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Resumo 

Num processo produtivo os recursos assumem um papel importante no que respeita a custos 

operacionais e a forma como são utilizados tem um impacto determinante na eficiência de todo o 

processo. Numa cadeia de abastecimento, como parte integrante de um processo produtivo, aplica-se 

este conceito da mesma forma, logo quanto mais optimizado estiver o seu processo logístico, maior 

será a eficiência e por sua vez, mais reduzidos serão os custos.  

Esta dissertação aborda a problemática da logística de transporte de peças da Volkswagen 

Autoeuropa, empresa do grupo Volkswagen que produz automóveis, e pretende introduzir melhorias ao 

nível da logística inversa de embalagens com vista à redução dos respetivos custos. Assim, nesta 

dissertação foi analisado todo o processo logístico de entrada de materiais, bem como as questões que 

estão na origem das faltas de eficiência ao longo da cadeia de abastecimento e que levam a que haja 

desperdício de recursos, nomeadamente no circuito de logística inversa das embalagens. Por fim foi 

analisado o impacto das medidas lean propostas e adoptadas pela Autoeuropa com vista a colmatar 

estas ineficiências. 

Os resultados obtidos permitem concluir que, apesar das medidas lean implementadas pela 

Autoeuropa com vista à diminuição de desperdícios em embalagens vazias terem tido um impacto 

positivo em termos de melhoria do nível de stocks e em termos de custos totais com aluguer de 

embalagens, os custos unitários das embalagens vazias subiu. Tais resultados reforçam a necessidade 

de acompanhar a implementação de medidas lean por uma análise de custo-benefício.  

 

Palavras-chave: Embalagens reutilizáveis, Logística inversa, Cadeia de abastecimento, Lean, 

Indústria automóvel. 
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Abstract 

In a production process the available resources take a major role when it comes to operating costs. 

The way in which these resources are applied leads to the efficiency of the entire process. In a supply 

chain, as part of a production process, this concept applies in the same way, the more is optimized your 

logistics process, the higher is its efficiency and in turn, the lower the costs. 

This dissertation addresses the problematic of the logistics transportation of parts from Volkswagen 

Autoeuropa, the Volkswagen Group is company which produces cars, and aims at introducing 

improvements on its reverse logistics of packages with the objective of reducing costs. Therefore, in this 

dissertation it was analysed the entire logistics process of incoming materials as well as the issues that 

cause inefficiencies along the supply chain and lead to a waste of resources, specifically along the 

inverse logistics circuit. As a final part I have also analysed the impact of the proposed and adopted 

lean measures by Autoeuropa in order to address these inefficiencies. 

The results obtained in this study indicate that despite the lean measures implemented by 

Autoeuropa to reduce waste with empty packages, which have had led to a positive impact in terms of 

improvement of stock levels and of total renting costs with packages, the unitary costs of empty 

packages has risen. These results reinforce the need to monitor the implementation of lean 

measurements by a cost-benefit analysis. 

 

Keywords: Reusable Packaging, Inverse Logistics, Supply Chain, Lean, Automotive Industry. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do Problema 

 

A indústria automóvel já percorreu um longo caminho desde os dias da produção artesanal. A 

produção artesanal utilizava trabalhadores altamente qualificados e ferramentas simples mas flexíveis 

para fazer exatamente o que o consumidor pediu, uma peça de cada vez, sendo que estes produtos 

tinham um custo muito elevado. Desta forma, a produção em massa foi desenvolvida no início do 

século XX como uma alternativa. A produção em massa começou por usar profissionais pouco 

qualificados, para criar os produtos que seriam depois feitos por trabalhadores não qualificados ou 

semi-qualificados e que faziam um trabalho mecanizado e repetitivo. Esta situação, tornava os 

trabalhadores em máquinas com um único propósito, o que permitiu que a produção de produtos em 

série atingisse volumes muito altos. Nesta fase as máquinas eram dispendiosas e difíceis de controlar. 

Desta forma, a produção em massa começou a acrescentar novas variáveis, maior volume de peças, 

mais mão-de-obra e maior área laboral para garantir uma produção nivelada. O consumidor teve deste 

modo acesso a um produto mais barato, mas à custa da falta de variedade. (James P. Womack, Daniel 

T. Jones, e Daniel Roos., 1990) 

A filosofia lean teve origem na indústria automóvel, é uma filosofia de gestão focada na eliminação 

de desperdícios e que foi largamente baseada no sistema de produção da Toyota. Segundo a 

mentalidade lean ao eliminar o desperdício estamos a criar riqueza. Hoje, os produtores que utilizam a 

metodologia lean surgem como líderes globais. Estes, combinam as vantagens da produção artesanal 

e em massa, evitando ao mesmo tempo o custo elevado da primeira e da rigidez da última. Os 

produtores lean, definem os seus objectivos na perfeição: custos continuamente decrescentes, zero 

defeitos, zero stocks e infinita variedade de produtos. Nenhum produtor lean atingiu a perfeição e essa 

meta nunca será atingida, pois há sempre algo a melhorar. Mas a busca incessante pela perfeição, por 

parte de quem usa o lean, continua a gerar resultados surpreendentes. (James P. Womack, Daniel T. 

Jones, e Daniel Roos., 1990). 

Tal como na Toyota, na Volkswagen Autoeuropa (AE), existe igualmente uma grande preocupação 

em melhorar os processos através da redução de desperdícios e de custos. Num contexto de grande 

competitividade e de deslocalização de unidades de produção, esta temática torna-se cada vez 

decisiva na escolha do local produção de novos modelos da Volkswagen pelo que é fundamental, 

identificar as oportunidades de melhoria neste campo. 

Seguindo esta ideia, existem custos que não sendo o principal negócio da AE, sempre que possível 

são entregues a empresas que sejam especialistas na área que se pretende optimizar. É o caso da 

gestão de logística da Autoeuropa, para a qual o processo das embalagens duráveis encarregou um 

parceiro logístico para desempenhar esta função, a 3PL. 

Existe um custo com o prestador de serviços, a 3PL, que realiza parte das operações que de outra 

forma estariam a cargo da AE, mas que por não serem de cariz crítico, são entregues a quem 

consegue rentabilizar o serviço de melhor forma, neste caso uma 3PL. 

Os custos que a AE tem com a 3PL substituem um conjunto de custos com serviços que estariam a 

cargo da AE no caso da inexistência deste parceiro logístico. Os serviços prestados podem ser desde o 
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transporte dos materiais que estão dentro das embalagens para a AE como o retorno destas 

embalagens já vazias. É este lado do processo das embalagens vazias que vai ser analisado. Esta 

análise inclui as diversas fases do percurso destas embalagens desde que, as embalagens são 

recolhidas à saída da linha, ao transporte para o entreposto da 3PL, à limpeza das embalagens até à 

seguinte fase onde é feita uma contagem das existências. Após esta contagem, é enviado um relatório 

para a AE e só nesta fase é que existem números oficiais para dar entrada em sistema de contagens. 

O custo relativo ao Behaltermanegement
1
 é tratado por um sistema de nome Lison que após cada 

fábrica dar entrada das suas disponibilidades, o sistema faz uma distribuição das embalagens pelos 

respectivos fornecedores. Quanto mais cedo for aferido o número de embalagens, menor é o tempo 

que estas permanecem em sistema como propriedade da Autoeuropa.  

Dadas as condições geográficas da fábrica, a dimensão dos fluxos transportados e a variedade de 

embalagens utilizadas, o Departamento de Logística da AE tem implementado novos conceitos de 

transporte e de gestão logística com o objectivo de reduzir custos. Uma das medidas adoptadas foi a 

elaboração de planos de melhoria no processo de logística inversa de retorno de embalagens vazias 

aos fornecedores. Com o aparecimento de novas oportunidades de negócio, tais como o envio de 

peças metálicas prensadas na Autoeuropa com posterior expedição para outras fábricas, existe um 

reforço da importância da obtenção de uma cadeia de abastecimento melhor estruturada que responda 

às necessidades do mercado de forma eficiente e eficaz.  

Existem inúmeros trabalhos científicos realizados sobre a aplicação da metodologia lean nos 

processos de produção automóvel, no entanto não foi realizado nenhum estudo no contexto da 

logística de materiais da Autoeuropa. Desta forma, a realização de um estudo mais aprofundado sobre 

este tema é altamente relevante não só para, uma melhoria da gestão de logística da Autoeuropa 

através da redução de desperdícios e custos mas também para um aumento da sua responsabilidade 

ambiental. Este estudo constitui uma base para uma eficiente implementação da metodologia lean no 

caso Autoeuropa. 

 

É neste contexto que surge o presente trabalho que olha para a logística inversa associada a uma 

cadeia de abastecimento estendida, onde não são apenas contemplados os fluxos diretos mas também 

os fluxos inversos, e recorre à metodologia lean com o objectivo de melhorar os seus processos. 

 

1.2. Objectivos da dissertação 

 

Esta dissertação tem como principal objectivo a melhoria da logística inversa de embalagens 

duráveis na fábrica da Volkswagen Autoeuropa. O objectivo será reduzir custos inerentes ao processo 

das embalagens vazias da Autoeuropa, sendo que para se analisar este tipo de embalagens tem que 

se levar em consideração todos os outros tipos de embalagem, pois o principal custo prende-se com o 

custo de aluguer diário das embalagens enquanto estão dentro da AE e entreposto 3PL. Desta forma 

                                                      

1
 Entidade que faz a gestão das embalagens a partir da Alemanha, que tem o mesmo nome do 

serviço que presta 
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todas as embalagens são consideradas nesta dissertação, tendo em conta o seu contexto, abrangência 

e os resultados esperados vai ser dividida nos três seguintes pontos: 

1. Análise e caracterização da problemática do caso de estudo; 

2. Revisão e análise de metodologias já utilizadas em casos de estudo idênticos ou que sejam 

relevantes para a presente dissertação; 

3. Análise do impacto das medidas adoptadas pela empresa no que respeita à redução de 

desperdícios, melhoria dos processos e redução de stocks. 

 

1.3. Metodologia 

 

A metodologia do estudo desenvolvido para optimização da logística inversa de embalagens 

duráveis (EPC) da Volkswagen Autoeuropa compreendeu um conjunto de etapas que passo a 

descrever. 

Numa primeira etapa é analisado o estado da arte onde se poderá encontrar os conceitos a utilizar 

para solucionar as questões caracterizadas no problema, sendo estas a gestão logística e a 

metodologia lean. Igualmente nesta etapa pretendeu-se caracterizar o caso de estudo com o objectivo 

de resolução da problemática em questão. Conclui-se ainda com a importância destes conceitos na 

sua aplicação à cadeia de abastecimento inversa e a importância que têm vindo a tomar na indústria 

automóvel. 

A segunda etapa é constituída pela recolha e tratamento de dados relevantes para a resolução da 

problemática presente nesta dissertação. 

Na terceira etapa pretende-se aplicar os dados recolhidos construindo uma análise de custos e de 

nível de stocks da Autoeuropa através da utilização de rácios operacionais com fim à optimização do 

sistema logístico em questão.  

Na quarta etapa são analisados e discutidos os resultados obtidos a fim de serem identificadas as 

principais questões associadas a este tema.  

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos. 

Capítulo 1 - Introdução – No presente capítulo será contextualizado o problema a ser analisado, a 

metodologia que será usada na dissertação, assim como os objectivos pretendidos. 

Capítulo 2 - Estado da Arte – Neste capítulo serão evidenciados os conceitos chave para a 

resolução do caso de estudo, como a gestão logística e o lean. 

Capítulo 3 - Caso de Estudo – Neste capítulo será descrito o caso de estudo, enquadrando-o na 

envolvente, neste caso o processo produtivo e a logística interna na fábrica da Volkswagen 

Autoeuropa. 

Capítulo 4 - Revisão Analítica – Neste capítulo será feita a análise exaustiva aos dados exportados 

com vista a resolver a problemática descrita no caso de estudo.  

Capítulo 5 - Conclusão – Neste último capítulo serão evidenciadas as conclusões da dissertação, 

levando em conta os resultados obtidos e considerando propostas de melhoria futura. 
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Estado da arte 

 

O conceito de cadeia de abastecimento é por vezes confundido com o conceito de logística. Apesar 

de intrinsecamente ligados são conceitos distintos, enquanto a cadeia de abastecimento é a rede de 

infra-estruturas considerando armazéns, fábricas, portos, transportes e sistemas de informação que 

ligam os fornecedores e os clientes, a Logística é a actividade que se desenvolve dentro da cadeia de 

abastecimento (Frazelle, 2002). Como é um assunto que depende da abordagem de cada autor, 

existem outras definições que não distinguem a gestão de cadeias de abastecimento e gestão logística 

(Simchi-Levi et al., 2003).  

