionado com o 

pensamento lean, que consiste na melhoria contínua através da eliminação de desperdícios. 

Neste sentido, concluiu-se que a resolução do problema estava assente na utilização deste 

conceito lean aplicado à área dos transportes. Assim, optou-se por utilizar como base para 

esta dissertação a metodologia Transportation Value Stream Map (TVSM), desenvolvida por 

Villarreal (2012). Esta metodologia revelou-se fundamental para o desenvolvimento do 

estudo, sendo que foi adaptada ao caso prático de modo a alcançar os objectivos propostos. 

Todos os pressupostos utilizados nesta adaptação foram detalhados, tornando a sua 

aplicação a outros casos reais facilitada, já que esta metodologia pode ser adaptada a 

qualquer empresa que opere na mesma indústria.	  

A complexidade da operação de distribuição da JM obrigou à definição de vários 

pressupostos, que foram assumidos tendo em vista a simplificação da análise. Desta forma, 

houve necessidade de limitar o número de armazéns do CD Azambuja, definir o horizonte 

temporal, considerar uma agregação de rotas e ainda uma agregação de lojas. 

Adicionalmente, foram definidos 12 cenários como sendo representativos da operação actual, 

que resultam da existência de três variáveis: número de operações realizadas (mínimas 

obrigatórias ou todas as possíveis), armazém envolvido e ainda a rota percorrida. O objectivo 

destes cenários é obter as durações máximas e mínimas de uma determinada operação de 

distribuição. A aplicação do TVSM permitiu identificar e eliminar alguns dos desperdícios que 

se verificam actualmente na operação da JM, através de duas fases distintas.  

Na primeira fase foi analisada a operação actual (as-is), onde se concluiu, através do 

indicador TOVE, que a eficiência da operação é de aproximadamente 50%. Esta ineficiência 

é causada por perdas operacionais, de performance e de qualidade. Os desperdícios mais 

relevantes de toda a operação e que afectam negativamente a eficiência operacional são as 

actividades NIT internas (realizadas pelos condutores dentro do CD) e o tempo de espera 
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para carregar, que prejudicam a disponibilidade dos condutores e viaturas para abastecerem 

as lojas. Estima-se que este desperdício varie entre 1h37m e 2h48m, dependendo do 

número de operações realizadas e do armazém de carga. Adicionalmente, também se 

verificou um excesso de tempo médio de serviço às lojas de 18 minutos. As perdas de 

performance e de qualidade estão relacionadas com os elevados valores de perdas de carga 

(21%) e atrasos às lojas (24%), respectivamente. A construção do TVSM revelou que a 

duração de uma operação de distribuição varia entre 4h49m e 6h57m (considerando que 

ambos percorrem a rota mais curta e se abastecem no mesmo armazém). Para estes casos, 

o tempo de condução obtido foi de aproximadamente 30%, o que veio confirmar o problema 

identificado pela JM e consequentemente uma grande oportunidade de melhoria. 

Na segunda fase foi proposta a operação futura (to-be), onde foram indicadas 6 iniciativas 

com o intuito de melhorar a performance geral da operação. Estima-se que a implementação 

destas iniciativas em conjunto resulte numa eficiência global de aproximadamente 61% - 

melhoria de cerca de 10 p.p. face ao actual (sendo que uma das medidas não foi 

quantificada). Quanto à duração da operação, e considerando os mesmos cenários (rota 

curta e mesmo armazém), estima-se que o impacto das iniciativas resulte numa diminuição 

de 1h56m e 3h37m para 2h53m e 3h20m, respectivamente. O tempo de condução melhorou 

significativamente, onde se estima uma variação entre os 53% e os 86%, o que demonstra o 

impacto das iniciativas propostas. 

A operação futura proposta evidenciou uma grande evolução face à actual, onde se 

conseguiu melhorar substancialmente o indicador do tempo de condução e 

consequentemente aumentar o número de rotas diárias por viatura. No caso da rota curta 

(maior impacto), foi obtido um aumento diário que varia entre as 3 e as 4 rotas. Tendo em 

conta os abastecimentos verificados no período estudado, este aumento mostra que são 

necessárias apenas [35-40] viaturas para operar em detrimento das [57-83] que são 

teoricamente utilizadas, pelo que a operação futura proposta prevê a necessidade de menos 

[22-43] viaturas para distribuir a mercadoria no dia-a-dia da JM. 

No que diz respeito a trabalho futuro a desenvolver, indicam-se alguns aspectos a considerar. 

Em primeiro lugar, é de salientar que os custos não foram tidos em consideração neste 

trabalho, apesar da sua extrema importância. Sendo a redução de custos o objectivo máximo 

a atingir, a diminuição da frota aqui sugerida não garante necessariamente que esta 

condição se verifique, uma vez que as iniciativas propostas têm custos associados à sua 

implementação. Seria interessante fazer um estudo aprofundado sobre o impacto que as 

iniciativas propostas teriam nos custos da empresa. Por outro lado, é de mencionar a 

importância da implementação prática destas iniciativas de modo a quantificar o seu impacto 

real, já que todos os impactos aqui mencionados foram obtidos com base em estimativas (e 

o impacto de uma das medidas não está reflectido nos resultados). Por último, seria 

interessante aplicar a metodologia TVSM também aos armazéns, com o intuito de garantir 

uma maior interligação com os transportes e assim melhorar a eficiência global da operação. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Mapa de expedição do Armazém Ambiente Stock 
	  