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (www.cscmp.org): 

“A gestão logística pode ser definida como o processo de planeamento, implementação e controlo 

do fluxo eficiente de custos efetivos e armazenagem das matérias-primas, do inventário em processo, 

dos produtos acabados e da informação relativa dos pontos de origem para os pontos de consumo com 

o propósito de satisfazer os pedidos dos clientes.” (Simchi-Levi et al., 2003). 

Durante o século XX a produção intensiva veio possibilitar o acesso a bens de consumo como 

nunca antes tinha acontecido. As empresas estavam focadas na eficiência de produção e no 

crescimento dos lucros, mas com o aumento da concorrência os objectivos tiveram de mudar, 

passando o foco a estar nos clientes e suas necessidades. A evolução no mercado passou a estar 

dependente dos fluxos de informação, fluxos esses que possibilitavam colocar determinado produto em 

determinado local com o menor custo. Com crescimento da oferta exigida pelos consumidores veio o 

crescimento dos custos.  

Paralelamente aos avanços da gestão e aos sistemas de informação, a logística evoluiu na segunda 

metade dos anos 40, sendo o ramo militar a única organização a usar o termo logística nos anos 50 e 

60. Por essa altura o conceito de logística não existia no sector privado. Este conceito só foi aplicado 

ao sector corporativo nos anos 70 com o objectivo de desenvolver e manter uma política de serviço ao 

cliente rentável enquanto se reduz os custos totais da logística (Frazelle, 2002).  

Nos anos 80 as empresas começaram a implementar novas estratégias de produção como o Just in 

Time (JIT) ou o Total Quality Management (TQM) que permitiram às empresas reduzir 

substancialmente os custos produtivos até ao limiar do possível. As empresas aperceberam-se de que 

o próximo passo para a rentabilidade e aumento de cota de mercado era pelos avanços na área da 

logística. Teriam que passar por tornar a cadeia de abastecimento mais eficiente através de processos 

logísticos em constante atualização. 

Em meados dos anos 90 a internet tomou de assalto o mercado com o e-business e gerou muita 

expectativa, mas os processos logísticos não comportavam o novo modelo de negócio e havia muitas 

perdas na cadeia logística devido a mau dimensionamento dos recursos. As empresas tiveram que 

reinventar mais uma vez a logística para lidar com o novo paradigma (Simchi-Levi et al., 2003) e surge 

o foco na gestão eficiente e eficaz da cadeia de abastecimento. 

Esta gestão pode ser vista como um conjunto de abordagens utilizadas para integrar os 

fornecedores, fabricantes, armazéns e lojas eficientemente a fim de garantir que os produtos sejam 

produzidos e distribuídos nas quantidades certas, para os destinos corretos, no tempo certo, com o 
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objectivo de minimizar os custos do sistema satisfazendo os níveis de serviço dos clientes (Simchi-Levi 

et al., 2003). 

 

Este capítulo vai abranger os vários tipos de cadeias de abastecimento, bem como o inventário e 

que influência este tem na cadeia de abastecimento. Irá ser referido o sistema JIT implementado para 

melhor compreender o abastecimento e as necessidades de inventário. Será referida a metodologia 

lean e como esta pode ser importante para ajudar a optimizar alguns dos processos. Em último, há que 

referir a interação dos 3PL com as unidades de produção e sua importância para a melhoria de todo o 

processo logístico.  

 

1.5. Gestão de Cadeia de Abastecimento 

Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (www.cscmp.org): 

“A Gestão de Cadeia de Abastecimento engloba o planeamento e gestão de todas as atividades 

envolvidas no fornecimento e aquisição, conversão e todas as atividades de gestão de logística. 

Importante, também inclui a coordenação e colaboração com parceiros, que podem ser fornecedores, 

intermediários, prestadores de serviços e clientes. Essencialmente, a gestão de cadeia de 

abastecimento integra a gestão da oferta e da procura entre empresas.” 

No decorrer desta dissertação foram considerados três tipos de cadeias de abastecimento, a cadeia 

de abastecimento tradicional, a cadeia de abastecimento de fluxos inversos e a cadeia de 

abastecimento de ciclo fechado. 

1.5.1. Cadeia de abastecimento Tradicional 

Tradicionalmente a cadeia de abastecimento é vista como uma estrutura que envolve um conjunto 

de em fornecedores, fabricantes, armazéns, distribuidores e consumidores que garante o fluxo de 

materiais desde as matérias-primas até à entrega do produto acabado nos consumidores. Todos estes 

intervenientes têm que interagir de forma eficiente com objectivo de reduzir os custos e da melhoria 

dos níveis de serviço.  

Dada a importância que a cadeia de abastecimento tem vindo a tomar desde há muito tempo, é um 

assunto que já tem vindo a ser abordado em muitas publicações de onde se destacam algumas mais 

importantes onde se podem encontrar artigos de revisão do projeto e análise da cadeia de 

abastecimento por Beamon (1998). Mais recentemente, Min and Zhou (2002) analisaram a modelação 

das cadeias de abastecimento orientadas para o consumidor e os problemas que esta orientação 

poderia acarretar a nível de modelação. Goetschalckx et al. (2002a) analisaram o trabalho 

desenvolvido no projeto estratégico de cadeias de abastecimento globais. Já depois, Shah (2005) fez 

uma revisão dos trabalhos publicados no foro da optimização de cadeias de abastecimento para 

processos industriais. Também Klose and Drexl (2005) estudaram alguns modelos de localização / 

alocação para o projeto de cadeias de abastecimento, discutindo e comparando vários modelos. 

Meixell and Gargeya (2005) fizeram uma revisão aos modelos de apoio à decisão para o desenho de 

cadeias de abastecimento globais. 
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1.5.2. Cadeia de abastecimento com Fluxos Inversos 

Paralelamente à cadeia de abastecimento tradicional existe uma cadeia que funciona em sentido 

inverso. Esta cadeia assegura o retorno dos produtos que ainda retêm algum valor e cuja recuperação 

de alguma forma é importa ou é compensatória. Tem-se como exemplos, as devoluções de produtos 

intermédios, produtos defeituosos para reparação, produtos para reciclagem, ou embalagens. A esta 

cadeia que aparece como uma extensão da cadeia de abastecimento tradicional chama-se 

frequentemente a cadeia de abastecimento com fluxos inversos.  

Há muitos anos que são recolhidos produtos para recuperação como vidro e metal, mas os últimos 

quinze anos foram de grande evolução quanto ao aumento da diversidade de produtos recolhidos. 

Desta forma foram criados novos desafios dentro da cadeia de abastecimento, que levaram a que a 

cadeia de abastecimento inversa se começasse a aplicar a vários cenários, incluindo o do retorno de 

embalagens (Barbosa-Póvoa et al., 2007). Savaskan and Van Wassenhove (2006) referem que a 

interacção entre as cadeias de abastecimento tradicional e inversa é muito importante, mesmo que a 

cadeia inversa tenha muitas particularidades que têm que ser levadas em conta.  

Existem várias definições para a cadeia de abastecimento inversa, mas a melhor aceite é a dada 

pelo European Working Group on Reverse Logistics que a refere como “O processo de planeamento, 

implementação e controlo dos fluxos inversos de materiais no inventário do processo, de embalagem e 

produtos acabados, a partir de pontos de produção, distribuição para recuperação ou desperdício” (de 

Brito e Dekker 2004). De Brito ainda considerou três tipos de retorno de materiais, os de produção, os 

de distribuição e os de cliente.  

As cadeias de abastecimento de fluxo inverso têm vindo a ser analisadas nos últimos anos, sendo 

que já em 1997 Fleischmann et al. publicaram uma análise a um modelo quantitativo para logística 

inversa. Ammons et al. desenvolveram no mesmo ano (1997), um modelo MILP para o design e 

planeamento de um sistema inverso de carpetes usadas. Mais tarde, em 1999, Krikke et al. 

apresentaram um MILP para revisão de design da cadeia de abastecimento da Océ fotocopiadoras. 

Jayamaran et al.desenvolveu em 2003 uma formulação forte e uma formulação fraca para um 

problema de distribuição inversa. No mesmo ano de 2003, Schultmann et al. estudaram o problema da 

reciclagem de baterias usadas nas fábricas de produção de aço na Alemanha. No ano seguinte (2004) 

Le Blanc et al. estudaram o problema de redesenhar um sistema de reciclagem de botijas de GPL (gás 

petróleo liquefeito). Mais recentemente Listes and Dekker (2005) propuseram uma abordagem 

estocástica para o caso de estudo que compreendia a reciclagem de areia dos resíduos de demolições 

na Holanda. 

1.5.3. Cadeia de abastecimento de ciclo fechado (CLSC)  

A cadeia de abastecimento de ciclo fechado pode ser caracterizada pela integração da cadeia de 

abastecimento inversa na estrutura da cadeia de abastecimento. Desta forma a cadeia inversa vai 

recolher os produtos retornados nos vários pontos da cadeia de abastecimento tradicional, incluindo 

processos de inspeção, limpeza que depois podem voltar à linha. Podem também ser selecionados 

para reprocesso ou simplesmente podem ser dispensados (Barbosa-Póvoa et al., 2007). As 

embalagens são incluídas neste tipo de cadeia, pois seguem um percurso quando levam material para 

as linhas de montagem e quando estas ficam vazias, retornam aos fornecedores, não que seja 
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obrigatório o retorno ao mesmo. As cadeias de abastecimento de ciclo fechado requerem um design, 

planeamento e controlo onde as diferenças entre os fluxos diretos e inverso devem ser consideradas 

(Guide et al., 2003). Jayamaran et al. desenvolveu um Mix Integer Programming 0-1 para modelar a 

cadeia de abastecimento (1999). Fleischmann et al. propôs um modelo MILP para a localização das 

instalações numa cadeia de abastecimento de ciclo fechado. Krikke et al. também propôs um modelo 

MILP para o desenho da cadeia de abastecimento onde a localização das instalações e o design dos 

produtos é considerado. No seu trabalho, Beamon e Fernandes (2004), sugeriram um modelo para o 

planeamento de uma cadeia de abastecimento de ciclo fechado para um produto único e usaram-no 

para analisar o impacto de diversos parâmetros na estrutura da rede. Um modelo estratégico para o 

desenho da cadeia de abastecimento foi proposto por Fandel e Stammen (2004). Mais tarde Salema et 

al. (2006a) propuseram um modelo estratégico e táctico para o design e planeamento de cadeias de 

abastecimento com fluxos inversos. m ano mais tarde voltou a estudar outro problema que consistia de 

desenhar simultaneamente as redes direta e inversa da cadeia. 

1.6. A gestão da Cadeia da Abastecimento e o Inventário 

Numa cadeia de abastecimento uma das grandes preocupações prende-se com gestão eficiente do 

inventário dos produtos que fluem ao longo da cadeia, pois por mais eficiente que seja um sistema 

logístico, irá sempre existir inventário em algum ponto da cadeia de abastecimento. 

O reconhecimento do papel fundamental da redução do inventário levou a uma série de iniciativas 

de melhoria nos processos de inventário na indústria, exemplos destes são o Efficient Consumer 

Response (ECR) e o Efficient Foodservice Response (EFR) na indústria alimentar, o Quick Response 

(QR) no ramo da indústria da tecelagem, Continuous Flow Manufacturing (CFM) no ramo da produção 

electrónica e o Just-In-Time (JIT) na indústria automóvel (Frazelle, 2002). 

Numa cadeia de abastecimento existem essencialmente três tipos de inventário, o inventário das 

matérias-primas, o inventário de produtos intermédios e o inventário de material acabado. Cada tipo de 

inventário necessita de um tipo de controlo e estratégia diferentes, sendo que a escolha de um sistema 

assertivo para cada tipo de inventário pode ser difícil, mas quando encontrado pode ser muito benéfico 

(Simchi-Levi et al., 2003). 

Mesmo havendo algumas politicas de redução de stocks, contínua a haver inventários legítimos na 

cadeia de abastecimento como é o caso dos stocks de segurança que permitem fazer face a flutuações 

ou contingências devido a fenómenos inesperados ou o Pipeline Inventory que é o inventário que se 

encontra em trânsito (Frazelle, 2002). 

Um sistema de inventário eficiente é pois mandatário em qualquer cadeia de abastecimento. Os 

custos do material em inventário são normalmente a parte mais substancial dos custos da logística e 

ao mesmo tempo o investimento mais arriscado.  

Um aspecto importante num sistema de inventário não é somente a informação sobre 

características ou existências do produto, mas sim como usá-la eficientemente. Outro ponto é se o 

custo que se paga para obter essa informação é compensado na prática, ou seja, tomando como 

exemplo a tecnologia RFID (identificação por rádio frequência) interessa verificar se o custo da etiqueta 

compensa face ao produto que se pretende controlar. Um terceiro ponto que se pode reconhecer como 

importante para uma boa gestão de inventário passa pelo controlo da produção descentralizada, 
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informação que se tornou muito complicada de obter dado o aumento da complexidade da cadeia de 

abastecimento que existe nos dias de hoje. Com a globalização e o crescimento do outsourcing nas 

cadeias de abastecimento, tornou-se muito complexo controlar todo o inventário, até porque 

frequentemente as empresas tendem a deixar a cargo de empresas subsidiárias o planeamento 

logístico feito localmente, definindo objectivos localmente e não globalmente. Desta forma as cadeias 

de abastecimento encontram-se frequentemente suboptimizadas e não sincronizadas (K.G. Kempf et 

al., 2011).  

Todavia está comprovado que uma boa gestão de inventário tem como objectivo aumentar o retorno 

financeiro do inventário enquanto aumenta os níveis de serviço dos clientes. Existe um conjunto de 

iniciativas que podem levar a uma minimização de inventários e deste destacam-se cinco iniciativas 

(Frazelle, 2002): 

 Medidas de melhoria da exatidão das previsões; 

 Redução dos tempos de ciclo em cada fase da cadeia de abastecimento; 

 Minimização de custos dos pedidos de compras 

 Eliminação de pontos menos visíveis da cadeia de abastecimento; 

 Minimização dos custos transitários de inventário 

 

O inventário tem sido alvo de muitos estudos dado a ineficiência em toda a cadeia que uma má 

gestão de inventário pode gerar. Alguns mais relevantes são o modelo usado por Janamanchi com 

vista a compreender melhor qual o impacto da mudança de politicas de inventário na cadeia de 

abastecimento, Tiacci e Saetta referiram a importância das heurísticas para nivelar inventários quando 

há mais que uma localização (2008). Zhang, HC et al. propuseram um modelo para optimizar a 

flexibilidade e o inventário na cadeia de abastecimento  quando a procura é incerta (2011). Lars Thoroe 

refere a importância do RFID na gestão de embalagens reutilizáveis (2008). 

1.7.  Third Party Logistics (3PL) 

O recurso a um Third Party Logistics (3PL) para a supervisionar as actividades logísticas de uma 

empresa surgiu nos anos 80 e é cada vez mais comum. 

As empresas desde há muito que usam outros prestadores de serviços para realizar transportes, 

armazenamento e outros serviços, mas com as 3PL o caso é diferente, são estabelecidos contratos 

mais abrangentes em que estas empresas passam a ficar encarregues de todos ou parte dos serviços 

logísticos, subcontratando a outras empresas se assim acharem necessário. Uma empresa 3PL é mais 

que uma prestadora de serviços, acaba por ser uma aliança estratégica dado o nível de envolvimento 

do parceiro logístico dentro da empresa (Simchi-Levi et al., 2003).  

O recurso a um parceiro logístico tem vantagens e desvantagens. A vantagem mais relevante é 

possibilidade de a empresa se focar no seu core-business. Com o crescimento da concorrência e os 

recursos cada vez mais escassos, não é possível ter experiencia em todas as áreas. Os parceiros 

logísticos oferecem a possibilidade de as empresas se focarem no seu modelo de negócio, 

encarregando-se estas dos seus serviços logísticos. A 3PL possuiu o tempo, os recursos e a 

experiência para constantemente actualizar os processos. Para além destas vantagens e dependendo 
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do ramo de negócio, as 3PL podem ser uma porta de entrada em algumas áreas de  distribuição que 

de outra forma não seria possível.  

Todavia nem tudo são vantagens e existem também desvantagens. Por exemplo, um prestador de 

serviços 3PL poderá levar à perda de controlo de funções particulares que passam pela 3PL e não pela 

empresa que contrata como é o caso do contacto com os clientes. As empresas têm vindo a contornar 

esta questão, personalizando a toda a distribuição como os camiões e as roupas dos empregados 

segundo os padrões e emblemas da empresa. 

As Third Party Logistics sendo um elo cada vez mais relevante na cadeia de abastecimento, 

existindo alguns artigos que referem a importância das 3PL. Rudolf O. Large refere no seu artigo as 

adaptações específicas de parceria, lealdade, performance e satisfação referentes à relação logística 

dos 3PL para com as empresas (2010). 

Das operações de armazém realizadas pela 3PL relevantes para esta dissertação podem destacar-

se o putaway e o picking.  

O putaway consiste na alocação dos contentores com o material ao seu espaço referente, neste 

caso o supermercado (irá ser mencionado na parte da descrição da empresa) (Frazelle, 2002).  

O picking tem vindo a tornar-se na actividade de armazém com maior destaque por representar 

melhorias de produtividade significativas. É especialmente importante quando associado a programas 

operacionais como o JIT. Tem tido maior relevância também por ter um peso relevante nos custos das 

actividades do armazém, cerca de 50%. Consiste na colecta de materiais do local onde localizados, os 

supermercado, para satisfazer o cliente, que neste caso é a linha (Frazelle, 2002).  

1.8. Just in Time 

Tendo em vista uma gestão eficiente de inventário nas cadeias de abastecimento, torna-las cada 

vez mais integradas no papel dos armazéns é fundamental. Estes permitem gerir os fluxos de materiais 

de forma controlada. No presente trabalho este aspecto é realçado pois dado se estar a lidar com uma 

cadeia de abastecimento que funciona em Just in Time há a necessidade de ter um controlo muito 

eficaz entre fluxos diversos desde fluxos associados a lotes para recepção de peças que permitam 

economias de escala a fluxos contínuos de abastecimento da linha, onde uma paragem tem 

implicações custosas. As operações realizadas nos armazéns englobam a recepção, putaway, 

armazenagem, picking, ordenação e acumulação, expedição (Frazelle, 2002). 

 

Just In Time é definido como a base do sistema de produção Toyota, onde só as peças certas são 

necessárias na linha de montagem e apenas na quantidade que permite a absoluta eliminação do 

desperdício (Ohno, 1988). O JIT no caso da AE funciona de forma a que cada carro seja construído 

sob encomenda, com o mínimo de stock de peças possível no processo. Cada carro recebe uma 

sequência à saída da pintura e só nessa altura é que são conhecidas as especificações de peças a 

pedir automaticamente ao fornecedor ou ao armazém. Desta forma existe um fluxo de peças 

sequenciadas por carro a chegar à linha no momento exacto da montagem, havendo menos stock de 

peças específicas, logo é possível ter um grande fluxo de produção sem manutenção de inventário na 

nave da montagem final. Cada fornecedor tem um cais de descarga associado conforme o tipo de 

peças que abastece. 
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Quando se consegue estabilizar a produção e as previsões por um período mais longo que 6 

semanas (±10%) pode-se usar métodos de controlo de produção muito simples, o mais comum é o 

Kamban. O Kanban é uma palavra Japonesa que significa registo, placa ou cartão visível (K.G. Kempf 

et al., 2011). No caso da AE o Kanban é usado para peças não sequenciadas que são usadas em 

determinado ponto da linha, sendo que são usados dois contentores de determinada quantidade, um 

está na linha e outro no canopy
2
. Quando o contentor da linha chega a um determinado nível é dado 

um aviso. Automaticamente entra para a linha o que estava no canopy e é pedido ao armazém um 

contentor que irá ficar a aguardar no canopy. Desta forma optimiza-se o stock na linha, sem que neste 

caso seja necessário haver uma sequência para cada peça. 

O JIT tem vindo a tornar-se muito relevante em variados processos produtivos, onde a indústria 

automóvel se destaca. Desde há algum tempo que é estudado e mencionado em diversos artigos onde 

se podem destacar alguns, como a investigação que foi feita por Yasin et al, (1997) a cento e trinta 

empresas que resultou na formulação e teste de cinco hipóteses que mencionam a relevância da 

implementação do JIT. Já depois W.C. Benton e H. Shin, enquadrou o planeamento e controlo de 

produção em relação à evolução do JIT ao longo tempo (1998). Mais tarde foi estudada por Wu Min, L. 

Sui Phenga (2005) implementação e vantagens do JIT face a outros sistemas anteriormente usados.    

 

1.9. Lean  

A metodologia lean mais do que um método eficiente é uma forma de estar e de pensar, só assim 

poderá funcionar em pleno. Do ponto de vista operacional o lean estabelece uma série de ferramentas 

e técnicas com o objectivo de reduzir o desperdício dentro da fábrica e ao longo da cadeia de 

abastecimento (Shah e Ward, 2007).  

Segundo Womack e Jones (2003) e o Lean Enterprise Institute (LEI, 2013), existem cinco princípios 

para a implementação da metodologia lean: 

 

1. Valor – Características de um produto específico que transmitem ao consumidor final a 

percepção de que está a adquirir algo que vai de encontro às suas expectativas; 

2. Cadeia de valor – Identificação de todas as etapas da cadeia de valor, passando por todos 

os intervenientes, que levam ao produto expectado pelo cliente. Nesta análise consegue-se 

encontrar os pontos onde há desperdícios e desta forma elimina-los;  

3. Fluxo – Fazer com que entre as várias etapas da cadeia de valor não haja interrupções ou 

desperdícios de qualquer tipo, com vista a que o processo produtivo flua de forma mais 

ininterrupta possível para que o cliente seja satisfeito o mais rapidamente possível;  

4. Sistema Pull – Fazer com a cadeia de valor esteja preparada para que se produza um 

produto apenas quando o cliente o quer e com as especificações requisitadas; 

                                                      

2
 É a designação dada aos cais onde chegam as embalagens cheias e aguardam saída das 

embalagens vazias. 
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5. Busca pela perfeição – Quando já se identificou o valor, já identificaram as várias etapas da 

cadeia de valor e se minimizou os desperdícios, o fluxo dentro desta cadeia de valor já foi 

optimizado e o sistema pull implementado, o processo vai-se repetindo e melhorando a 

cada iteração e hipoteticamente o consumidor irá ter um produto que foi produzido sem criar 

qualquer tipo de desperdício, logo perfeito. 

 

Segundo (Singh e Sharma, 2009) o desperdício consome recursos não criando valor acrescentado 

para o produto. Desta forma para além de não criar qualquer valor acrescentado acaba mesmo por não 

ser necessário para o sistema produtivo. Acaba por ser tudo aquilo que o cliente não pagou (Joseph C. 

Chen et al., 2010). 

Segundo (Ohno, 1988) existem sete tipos de desperdício e (Womack et al., 1990) identificou o 

oitavo. 

1. Movimento – todo e qualquer movimento que não completa qualquer tipo de tarefa, seja 

movimentação de pessoas, materiais ou até transações virtuais. Pode-se verificar devido a 

organização desadequada da linha ou a processos mal enquadrados, levando a que haja 

transportes desnecessários; 

2. Transporte – cada vez que se transporta um produto de um local para outro este corre risco 

de se partir, perder ou atrasar sem que isto crie valor acrescentado para o produto, logo não 

sofre qualquer transformação que o cliente estaria disposto a pagar;   

3. Inventário – os níveis elevados de stock, sejam eles de matéria-prima, produto em fase de 

produção ou até já concluído, para além de aumentar os custos pode ainda necessitar de 

mão-de-obra extraordinária e movimentação adicional; 

4. Defeitos – requerem que seja identificado a origem do defeito, resolvida essa causa, 

retrabalhado o produto e redefinidos os prazos;  

5. Sobre-produção – produzir aquilo que não se precisa, quando não se necessita, em 

quantidades que não se quer; 

6. Sobre-processamento – acontece quando determinado produto passa por determinado 

processo que utiliza mais recursos do que seria estritamente necessário; 

7. Espera – materiais, equipamentos, ferramentas, informação, espera qua a tarefa anterior 

acabe para poder começar a seguinte, todas são formas de desperdiçar tempo; 

8. Potencial humano – subutilização das capacidades humanas, sejam elas intelectuais ou 

físicas, levando a que haja perda de conhecimento, capacidades e habilidades que 

deveriam ser aproveitadas ao seu máximo.   

1.9.1. Ferramentas lean 

As ferramentas lean são boas práticas de engenharia que podem ser aplicadas a vários tipos de 

indústria sem grandes dificuldades (Shah e Ward, 2007). 