 

 

Anexo 2 – Plano de expedição Sul por Região (adaptado de Jerónimo 
Martins, 2012b) 
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Anexo 3 – Vista aérea dos Armazéns de Stock e Frescos, Centro de 
Distribuição da Azambuja 

 

 

 

Anexo 4 – Comparação de custos mensais entre veículos rígidos e 
articulados (adaptado de Jerónimo Martins, 2010b) 
	  

 Veículo Rígido (26 
toneladas, 24 paletes) 

Veículo Articulado (30 
toneladas, 22 paletes) 

Custos Fixos 
mensais (€)1 

Renda Viatura 1.360 870 
Renda Semi-reboque 0 840 

Seguros 520 620 
Imposto 40 40 

Motorista 1.740 1.740 
Sub-total 3.660 4.110 

Custos 
Variáveis 

mensais (€)1 

Combustível 2.040 2.170 
Manutenção 330 360 
Via Verde 160 160 

Pneus 130 130 
Sub-total 2.660 2.820 

 Custo TOTAL 6.320 6.930 
	  

1 Os números apresentados são valores de referência baseados em dados reais.	  
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Anexo 5 - Metodologia do pensamento lean de Hines e Taylor 2000 
 

 

 

Anexo 6 – Exemplo de um mapeamento do fluxo de valor (Hines e Taylor, 
2000) 
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Anexo 7 - Ícones e símbolos usados num mapeamento do fluxo de valor 
	  

 

 

Anexo 8 – Ferramentas para o mapeamento do fluxo de valor (Hines e 
Rich, 1997) 
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Anexo 9 – Modelo do OVE (adaptado de Simons et al., 2004) 
	  

	  

	  

Anexo 10 – Exemplo de TVSM para uma actividade de distribuição 
(Villarreal, 2012) 
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Anexo 11 – Alterações efectuadas ao indicador TOVE 
	  

	  

 

Anexo 12 – Hipóteses consideradas para a definição dos clusters de 
rotas 

Hipótese Cluster Intervalo Km Nº rotas 
incluídas 

% total 
rotas % Rota 1 

Solução 1 
Rota 1 [10 ; 100] km 4.248 76,4% - 
Rota 2 [101 ; 200] km 858 15,4% 20% 
Rota 3 [201 ; 385] km 457 8,2% 11% 

Solução 2 
Rota 1 [10 ; 80] km 3.736 67,2% - 
Rota 2 [81 ; 200] km 1.370 24,6% 37% 
Rota 3 [201 ; 385] km 457 8,2% 12% 

Solução 3 
Rota 1 [10 ; 75] km 3.523 63,3% - 
Rota 2 [76 ; 200] km 1.583 28,5% 45% 
Rota 3 [201 ; 385] km 457 8,2% 13% 

Solução 4 
(seleccionada) 

Rota 1 [10 ; 70] km 3.146 56,6% - 
Rota 2 [71 ; 200] km 1.960 35,2% 62% 
Rota 3 [201 ; 385] km 457 8,2% 15% 
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Anexo 13 – TVSM do cenário 2 (Todas as operações, Armazém Stock, 
Rota 2) 
	  

	  

	  

Anexo 14 – TVSM do cenário 3 (Todas as operações, Armazém Stock, 
Rota 3) 
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Anexo 15 – TVSM do cenário 4 (Todas as operações, Armazém JIT, Rota 
1) 

	  

	  

Anexo 16 – TVSM do cenário 5 (Todas as operações, Armazém JIT, Rota 
2) 

	  

	  



	   93	  

Anexo 17 – TVSM do cenário 6 (Todas as operações, Armazém JIT, Rota 
3) 

	  

	  

Anexo 18 – TVSM do cenário 8 (Operações obrigatórias, Armazém Stock, 
Rota 2) 
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Anexo 19 – TVSM do cenário 9 (Operações obrigatórias, Armazém Stock, 
Rota 3) 

	  

	  

Anexo 20 – TVSM do cenário 10 (Operações obrigatórias, Armazém JIT, 
Rota 1) 
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Anexo 21 – TVSM do cenário 11 (Operações obrigatórias, Armazém JIT, 
Rota 2) 

	  

	  

Anexo 22 – TVSM do cenário 12 (Operações obrigatórias, Armazém JIT, 
Rota 3) 
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Anexo 23 – TOVE dos cenários 4,5 e 6 (Todas as operações, Armazém 
JIT) 
	  

	  

	  

Anexo 24 – TOVE dos cenários 10,11 e 12 (Operações obrigatórias, 
Armazém JIT) 
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Anexo 25 – TVSM futuro com a implementação da iniciativa 1 (Cenário 1) 

	  

 

Anexo 26 – TOVE futuro com a implementação da iniciativa 1 (Cenário 1) 
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Anexo 27 – TOVE futuro com a implementação da iniciativa 2 (Cenário 1) 

	  

 

Anexo 28 – TOVE futuro com a implementação da iniciativa 3 (Cenário 1) 
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Anexo 29 – TOVE futuro com a implementação da iniciativa 4 (Cenário 1) 

	  

 

Anexo 30 – TOVE futuro com a implementação da iniciativa 5 (Cenário 1) 
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Anexo 31 – TVSM futuro com a implementação das iniciativas 2, 3, 4, 5 e 
6 (Cenário 1) 

 

Anexo 32 – TOVE futuro com a implementação das iniciativas 2, 3, 4, 5 e 
6 (Cenário 1) 

	  