Nesta secção são apresentadas vinte e cinco ferramentas essenciais de lean. Cada ferramenta 

apresenta uma breve descrição sobre a sua aplicação e sobre como pode beneficiar o processo de 

produção.  
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Tabela 1 - Ferramentas lean incluindo breve descrição e aplicação 

(http://www.leanproduction.com) 

Ferramenta lean O que é? Como pode ajudar? 

5S Organizar a área de trabalho: 

 Classificar (eliminar o que não é necessário); 

 Organizar (Colocar e definir a forma de ordenar 

o que é necessário); 

 Limpar (limpar e identificar as causas da 

sujidade na área de trabalho); 

 Normalizar (estabelecer regras de trabalho); 

 Respeitar (aplicar as regras de trabalho e 

promover a melhoria continua). 

Elimina desperdícios que resultam de uma 

área de trabalho mal organizada (por 

exemplo, perder tempo à procura de uma 

ferramenta). 

Andon Sistema de feedback visual para a linha de produção, 

que indica o estado da produção, alerta quando a 

assistência é necessária e permite aos operadores 

parar o processo de produção. 

Atua como uma ferramenta de comunicação 

em tempo real para a linha de produção, que 

chama à atenção aos problemas à medida 

que eles ocorrem, para que possam ser 

imediatamente abordados. 

Anáise de 

estrangulamento 

Identifica qual a parte do processo de fabrico que 

limita o rendimento global e melhora o desempenho 

dessa parte do processo. 

Aumenta o rendimento ao fortalecer o elo 

mais fraco do processo de fabrico. 

Fluxo contínuo Processo de fabrico em que o trabalho em processo 

flui suavemente através da produção com o mínimo 

de buffers (stocks pontuais) entre as etapas do 

processo de fabrico. 

Elimina as muitas formas de desperdício (por 

exemplo, stocks, tempo de espera e 

transporte). 

Gemba (Chão de 

Fábrica) 

Uma filosofia que relembra que os processos 

produtivos realizam-se na fábrica e para os perceber 

só há que sair do escritório e vê-los no Chão de 

Fábrica, onde realmente decorre a ação. 

Promove uma compreensão completa dos 

problemas do processo produtivo no mundo 

real, através da observação em primeira mão 

e conversando com os funcionários do chão 

de fábrica. 

Heijunka 

(Nivelamento de 

produção) 

Uma forma de programação da produção que produz 

propositadamente lotes muito pequenos através da 

sequenciação (mistura) de produtos variados dentro 

do mesmo processo. 

Reduz os prazos de entrega (uma vez que 

cada produto ou variedade são fabricados 

com mais frequência) e stock (quando os 

lotes são mais pequenos). 

Hoshin Kanri 

(Implementação da 

politica) 

Alinhar os objectivos da empresa (Estratégia), com 

os planos de gestão intermédia (Táctica) e com o 

trabalho realizado no chão de fábrica (Ação). 

Garante que o progresso em direcção às 

metas estratégicas é consistente e completo 

- eliminando os resíduos que vêm de má 

comunicação e gestão inconsistente. 

Jidoka 

(Autonomação) 

Projeta equipamentos para automatizar parcialmente 

o processo de fabrico (automação parcial é 

normalmente muito menos dispendioso do que a 

automação completa) e para parar automaticamente 

quando são detectados defeitos. 

Depois de Jidoka, os trabalhadores podem 

frequentemente controlar várias áreas 

(reduzindo os custos do trabalho) e muitos 

problemas de qualidade podem ser 

detectadas imediatamente (melhoria da 

qualidade). 
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Figura1 - Ferramentas lean incluindo breve descrição e aplicação (http://www.leanproduction.com) 

Just-In-Time (JIT) Produz as peças por meios de produção com base 

na procura do cliente em vez de produzir as peças 

por meio de produção com base na procura 

projectada. Depende de muitas ferramentas lean, tais 

como o Fluxo Contínuo, o Heijunka,o Kanban, o 

Trabalho Uniformizado e o Takt Time. 

Altamente eficaz na redução dos níveis de 

stock. Melhora o fluxo de caixa e reduz os 

requisitos de espaço. 

Kaizen (Melhoria 

contínua) 

Uma estratégia em que os funcionários trabalham em 

conjunto de forma proactiva para conseguir melhorias 

incrementais regulares no processo de fabricação. 

Combina os talentos colectivos de uma 

empresa por forma a criar um mecanismo 

que elimina continuamente os resíduos do 

processo de fabricação. 

Kanban  Um método que regula o fluxo de mercadorias, tanto 

dentro da fábrica como com os fornecedores e 

clientes externos. Tem por base a reposição 

automática por meio de cartões de sinais que 

indicam quando são necessários mais bens. 

Elimina desperdícios de inventário e de 

superprodução. Pode eliminar a necessidade 

de inventários físicos (em vez de confiar em 

cartões de sinal para indicar quando mais 

bens precisam de ser encomendados). 

KPI (Key Performance 

Indicator) 

Métrica projectada para monitorar e encorajar o 

progresso em direção às metas críticas da 

organização. Indicadores chave de desempenho 

(KPI’s) quando promovidos podem ser ferramentas 

de comportamento extremamente potentes, por isso 

é importante escolher com cuidado os KPI's que irão 

levar ao comportamento desejado. 

Os melhores KPIs de produção: 

 Estão alinhados com os objectivos 

estratégicos de nível superior 

(contribuindo assim para atingir esses 

objectivos); 

 São eficazes em expor e quantificar os 

desperdícios (OEE é um bom exemplo); 

 São facilmente influenciados por 

funcionários do piso da fábrica (para 

que possam gerar resultados). 

Muda (Desperdício) Qualquer coisa no processo de produção que não 

agrega valor sob a perspectiva do cliente. 

Eliminação de muda (desperdício) é o foco 

principal da produção lean. 

Eficácia geral dos 

equipamentos (OEE) 

Enquadramento para medir a perda de produtividade 

de um determinado processo de produção. Três 

categorias de perda são rastreadas: 

 Disponibilidade (por exemplo, o tempo de 

inatividade); 

 Desempenho (por exemplo ciclos lentos); 

 Qualidade (por exemplo, rejeição). 

Fornece um ponto de referência e um meio 

para acompanhar o progresso da eliminação 

de desperdícios no processo de fabrico. 

100% OEE significa produção perfeita 

(produzir apenas as partes boas, tão rápido 

quanto possível, sem ciclos lentos). 

PDCA (Planear, Fazer, 

Verificar, Agir) 

Uma metodologia iterativa para implementar 

melhorias: 

 Planear (estabelecer plano e resultados 

esperados); 

 Fazer (implementar o plano); 

 Verificar (verificar os resultados esperados 

alcançados); 

 Agir (revisão e avaliação; fazê-lo novamente). 

Aplica-se uma abordagem científica para 

fazer melhorias: 

 Planear (desenvolver uma hipótese); 

 Fazer (experimento executado)  

 Verificar (avaliação de resultados); 

 Agir (melhore a sua experiência; tente 

novamente). 

Poka-Yoke (À prova 

de erros) 

Projeto de detecção e prevenção erros em processos 

de produção com o objectivo de reduzir para zero o 

número de defeitos. 

É difícil (e dispendioso) encontrar todos os 

defeitos através da inspeção e corrigir 

defeitos em cada fase da produção 

tipicamente fica significativamente mais 

dispendioso. 
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Figura1 - Ferramentas lean incluindo breve descrição e aplicação (http://www.leanproduction.com) 

Analise raiz causa Uma metodologia de resolução de problemas que se 

concentra na resolução do problema subjacente em vez de 

aplicar correções rápidas que apenas tratam os sintomas 

imediatos do problema. Uma abordagem comum é 

perguntar porquê cinco vezes, avançando um passo de 

cada vez para descobrir o verdadeiro problema subjacente. 

Ajuda a garantir que um problema é 

realmente eliminado através da 

aplicação de medidas corretivas na 

"causa raiz" do problema. 

Single Minute 

Exchange of Die 

(SMED) 

Reduzir a configuração (reversível) de tempo para menos 

de 10 minutos. As técnicas incluem: 

 Converter os passos de configuração para externos 

(realizada enquanto o processo estiver em execução); 

 Simplificar a configuração interna (por exemplo, 

substituir os parafusos com botões e alavancas); 

 Eliminar operações não essenciais;  

 Criar instruções de trabalho padrão. 

Permite a produção em lotes menores, 

reduz os stocks, e melhora a 

capacidade de resposta ao cliente. 

Seis Grandes Perdas Seis categorias de perda de produtividade que são quase 

sempre verificadas na produção: 

 Avarias; 

 Configuração / Ajustes; 

 Pequenas paragens; 

 Velocidade reduzida; 

 Rejeições de arranque; 

 Rejeições de produção. 

Fornece uma estrutura para atacar as 

causas mais comuns de desperdício 

nos processos de produção. 

Objectivos SMART Objectivos que são específicos, mensuráveis, atingíveis, 

relevantes e específicos no tempo. 

Ajuda a garantir que os objectivos são 

eficazes. 

Trabalho 

Uniformizado 

Procedimentos documentados de fabricação que capturam 

as melhores práticas (incluindo o tempo para concluir cada 

tarefa). Deve haver documentação "viva" que seja fácil de 

mudar. 

Elimina o desperdício 

consistentemente aplicando as 

melhores práticas. Forma uma base 

para as atividades de melhoria futura. 

Tempo Takt O ritmo de produção (por exemplo, produzir uma peça cada 

34 segundos) que alinha a produção com a procura do 

cliente. Calculado como Tempo de Produção planeado / 

Procura de Clientes. 

Fornece um método simples, 

consistente e intuitivo de estimulação 

de produção. Pode ser facilmente 

estendido para fornecer uma meta de 

eficiência para a área de produção 

(Peças reais / Peças target). 

Manutenção 

Produtiva Total (TPM) 

Uma abordagem holística de manutenção que se concentra 

na manutenção pró-ativa e preventiva para maximizar o 

tempo operacional do equipamento. TPM desfoca a 

distinção entre manutenção e produção, colocando uma 

forte ênfase em capacitar operadores para ajudar a manter 

o seu equipamento. 

Incentiva a uma responsabilidade 

partilhada, logo maior participação dos 

trabalhadores da área de produção. No 

ambiente certo pode ser muito eficaz 

na melhoria da produtividade 

aumentando o tempo, reduzindo os 

tempos de ciclo, e eliminando defeitos. 

Value Stream 

Mapping – 

Mapeamento da 

cadeia de valor (VSM) 

Uma ferramenta utilizada para mapear visualmente o fluxo 

de produção. Mostra o estado actual e futuro dos 

processos de uma forma que destaca as oportunidades de 

melhoria. 

Expõe o desperdício nos processos 

atuais e fornece um roteiro para a 

melhoria através do estado futuro. 

Visual Factory Indicadores visuais, monitores e controlos usados ao longo 

da produção melhoram a comunicação de informação. 

Faz com que o estado e condição dos 

processos de produção sejam de fácil 

acesso e muito claros a todos. 
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A produção em lean utiliza frequentemente as ferramentas lean, mas não será apenas pela 

aplicação de ferramentas que uma empresa vai implementar com sucesso a metodologia lean. No livro 

“The Toyota Way” (Liker, 2004) também é clarificado que as ferramentas lean são apenas uma ínfima 

parte da realização produção em lean. A mentalização e a alteração da cultura empresarial, de todas 

as partes envolvidas no processo produtivo, são igualmente apontadas como elementos essenciais à 

eficaz implementação da metodologia lean.  

1.9.2. Análise da Cadeia de Valor (Value Steam Mapping, VSM) 

Em português há quem lhe chame mapeamento da cadeia de valor, mas segundo a Lean Academy 

Portugal o termo mais correto é mesmo Análise da Cadeia de Valor. Rother e Shook (2003) definiu no 

seu livro “Learning to See” que o “mapeamento” da cadeia de valor é uma ferramenta qualitativa 

através da qual se descrevem, em detalhe, as ações para o funcionamento da fábrica, de forma a criar 

um fluxo de valor. O VSM pode ser descrito como o processo de mapeamento visual dos materiais e do 

fluxo de informação como eles são presentemente e a preparação de uma futura evolução onde serão 

melhorados os métodos e a performance (Jones e Womack, 2003). Segundo Seth e Gupta (2005), o 

VSM pode ser interpretado como uma técnica para atingir melhorias de produtividade por pessoa num 

processo de fabrico, reduzindo o inventário de produto acabado e em semi-acabado.  

O processo de desenhar o VSM é simples começando no final da linha de montagem, segue o 

processo produtivo de trás para a frente recolhendo informação relevante, sendo que  só requer 5 

passos fundamentais (2008, Lasa et al.): 

 

 Selecionar um produto ou uma família de produtos, pois se analisar todos ao mesmo tempo a 

informação não é precisa; 

 Desenhar o VSM atual, referindo todos os detalhes inerentes ao processo sem melhorias; 

 Redesenhar o VSM como ele deverá ser no futuro, já optimizado com redução de desperdícios; 

 Implementar um plano de ação com vista a introduzir no processo produtivo as alterações a fazer; 

 Atingir o objectivo pela optimização do processo produtivo através de redução de desperdícios e 

consequente melhoria de tempos. 

1.9.3. A Casa do lean 

A Casa do lean ou “The House of Lean” representa os valores do Toyota Production System (TPS). 

A representação é alusiva a que a perfeição, o telhado, só poderá ser alcançada tendo como pilares o 

JIT e o Jidoka e tendo como base o trabalho normalizado. Esta disposição estabelece que a casa só é 

sólida quando as suas fundações, pilares e telhado são sólidos (Womack e Jones, 2003). 
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Figura 1 - A Casa do lean (Lean Academy Portugal, 2014) 

 

As fundações representam os elementos básicos que são intrínsecos à cultura da empresa. Estes 

são o trabalho normalizado e os processos estáveis e fiáveis. Um dos pilares representa o JIT, que 

significa produzir o que é preciso, quando é preciso e na quantidade necessária. O outro pilar é o do 

Jidoka que é definido como “automação com toque humano”. É um sistema que pára as máquinas logo 

que seja detetado um problema na produção. O Jidoka permite que haja uma só pessoa a controlar 

eficientemente várias máquinas. Para completar a casa falta o telhado que representa a perfeição, um 

dos cinco princípios do lean que já foi explicado anteriormente (Womack e Jones, 2003). 

O diagrama da Casa do lean representa que cada parte da casa é igualmente importante, sendo 

que quando se está a implementar o lean, todos os componentes que compõem a casa têm que ser 

considerados. Há que considerar que estão representados na casa os princípios do TPS, sendo que 

por vezes existem outros modelos mais completos que são denominados de “Casa do Toyota 

Production System”. 

 

1.10. Exemplos de estudos de Logística Inversa 

Como já referido na cadeia de abastecimento de fluxos inversos, há várias motivações pelas quais 

se deve aplicar a logística inversa e como esta é importante para evitar desperdícios de vários tipos. 

Na maioria das vezes em que o termo logística inversa aparece, vem associado a processos de 

reciclagem ou ambientalmente conscienciosos. Com a optimização dos processos produtivos e suas 

necessidades práticas são criadas funcionalidades que assentam em processos de logística inversa 

como é o caso Silva et al., (2012) onde as embalagens de envio de material para o cliente retornam ao 

produtor. No caso de Gonzales-Torre et al., (2002), são considerados o fluxo inverso de embalagens e 

como estão regulamentadas as questões ambientais associadas. Os estudos de logística inversa com 

o objectivo de retorno de embalagens é um tema que tem sido bastante abordado mais com o objectivo 

de responsabilidade ecológica-ambiental do que por questões de redução de custos como é o caso do 

presente trabalho. S. Pokharel, A. Mutha (2009) refere que o conceito logística inversa tem vindo a ser 

bastante divulgado com o crescimento acentuado de artigos publicados especialmente a partir de 2005.  
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1.11. Conclusões  

Neste capítulo introduziu-se os conceitos teóricos que permitem a resolução da problemática do 

caso em estudo. Desta forma analisou-se a evolução do conceito de gestão logística ao longo dos 

tempos e como este se tornou um processo indispensável no atual panorama socioeconómico. Foram 

consideradas metodologias, por exemplo a Toyota Production System e o Just In Time, que durante 

esta evolução foram acompanhando a logística e evoluindo com esta. Estas metodologias evoluíram e 

deram origem a outra metodologia importante nesta dissertação, o lean. Foram analisados vários tipos 

de cadeias de abastecimento focando a cadeia de abastecimento de fluxos inversos, sendo esta a mais 

relevante para a dissertação desenvolvida. Foram também relevantes as restantes tipologias para 

demostrar como estas estão organizados para eficiência de um processo produtivo. Dado ser um tema 

pouco divulgado quando aplicado ao retorno de embalagens vazias, a logística inversa tornou-se mais 

popular na segunda metade da década passada.  

Este crescente interesse pela logística inversa tem sido suportado pala crescente preocupação 

ambiental com a poluição causada pelo desperdício associado a embalagens que são utilizadas uma 

só vez. Este tema vem levantar também a questão dos custos elevados de uma embalagem que só é 

utilizada uma vez, que torna pouco sustentável para o modelo de negócio atual. Dadas as aplicações 

vastas dependendo do tipo de negócio que se está a tratar e suas diferentes aplicações, a logística 

inversa acaba por ter resultados diferentes.  
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2. Caso de Estudo 

2.1. Volkswagen Autoeuropa 

O grupo Volkswagen está presente no mundo inteiro, produzindo automóveis em 62 fábricas, que se 

localizam em quinze países da Europa e seis países da América, Ásia e África. Trabalham no grupo 

mais de 370 mil colaboradores que participam na produção de mais de 29.600 veículos produzidos 

diariamente, sendo estes veículos posteriormente vendidos para mais de 150 países espalhados pelo 

mundo (www.volkswagenag.com). 

A Volkswagen Autoeuropa Lda. é a fábrica 43 do grupo Volkswagen e está localizada na Quinta da 

Marquesa, Palmela, distrito de Setúbal É responsável pela produção de quatro modelos do grupo 

Volkswagen, Volkswagen Sharan, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Eos e Seat Alhambra, que 

representam no seu conjunto 0,9% da produção da Volkswagen no mundo. A Autoeuropa é o maior 

investimento estrangeiro até hoje feito em Portugal. Está cotada como sendo a 3ª fábrica no que 

respeita à produtividade dentro do grupo produzindo carros para Volkswagen sob encomenda dos 

concessionários. 

2.1.1. História, Visão e Objectivos: 

A Autoeuropa surge de uma joint-venture criada em 1991 entre a Volkswagen e a Ford com o 

objectivo de construir uma das melhores e mais modernas fábricas da Europa. A Volkswagen ficou 

responsável pelo desenvolvimento dos modelos Sharan, Galaxy e Alhambra, enquanto a Ford ficou 

encarregue do planeamento das instalações fabris e do aprovisionamento. A fábrica ocupa uma área 

de dois milhões de metros quadrados, incluindo o parque industrial onde se fixaram os fornecedores 

mais importantes. O investimento inicial foi de 1970 milhões de euros, incluindo o custo de 

desenvolvimento dos três modelos Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy. 

A fábrica foi inaugurada a 26 de Abril de 1995 e começou a produzir a 2 de Maio de 1995.  

Em 1999 a Volkswagen passou a ser detentora de 100% do capital social da Autoeuropa, no 

entanto esta mudança não afectou o normal funcionamento da fábrica, continuando as duas marcas a 

cooperar para o seu bom funcionamento. Em Fevereiro de 2006 termina a produção do Ford Galaxy. O 

Volkswagen Eos entra em produção em 2006 e devido as características referentes ao modelo, a sua 

produção é efectuada numa linha de montagem separada criada de raiz. 

O primeiro modelo que se juntou ao Eos na nova linha, foi o Scirocco. A sua produção arrancou em 

2008. Durante o ano de 2009 a linha de produção do primeiro monovolume foi sendo reduzida 

progressivamente, para dar origem ao aparecimento de uma linha única. Em 2010 começa então, a 

produção dos novos Volkswagen Sharan e Seat Alhambra, numa única linha de produção 

(www.volkswagenautoeuropa.pt).  

A missão da Volkswagen prende-se com o desenvolvimento de uma marca que produz automóveis 

e serviços de qualidade com o objectivo de satisfazer os seus clientes. A Autoeuropa segue estes 

valores a fim de garantir o seu sucesso a longo prazo. Para atingir este objectivo a Volkswagen 

Autoeuropa está em constante melhoria procedendo a avaliações internas e analisando os 

concorrentes a fim de optimizar os seus produtos e processos. Como visão a Autoeuropa tem a 

liderança no fornecimento dos melhores produtos e serviços do mercado automóvel a nível mundial 
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sempre conscientes que o ambiente terá que ser preservado. Neste contexto a Autoeuropa pretende 

fornecer produtos de qualidade elevada minorando os custos tendo sempre em mente a satisfação o 

cliente. Os objectivos deverão ser alcançados, tendo em mente um bom ambiente de trabalho que 

proporcione o desenvolvimento pessoal e colectivo. Adicionalmente o meio ambiente deve ser 

preservado, assegurando a melhoria contínua no desenvolvimento ambiental tanto dentro da fábrica 

como em relação à comunidade. 

 

Figura 2 - Volkswagen Autoeuropa ao longo do tempo 

 

2.1.2. Estrutura Interna 

Sendo uma empresa de excelência, a Autoeuropa assenta a sua política em seis valores essenciais 

(Manual da Qualidade Autoeuropa): 

1. Qualidade – os seus produtos são produzidos tendo como objectivo a qualidade máxima 

dos seus serviços nas diferentes áreas da empresa; 

2. Produto – aparece como forma de satisfação do cliente e é produzido tendo em mente a 

inovação e conservação do ambiente; 

3. Colaboradores – são a peça principal da empresa com ambiente participativo em equipas 

responsáveis dos variados departamentos; 

4. Produtividade – os produtos são produzidos tendo em conta a melhor qualidade, o custo 

mais baixo no mínimo tempo possível; 

5. Responsabilidade Social – tem em conta o desenvolvimento económico da região e 

aumento da prosperidade da comunidade. Contribui para a preservação cultural e ambiental 

integrada no desenvolvimento da empresa; 

6. Fornecedores – elementos integrantes da sua atividade, sendo tratados como parceiros do 

projeto. 
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2.1.3. Estrutura Organizacional: 

A estrutura organizacional da Autoeuropa está definida em três áreas funcionais: Direção Executiva, 

Recursos Humanos e Financeira (Figura 3). Existem quatro áreas que respondem ao Diretor Executivo, 

que são: Direção geral de Produção, Garantia de Qualidade, Logística e Planeamento, Ambiente e 

Infraestruturas. (manual da qualidade, Autoeuropa) 

 

 

Figura 3 - Estrutura Organizacional da AUTOEUROPA (www.volkswagenautoeuropa.pt) 

 

Estas diferentes áreas estão organizadas por centros de custo como se tratasse de várias 

empresas. Para além dos vários centros de custo associados às áreas, existe uma empresa do grupo 

Volkswagen chamada AutoVision que presta serviços em várias áreas, com o objectivo de minorar 

custos organizacionais. 

Dentro das áreas apresentadas e tendo em conta o contexto do presente trabalho importa detalhar 

as áreas de Produção e da Logística. 

 

2.1.3.1. Produção: 

A área da produção envolve um conjunto de operações que descreve de forma sequencial o 

processo produtivo da Autoeuropa: 

 

 Estampagem ou Área das Prensas – Nesta secção recebe-se chapa em rolos (Figura 2). A 

chapa é cortada à medida da peça, sendo posteriormente prensada. As peças vão desde as 

portas, ao capot, ou mesmo componentes menos visíveis do chassis. Quando as chapas 

adquirem o formato das peças pretendidas são então alimentadas à prensa. Estas são 

constituídas por punções e recebem matrizes de vários tipos. As matrizes são as 
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ferramentas que dão forma à chapa realizando cortes e furos consoante o requerido. As 

peças ficam de seguida em armazém a aguardar entrada para a fase seguinte, o body.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Chapa em rolos que alimentam as Prensas 

 

 Construção de Carroçarias ou Body – Nesta  secção o carro toma forma (Figura 3). Nesta 

fase do processo as várias partes provenientes das prensas são montadas, através de 

utilização de técnicas bastante avançadas no ramo automóvel. Das referidas técnicas 

destaca-se o tipo de soldadura utilizado, a soldadura a laser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Área das carroçarias 

 

 Pintura – Começa por ser aplicado no carro um isolante chamado sealer, seguindo-se a 

aplicação do primário, que é uma primeira camada de preparação para receber a cor final. 

Na fase seguinte os carros são organizados por cores para maior organização na pintura, 

seguindo-se as várias fases de pintura. No final é realizado um banho de cera que finaliza o 

processo. No final desta fase é emitido um número de sequência para a montagem final, 

segundo o qual serão sequenciados os componentes a montar em cada carro.  
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Figura 6 - Aplicação das várias camadas de tinta 

 

 Montagem Final ou Trim – Aqui a carroçaria já pintada vai receber todos os componentes 

que constituem o automóvel. Esses componentes são todos originários de fora da fábrica, 

de fornecedores externos, sendo alguns produzidos no parque industrial. Quando é emitido 

o número de sequência (no final da pintura) são então definidos os diferentes componentes 

requeridos. Estes componentes são específicos para cada carro e consistem em bancos, 

para-choques, entre outros. Todos os componentes são introduzidos na linha, Just In Time, 

não havendo constituição de stock desnecessário dentro desta unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Montagem final 

 

2.1.3.2. Área da Logística: 

 

A área da Logística é constituída por duas grandes áreas, a área da Cadeia de Abastecimento 

(Supply Chain) e a Gestão de Materiais e Transporte (Material Handling & Transports). A primeira 

assegura a cadeia de abastecimento da Autoeuropa, mais concretamente a gestão global dos fluxos 

dos vários componentes que têm de chegar à fábrica. A segunda está relacionada com todo o 

processo de recepção de materiais na fábrica e da sua organização dentro da fábrica. É neste segundo 

ramo que a dissertação está focada, mais precisamente, no departamento da Logística Interna (In-

Plant Logistics). 

De seguida caracteriza-se mais detalhadamente estas duas subáreas dentro da Logística a fim de 

perceber melhor a sua organização e tudo o que envolvem 
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2.2. Cadeia de Abastecimento 

 

A cadeia de abastecimento da Autoeuropa envolve essencialmente um volume material 

transportado por terra com uma distribuição geográfica focalizada em Portugal, Espanha e Alemanha 

(Figura 8). Existem alguns fornecedores que, por estarem fora do continente europeu, fazem chegar os 

seus produtos por via marítima. 

 

 

Figura 8 - Distribuição geográfica do volume transportado por terra 

 

A cadeia de abastecimento pode ser dividida em duas partes tendo em consideração a proveniência 

do material: 

 Material proveniente do parque industrial Autoeuropa 

 Material proveniente do exterior do parque industrial 

2.2.1. Material proveniente do parque industrial 

 

O material proveniente do parque industrial tem racks
3
 próprios do fornecedor, não chegando a 

constar em inventário. Estas embalagens só fazem o circuito entre o fornecedor e a Autoeuropa. Este 

material é, na maioria dos casos, material mais volumoso e com maior diferenciação, como é o caso 

dos bancos, pára-choques, capota do Eos e respectiva porta da bagageira, entre outros. 

 

 

                                                      

3
 Estrutura metálica especifica para transporte de determinado componente, pára-choques, cockpit, 

entre outros. 
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2.2.2. Material proveniente do exterior do parque industrial 

 

O material proveniente de fora do parque industrial da Autoeuropa tem três tipos de cadeia de 

abastecimento associadas (Figura 9), são diretamente enviados do fornecedor para a Autoeuropa, são 

enviados via centros de consolidação, ou são obtidos através de uma rota de recolha que passa em 

vários fornecedores de modo a atingir a capacidade máxima de transporte.  

 

 

 

Figura 9 - Distribuição do volume transportado por tipo de cadeia de abastecimento  

 

Nos três casos o material vai para o entreposto da Schnellecke/FCC (empresa prestadora de 

serviços logísticos para Autoeuropa, Third- Party Logistics, 3PL) onde fica em inventário. De seguida 

descreve-se em detalhe os fluxos logísticos entre o operador logístico e a Autoeuropa, os quais são 

controlados pela Logística Interna da Autoeuropa. 

2.2.3. Logística Interna 

 

A logística interna trata da recepção das embalagens com os materiais na Autoeuropa e a 

expedição de embalagens depois de vazias. Quer sejam para a nave
4
 da montagem final como para a 

nave das carroçarias ou nave do body, as embalagens têm tratamento diferenciado.  

As embalagens que seguem para nave da montagem final vão para o canopy referente, entram na 

nave da montagem final, o material é consumido e depois de vazias voltam ao canopy para serem 

encaminhadas para o entreposto da 3PL (ver Figura 10).  

                                                      

4
 Área edificada e fechada onde se origina a produção. 
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As embalagens que seguem para a nave da pintura ou das carroçarias, vão para o canopy 

referente. Após entrarem no canopy seguem para a nave onde o material é consumido e depois de 

vazias vão para uma zona denominada de EPC
5
 Body, onde aguardam que sejam carregados a partir 

daí para o entreposto da 3PL. As embalagens referentes às naves das prensas, das carroçarias e da 

pintura têm um processo de retorno associado que será descrito na parte referente a nave do body. 

2.2.4. Fluxos de materiais/embalagens na Logística Interna 

 

Como foi referido atrás a recepção do material proveniente do exterior é feita pelos operadores 

logísticos da Autoeuropa a Schnellecke e a FCC. Esta recepção dá origem a um conjunto de 

procedimentos e fluxos que são de seguida caracterizados.  

Quando o material chega à Autoeuropa e antes de este entrar efetivamente para stock, é dada 

entrada em sistema do material por um departamento denominado Trafic Control Center (TCC), que 

está situado à entrada da fábrica. Este departamento emite uma checklist
6
 que carece de confirmação 

de descarga por parte da 3PL. Depois de o camião efetuar a descarrega faz-se uma verificação da 

embalagem, através etiqueta do fornecedor, de forma a garantir que o item recebido corresponde ao 

item previamente estabelecido. Através deste procedimento não é necessário abrir a embalagem. Pode 

também ocorrer uma “decantação”, que consiste na troca do material de uma embalagem para outra, 

no caso de a embalagem em que o material veio não ser a requerida, pois para a linha, seja montagem 

final ou carroçarias, tem que ir a embalagem determinada. 

Depois de constar em inventário da 3PL o material é armazenado até ser requisitado para utilização 

nas linhas de montagem da nave das carroçarias ou na nave da montagem final. Na nave da 

montagem final, o material vai diretamente para a linha de montagem ou para abastecer os 

supermercados
7
. Estes últimos, são as zonas onde é feito o picking, existindo um total de 8 

supermercados na montagem final. O transporte das embalagens para o entreposto 3PL, como para o 

exterior, é feito em reboques onde a única especificação necessária é possuir três metros de altura a 

fim de se conseguir empilhar três andares de embalagens de tamanho normalizado VW. A recepção do 

material em embalagens é feita no canopy de carga e descarga, onde os reboques são descarregados. 

Após envio do material para a linha, as embalagens vazias vão, no caso da nave da montagem 

final, para os cais de carga/descarga onde permanecem num espaço destinado a vazios. No caso da 

nave das carroçarias, as embalagens vazias vão para o EPC Body. As embalagens da montagem final 

aguardam nesse local até que um camião que traga material o descarregue procedendo de seguida ao 

carregamento das embalagens vazias para proceder ao seu retorno. As embalagens da nave das 

carroçarias são expedidas segundo processo que será explicado posteriormente na parte referente ao 

processo do Body. Depois de carregado, o reboque vai para o entreposto 3PL. Chegado ao entreposto 

o reboque é descarregado e as embalagens são tratadas segundo procedimento que consiste em duas 

                                                      

5
 Empty Package Container    

6
 Lista de verificações 

7
 Os supermercados são locais no meio da nave da montagem final onde se localiza stock de peças 

onde é feito o piking para abastecer a linha.  
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fases, uma de limpeza das embalagens e outra de compactamento e armazenamento para futura 

expedição. 

 

 

Figura 10 - Fluxos das embalagens na Logística Interna na nave da montagem final 

 

Depois de estarem tratadas é feita uma contabilização das vazias e é enviado um relatório à 

Autoeuropa sobre as disponibilidades da fábrica. Existe um sistema informático de nome Lison que 

monitoriza todos os fluxos de material do grupo Volkswagen incluindo as embalagens. À quarta-feira 

são inseridas em sistema Lison as disponibilidades da fábrica. O sistema Lison atribui os fornecedores 

aos quais se tem de enviar as embalagens vazias sendo essa informação dada na sexta-feira. Depois 

de conhecido o destino dos contentores a Autoeuropa associa o transportador correspondente a cada 

carga e dá entrada em sistema destes dados. A 3PL recebendo estes dados, faz o pedido de 

transporte para a quantidade requerida. No passado, o pedido era feito semanalmente à sexta-feira, 

onde era dado ao transportador um maior grau de liberdade para envio do transporte, existindo na 

véspera uma confirmação do transporte. Atualmente a organização da 3PL decidiu que os pedidos de 

transporte são feitos de véspera até ao meio-dia, o que origina por vezes alguma instabilidade, pois por 

vezes o transportador não pode fazer a recolha nesse dia, acumulando com o dia seguinte onde volta a 

receber outro pedido, que por vezes volta a não ser cumprido. 

O transporte pode levar embalagens para um ou vários fornecedores conforme a optimização do 

reboque. Da mesma forma se o destino for na Península Ibérica ou França a rota pode ser direta ao 

fornecedor ou partilhada, realizando várias paragens. Se não for para a Península Ibérica ou França, o 

transporte pode dirigir-se para o fornecedor diretamente (transporte muito raro) ou dirigir-se a um dos 

dois centros de consolidação da Rudolph na Alemanha, um no Sul e outro no Norte. 

Como pode ser depreendido do exposto atrás e tendo em conta a filosofia Just-In-Time onde o 

material deve chegar no momento certo e na quantidade certa à linha de montagem. Assim, toda a 
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dinâmica dos fluxos acima descritos, é crítica. Em particular gestão dos fluxos e das quantidades de 

embalagens é um dos pontos que preocupam atualmente a Logística Interna da Autoeuropa.  

2.3. Gestão das embalagens  

 

A gestão das embalagens vazias, como foi referido atrás, é um aspecto muito importante para a 

Autoeuropa. Trata-se de uma questão que representa um custo muito relevante para a logística da 

Autoeuropa, pois para além do custo do próprio aluguer, estas embalagens têm que chegar aos 

fornecedores atempadamente para estes poderem enviar material dentro do tempo previsto e 

garantirem os objectivos da filosofia Just-In-Time implementada na Autoeuropa. Antes de identificar o 

problema a estudar importa caracterizar os tipos de embalagens envolvidas, bem como os custos 

destes fluxos/gestão. 

2.3.1. Tipos de Embalagens 

Existem diferentes tipos embalagem podem ser divididos da seguinte forma (tipos disponíveis em 

sistema no dia 11/10/2010): 

 

 Universais, 31: 

o GLT, embalagens de grande porte, 16; 

o KLT, embalagens de pequeno porte que podem ser agrupadas para constituir uma 

embalagem de tamanho standard Volkswagen, 11; 

o SYS, bases e tampas que podem ser usadas nas KLT como em outro tipo de embalagem 

standard Volkswagen que necessite base ou tampa para expedição, 4. 

 

Este tipo de embalagem é sempre de uso preferencial para transporte de peças dos fornecedores 

para a AE, dado que quando vazio pode ser retornado para qualquer fornecedor do grupo Volkswagen, 

podendo ser usado o mesmo método que trouxe determinada mercadoria, para retornar embalagens 

vazias, cortando custos em transportes especiais.  

 

 Especiais, 86: 

o Da Volkswagen, embalagens de propriedade Volkswagen que são especificas de 

determinado componente; 

o Do fornecedor, embalagens de propriedade do fornecedor que circulam entre a Autoeuropa 

e o fornecedor, não tendo custo de aluguer à Volkswagen; 

o Adaptáveis, embalagens que inicialmente são universais e que mediante uma adaptação 

(divisórias interiores) se tornam específicas; 

o Autoeuropa, embalagens específicas de peça que são usadas com fornecedores 

específicos, com objectivos específicos (número muito reduzido e quase inexistentes), mas 

que não pagam qualquer aluguer à Volkswagen. Já se tentou abandonar este tipo de 

embalagens por questões logísticas, uma vez que estas embalagens têm sempre que 
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retornar à origem. Por questões de custos do Behaltermanegement e devido a alguns 

fornecedores menos fiáveis, estas embalagens estão a voltar a ser introduzidas. 

 

Este tipo de embalagens para além de ter custo superior de aluguer quando é o caso de aluguer, 

requer um tratamento diferenciado das universais, visto que depois de vazias ao serem retornadas ao 

fornecedor, grande maioria das vezes, requerem transporte especial. Este transporte pode ou não ser 

direto mas é sempre mais oneroso dado que determinada embalagem tem que ser devolvida ao 

mesmo fornecedor que a enviou.  

2.3.2. Custos de Gestão de Embalagens 

Os custos da Autoeuropa referentes à gestão de embalagens podem ser divididos por quatro 

parcelas: 

 Custos relacionados com a 3PL que compreendem a três fases importantes: 

o Inserir o material dentro da fábrica, após dar entrada no entreposto; 

o Abastecer a linha de montagem e os Supermercados e fazer o picking; 

o Recolha, tratamento (limpeza e compactamente para futura expedição) e contagem de 

embalagens vazias. 

Os custos que a 3PL cobra, incluem os serviços desenvolvidos desde o transporte dos materiais 

dentro das embalagens para a AE, bem como o transporte de retorno das embalagens já vazias.  

 Custos com as embalagens do Behaltermanegement: compreende aluguer ao dia, enquanto 

outras embalagens como da Audi, da Skoda, CKD não têm custo de aluguer associado. As 

embalagens são tratadas por um sistema informático, de nome Lison, no qual é dada a entrada das 

disponibilidades por parte da AE. Este sistema atribuí os destinos para as embalagens vazias, sendo 

estas expedidas duas semanas após terem dado entrada no sistema. Se a AE tiver conhecimento, 

após o envio das disponibilidades, de um inventário superior, pode ser introduzido no sistema, por 

acesso direto, acedendo à fábrica virtual no Lison. Caso posteriormente, seja constatada a 

necessidade de embalagens, por parte de algum fornecedor, mediante um pedido de autorização à 

Volkswagen Alemanha, a AE poderá satisfazer essa necessidade. 

 Custo de perda de embalagens: custo que é aplicado por cada embalagem em falta quando é 

feito o inventário anual, tenham elas custo de aluguer ou não. 

 Custo de transporte: custo que é considerado quando determinada carga de retorno tem 

carácter de urgência ou necessidade e não pode ser enviada no retorno do transporte que trouxe 

embalagens com peças para a AE.  

2.4. Identificação do Problema 

2.4.1. Processo da Logística Interna Montagem Final e entreposto 3PL 

A problemática associada à gestão de embalagens é justificada pelos custos associados e deve-se 

essencialmente à quantidade e diversidade de embalagens que causam problemas no tratamento das 

mesmas por parte da 3PL. Este tratamento, que compreende a limpeza, desmontagem e organização 

de embalagens para expedição, atualmente demora mais tempo que o suposto. Este facto é explicado 

pela falta de organização da 3PL na distribuição de tarefas. Estes problemas no tratamento, originam 
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atrasos na contagem das embalagens em stock, o que acaba por atrasar a entrada em sistema das 

embalagens. O facto de algumas embalagens demorarem mais que o previsto a serem tratadas e 

expedidas leva a que a Autoeuropa seja obrigada a ter um inventário superior ao estritamente 

necessário para o normal funcionamento da fábrica. Estima-se que esse inventário, como é muito 

inconstante, por vezes chegue a ser muito próximo do dobro necessário.  

Como principais problemas no tratamento identificam-se trocas de contentores, falta de capacidade 

de tratamento para os contentores requeridos e contagem erradas dos contentores disponíveis. Estes 

factos que causam grandes perturbações na cadeia de abastecimento e a nível da produção para além 

dos custos associados ao aluguer de contentores em excesso face ao requerido.  

As trocas de embalagens no entreposto da 3PL, devem-se à má identificação destas. Embalagens 

similares, como por exemplo uma embalagem específica com uma divisória de cartão pode ser 

identificada como universal dada a sua semelhança. Estas trocas por vezes não são identificadas no 

sistema da Autoeuropa e acabam por entrar na cadeia de abastecimento da Volkswagen, sendo o erro 

apenas detectado nos centros de consolidação da Rudolph na Alemanha onde é feito uma avaliação 

do que foi enviado com o que deveria ter sido. Situações como a devolução de camiões inteiros à 

origem já foram identificadas fruto do problema anteriormente apresentado. Por outro lado, e como foi 

referido acima, o tratamento das embalagens vazias por vezes não é cumprido na sua totalidade, 

devido ao fluxo de saída de embalagens ser superior à capacidade de tratamento das mesmas. Para 

tentar colmatar esta deficiência criam-se turnos extra. 

Relativamente à contagens das embalagens, estas são enviadas à Autoeuropa através de um 

relatório diário, que é enviado às 10h00. Nem sempre os números refletem a realidade, pois aparecem 

registadas contagens repetidas durante vários dias de uma semana. Em certos dias há picos de 

valores de inventário, que representam os dias em que há turnos de recurso para normalização do 

sistema na 3PL. Estes desvios são identificados pela Autoeuropa, pois existe um sistema que mediante 

informação do mês anterior determina valores aproximados de embalagens para o período que se 

pretende. 

À quarta-feira é inserido em sistema Lison a disponibilidade de embalagens para envio relativa a 

essa semana. Este sistema funciona com duas semanas de intervalo, no entanto se no período 

intermédio for detectado um inventário que necessite ser enviado nessa mesma semana, pode-se 

concorrer à chamada “fábrica virtual” onde estão listadas necessidades de fornecedores que ainda não 

foram cumpridas. A Autoeuropa pode assim concorrer a determinada procura solicitando autorização 

ao Behaltermanegement na Alemanha. 

Os custos do Behaltermanegement são relativos ao aluguer de embalagens Volkswagen que estão 

em sistema, a partir do momento em que estão em trânsito (é contabilizado um dia após a emissão de 

documento de expedição do fornecedor) entre o fornecedor e a Autoeuropa, à entrada em armazém 

com peças, às que estão dentro da fábrica, às que estão à espera de tratamento e às que estão à 

espera de expedição para outro fornecedor. 

Por todas as razões apontadas verifica-se assim existir uma falha na forma como a gestão deste 

fluxo de contentores é feita, falha essa que cria sem dúvida inventário em excesso e 

consequentemente custos acrescidos. Para tentar minimizar este facto poderia ser criado um sistema 

que disponibilizasse à Autoeuropa um controlo mais eficiente de entrada e saída de embalagens da 
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fábrica e consequente controlo de custos de contentores. Assim, os custos relacionados com a 

manutenção dos contentores que se encontram à responsabilidade da 3PL, são o foco principal de 

estudo desta dissertação. Mais à frente será analisado todo o percurso das embalagens desde o 

momento de recolha, à saída da linha de montagem, passando pelo transporte para o entreposto da 

3PL, seguido da limpeza das embalagens e finalizado na contagem das existências. Uma vez 

elaborada a contagem do número de unidades existentes, é enviado um relatório com os valores 

apurados para a AE. Após recepção do relatório a AE dá entrada no sistema dos valores oficiais.  

2.4.2. Processo da Logística Interna da nave das prensas e das carroçarias  

 

O processo das embalagens da nave das carroçarias é mais complexo do que o da Montagem 

Final, pois as embalagens para além de serem usadas na admissão de material de fornecedores em 

processo idêntico ao da montagem final, são usadas no processo das prensas, reunindo as peças que 

são batidas pelas prensas e posteriormente vão ser usadas no body. As prensas da Autoeuropa para 

além de fazerem peças para os modelos produzidos na fábrica, fazem peças para outros modelos do 

grupo, sendo estas depois expedidas em embalagens. Esta fase de produção para expedição tem 

designação da empresa do grupo Volkswagen que está responsável pelas encomendas, Built Unit ou 

Unidade de Produção, daqui para frente designada por BU. É uma empresa que avalia as 

disponibilidades das prensas das várias fábricas do grupo a nível mundial e aproveita essas 

disponibilidades para suplantar necessidades que possam haver noutras fábricas do grupo.  

A nave das prensas e das carroçarias está a cargo da Auto-vision, uma empresa do grupo 

Volkswagen que está presente em várias áreas e departamentos para redução de custos, pois em 

determinados casos a Volkswagen delega departamentos inteiros onde a Auto-vision tem que fazer 

uma gestão independente respeitando os objectivos da Volkswagen e de determinada fábrica. No caso 

aqui presente a Auto-vision tem a seu cargo a gestão das embalagens para a linha das prensas e para 

expedição, onde tem que apresentar os resultados que afetem a produção, o que levanta outros 

problemas indiretamente. 

 Dada a natureza do processo das prensas, o planeamento é feito semanalmente. As peças para 

produtos Autoeuropa estão organizadas por ciclos de 6, 12 e 24 dias, enquanto as peças para o 

exterior o período é variável em semanas. Quando a prensa começa a fazer determinada peça, faz 

para stock tendo em conta o tamanho do ciclo de prensagem da peça. Cada peça tem um tipo de 

embalagem associado e cada embalagem leva uma quantidade determinada de peças. Se tivermos em 

consideração que as peças vão mudando e com elas o tipo de embalagem usada, temos um mix de 

embalagens necessárias que vai mudando ao longo do mês. Logo, as embalagens necessárias para 

acondicionar as peças feitas vão variando em número e em tipo ao longo do mês, não havendo um 

número constante de embalagens na saída do processo das prensas. Ao sair da nave das prensas, as 

embalagens com as peças prensadas podem seguir dois caminhos consoante sejam peças para 

produção de modelos da fábrica ou para outros modelos do grupo. Se for para produção dos modelos 

da fábrica, as peças seguem para a nave do Body. Se as peças forem para o exterior as embalagens 

seguem para o entreposto da 3PL para posterior expedição a partir daí. No caso de as embalagens 

seguirem com as peças para a linha do Body, vão ser usadas na construção de carroçarias, ficando 
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vazias novamente. Depois de libertadas da linha do Body as embalagens são armazenadas num local 

denominado de EPC Body. Neste caso são enviadas embalagens vazias para o entreposto da 

SLG/FCC, que daí seguem o processo idêntico ao das restantes embalagens vazias da montagem 

final. São dispensadas as embalagens segundo três critérios: custo, rotatividade interna, rotatividade 

externa. Esta forma de selecionar as embalagens tem a ver com o seu valor de aluguer, sua utilização 

interna e a sua necessidade por parte de outras fábricas. Pretende-se vir a implementar um sistema 

onde o número de embalagens a dispensar vá variando, dependendo da análise do planeamento 

semanal das prensas que considere a existência de um stock de segurança que assegure a produção 

sem que haja embalagens em excesso. O body está a cargo da AutoVision e, como os custos de 

aluguer são pagos pela Autoeuropa, o interesse de manter o inventário baixo também é da Autoeuropa, 

logo, as contagens não são feitas pelos trabalhadores da área, mas sim por elementos da logística da 

Autoeuropa, sendo essas contagens efectuadas às quartas-feiras. Estas contagens são enviadas ao 

planeamento que, conforme os critérios acima descritos, informa a logística de quantas embalagens 

precisa e de quantas pode dispensar. Como ainda não há nenhum sistema implementado, o que 

acontece no presente momento é a existência de excesso de embalagens vazias em stock no EPC 

Body. 

 

Figura 11 - Fluxos das embalagens na Logística Interna nas naves das prensas e carroçarias  
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3. Implementação de medidas e análise de resultados  

3.1. Introdução 

Nesta secção pretende-se analisar as alterações efectuadas ao processo das embalagens e o 

impacto que estas medidas tiveram nos custos das embalagens da AE. Este capitulo está dividido em 

duas fases de análise, uma primeira fase das alterações procedidas pela minha equipa e outra fase 

onde vão ser analisados os resultados obtidos após implementação das modificações.  

As embalagens duráveis utilizadas pelo grupo Volkswagen têm a particularidade de terem um 

aluguer diário que é cobrado todos os dias desde que se dá entrada das embalagens na fábrica da AE 

até ao dia que estas são entregues no fornecedor aquando do seu retorno. 

O trabalho desenvolvido pela equipa da qual fiz parte, Shipping and Receiving Administration, foi 

exatamente fazer com que o período em que as embalagens estivessem a cargo da AE fosse o mais 

curto possível, usando metodologias lean que, com recurso às ferramentas já descritas anteriormente, 

permitem reduzir desperdícios na análise da cadeia de valor. 

As embalagens entram no circuito da AE com material de abastecimento à linha e vão percorrendo 

o seu caminho dentro da fabrica até que acabam por ser dispensadas já vazias, sendo depois enviadas 

para o fornecedor. Esta logística já tinha sido apresentada e explicada anteriormente, mas neste 

capítulo vai ser analisada quanto às modificações que sofreu, quais os pontos importantes a reter 

destas modificações, que impacto tiveram nos stocks de embalagens vazias e, por consequência, os 

impactos nos custos da gestão de embalagens. Esta gestão de embalagens leva em consideração 

vários factores de instabilidade de produção, desde as variações de produção de automóveis, à 

variação de peças prensadas vendidas pela AE a outras fábricas, às paragens de linha enquanto fins-

de-semana e às paragens para férias da empresa designadas por Shut Down.  

O período em análise que foi levado em consideração para a análise de custos às modificações 

efectuadas foi de Abril a Dezembro de 2013. Esta segunda secção encontra-se dividida em três partes: 

numa primeira parte serão analisados os custos totais por mês em média com embalagens, não 

havendo discriminação por tipo de embalagem (Cheios, Vazios, Danificados, BU e Outros), numa 

segunda parte serão analisados os custos totais por mês médio por tipo de embalagem (excluindo BU 

devido a informação não disponível) e o impacto das alterações implementadas em cada uma delas e 

por fim serão apresentados um conjunto de conclusões e recomendações a nível de análise financeira 

e que deverão ser implementadas pela Autoeuropa. 

3.2. Implementação de medidas no processo das embalagens  

Após análise dos processos das embalagens na AE, recorreu-se a metodologia lean e às suas 

ferramentas para identificar pontos da cadeia de valor onde houvesse algum tipo de desperdício, 

identificando-se alguns pontos onde se poderia efetuar alterações que viessem a optimizar o processo 

com vista a redução de custos e stocks. Melhorias estas que foram faseadamente implementadas, com 

resultados visíveis nos valores mensais.  
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3.2.1. Nave das prensas  

Como já referido anteriormente, esta área é gerida por uma sub-empresa do grupo Volkswagen 

denominada por Auto-Vision, sendo responsável pela área do EPC Body e sua gestão. Nesta secção 

existe uma área reservada para as embalagens vazias que fazem o percurso de abastecimento às 

prensas para produção de peças, que é designada por EPC Body.  

Como já explicado anteriormente, estas peças podem ser para abastecimento da produção de 

carroçarias da fábrica ou para expedição para outras fábricas, tendo designação de BU (Built Unit) ou 

Unidade de Produção. Até aqui todas as embalagens paradas na área do EPC Body são necessárias à 

produção. Por forma a melhorar esta situação procedeu-se às seguintes alterações:  

A primeira alteração feita nesta área foi garantir que cada embalagem que era usada seguia com a 

identificação correta, constando na etiqueta a referência da embalagem na qual iria ser colada a 

etiqueta, evitando deste modo que saíssem embalagens com etiquetas erradas que iriam criar conflitos 

nas contagens reais. 

A segunda alteração a ser efectuada foi a delimitação da quantidade de embalagens paradas sem 

uso. Para atingir este objectivo foi analisado o processo para se determinar a quantidade de 

embalagens vazias que são utilizadas para o processo de produção de peças. Nesta fase identificou-se 

as embalagens que seriam necessárias para a produção interna da AE, sendo que a quantidade de 

embalagens é diretamente proporcional à quantidade de automóveis que saem por dia da AE, fica em 

stock no EPC Body a quantidade de embalagens vazias necessária para a produção interna, apenas 

tendo que esta quantidade ser alterada conforme haja alterações de volume de produção automóvel.  

Tendo sida determinada a quantidade de embalagens para uso da produção interna, foi-se 

determinar qual a quantidade que seria necessária para a BU. Nesta fase teve que ser redefina a 

estratégia, pois esta parte do planeamento para a BU, funciona por encomenda. Sendo pouco 

previsível a dimensão ou o número de encomendas, foi elaborada uma média semanal do nível de 

embalagens para a BU, que seria ajustada conforme as variações das encomendas reais. Este 

ajustamento resulta num valor para o stock de embalagens semanal que vai variando. Foram 

considerados sete tipos de embalagens universais, pois as especiais têm que ser sempre usadas para 

as peças que assim o requerem, não podendo ser reduzido o número deste tipo de embalagens.  

Definidas as metodologias que vão determinar as quantidades de embalagens necessárias para a 

produção interna e para a BU, a A-Vision envia para AE as necessidades de embalagens para a 

semana seguinte, sendo que informa se haverá necessidades extra para além da quantidade prevista, 

para que a AE leve essa quantidade em consideração aquando do envio das disponibilidades para o 

Lison. Desta forma foi possível reduzir o número de embalagens vazias paradas, aumentando a sua 

rotatividade, evitando custos de aluguer e de reparação por degradação.  

O processo passou a ser mais eficiente dado que para manter o nível reduzido de embalagens, 

passaram a ser efectuadas contagens no EPC Body por colaboradores da Auto-Vision todas as terças 

e quintas-feiras e caso o stock fosse superior, eram enviadas para o entreposto da 3PL todas as 

embalagens que excediam o valor determinado para a semana em questão. No caso do stock ser 

inferior, é procedido de modo inverso sendo feito um pedido para a o entreposto da 3PL para que 

sejam disponibilizadas as embalagem em falta. 
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Tem havido um esforço das áreas que determinam em que embalagem segue determinada peça, 

para que as peças que até aqui eram transportadas em embalagens especiais, passassem a ter o seu 

acondicionamento em embalagens universais. 

As embalagens danificadas passaram a ser enviadas logo que possível para o entreposto da 3PL, 

evitando que houvesse acumulação de embalagens danificadas em espera para reparação.   

Estas medidas foram implementadas a partir do início do mês de Abril de 2013, tendo vindo a sofrer 

ajustes desde então. Em Janeiro de 2014 as embalagens que são consideradas do processo da BU, 

passaram a ser contabilizadas separadamente para melhor controlo de custos. 

3.2.2. Entreposto da 3PL SLG/FCC 

A problemática descrita anteriormente respeitante ao entreposto da 3PL foi sendo minorada por 

alterações introduzidas pela própria AE, como facto de redução do uso de embalagens especiais em 

substituição pelas universais sempre que possível, com custo mais baixo e maior rotatividade, o que 

levava a redução de stocks diversificados e áreas de armazém mais repartidas.  

Em Agosto de 2013 houve alteração do prestador de serviços logísticos (3PL), sendo que esta 

alteração foi motivo para que fossem feitas alterações nos procedimentos que a 3PL tinha que realizar, 

o que levou a um melhor aproveitamento da mão-de-obra já utilizada, melhorando o respectivo 

rendimento. O entreposto foi alvo de “limpeza” que visava remover todo o tipo de embalagens 

danificadas, obsoletas ou sem arranjo possível que, por inúmeros motivos foram sendo deixadas para 

trás e arrumadas em local com menos rotação. Depois de reunidas todas as embalagens identificadas 

com um dos tipos mencionados, foi pedida autorização ao Behaltermanagement para que estas fossem 

destruídas, sendo posteriormente enviadas para a empresa responsável por essa acção, a Rari 

encarregue do tratamento de todo o material da AE denominado por scrap (lixo).  

As embalagens danificadas passaram a ser tratadas com maior brevidade, evitando ocupação de 

locais que sejam necessários para outras funções prioritárias.  

Com instalações revistas houve a oportunidade de rever os procedimentos já implementados e 

melhora-los com vista à eficiência de processos. 

Desta forma, foram separadas fisicamente as embalagens cheias das vazias, sendo que no 

entreposto passou a haver dois armazéns distintos, um que trata das embalagens cheias de material 

de abastecimento à linha e outro para o tratamento das embalagens vazias que são enviadas da 

Autoeuropa. Neste armazém as embalagens plásticas, GLT e KLT são descarregadas, separadas por 

código de embalagem, limpas, aglomeradas em conjuntos e arrumadas nos espaços delimitados para 

cada tipo de embalagem, enquanto que as embalagens metálicas são apenas descarregadas e 

arrumadas nos espaços pré-definidos para cada tipo. Durante um turno de 8 horas chegam ao 

entreposto da 3PL, em média, 12 camiões completos com embalagens para tratamento, sendo que 

chegam em igual número carregados com embalagens metálicas e com KLT e GLT e por vezes com 

todos os tipos de embalagens disponíveis juntos.   

A contabilização das embalagens tratadas é efectuada diariamente e enviada à AE para que os 

técnicos da AE possam à quarta-feira inserir em sistema o número de embalagens vazias disponíveis. 

Com informação mais atualizada diariamente foi possível responder com maior brevidade a transportes 

pontuais para fornecedores, ou para completar um camião para determinada rota de distribuição 
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inversa, ou transporte para um fornecedor que entrou em ruptura de embalagens para enviar os 

materiais. Até agora estes transportes eram impossíveis de completar pela AE, pois os números 

recebidos da 3PL estavam sempre desatualizados face ao tempo de resposta que era esperado, tendo 

a AE que pedir atualização para determinada embalagem sempre que queria enviar alguma 

embalagem em transporte pontual, visto que o número constante na última lista enviada pela 3PL já 

estaria certamente desajustado. 

3.2.3. Análise da Cadeia de Valor  

3.2.3.1. Análise VSM EPC Body 

 

 

 

Figura 12 - VSM EPC BODY 

 

O local de armazenamento de embalagens designado por EPC Body é um espaço onde as 

embalagens vazias ficam reservadas para colmatar alguma necessidade de embalagens na nave das 

prensas, dado que, com já explicado anteriormente, as embalagens vazias entram também no 

processo das prensas. As embalagens após serem usadas no processo têm dois destinos, ou vão para 

dentro da fábrica e acabam por ser esvaziadas, ou seguem para os clientes de peças externas à AE, 

como mostra a Figura 12. Existe um equilíbrio na quantidade de embalagens a ser mantido no EPC 

Body, dessa forma as embalagens em excesso vão sendo levadas para o entreposto da SLG/FCC, 

bem como quando há défice de embalagens no EPC Body o entreposto 3PL encaminha as 
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embalagens no número e tipicidade que tenham sido requisitadas pela entidade que faz a gestão do 

EPC Body.  

Estes transportes do entreposto da 3PL para o EPC Body vão com peças de abastecimento às 

linhas da pintura e carroçarias, sendo que no trajeto de regresso vêm com embalagens vazias ou com 

as peças para os clientes externos da AE. No caso de haver excesso de embalagens no EPC Body, 

pode dar-se o caso de o transporte ir vazio do entreposto da 3PL só para carregamento destas 

embalagens vazias excedentes. O caso contrário também é verificado.  

Nesta análise da cadeia de valor foi tido em conta o tempo que uma embalagem em média demora 

a chegar ao EPC Body e o tempo que esta espera até entrar na linha de abastecimento às prensas. 

Como o processo dentro da unidade de produção não é relevante para esta dissertação, o interesse 

prende-se apenas com o tempo que a embalagem, em média, demora a sair da linha de produção. A 

partir deste momento foi medido o tempo que demora a ser carregada novamente no transporte de 

regresso ao entreposto da 3PL. Este levantamento de tempos levou em consideração as embalagens 

que são usadas para além da quantidade mínima que permite que permite o perfeito funcionamento da 

nave das prensas. Na realidade as embalagens acabam por esperar mais tempo do que seria o 

desejado numa situação equivalente à das embalagens vindas da nave da montagem final, mas essa 

situação deve-se ao facto de haver espaço suficiente para que estas fiquem a aguardar e desta forma 

optimizar os transportes que sejam impreteríveis para o funcionamento das naves da carroçarias e da 

pintura. Neste caso é sempre possível fazer uma melhoria de tempo, mas não seria pela alteração da 

forma que desenhada a cadeia de valor, mas sim pelo aumento da frequência dos transporte de 

embalagens. 

3.2.3.2. Análise VSM Entreposto 3PL 

 

 

 

 

Figura 13 - VSM Entreposto 3PL 
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O entreposto da 3PL fica situado no parque de fornecedores da AE, logo, fora da fronteira de 

segurança da fábrica o que gera maior entropia quanto aos transportes que fazem a deslocalização 

das embalagens do entreposto da 3PL para a fábrica e da fábrica para o entreposto.  

O entreposto da 3PL está encarregue de armazenar todos os produtos que vão abastecer as várias 

naves da fábrica AE, deste modo tem dois locais distintos de atividade, o armazém que recebe as 

embalagens cheias e que ficam armazenadas a aguardar que sejam pedidas pelas várias áreas de 

produção e o armazém encarregue do tratamento e organização de embalagens vazias, sendo que é 

neste segundo que esta análise se vai focar.  

Antes de ficarem vazias, as embalagens contêm peças que vão abastecer as várias áreas da 

fábrica, sendo que quando estão vazias têm que ser recolhidas e transportadas para o armazém que 

vai efetuar o tratamento destas embalagens para expedição. Estas embalagens podem ser 

provenientes de duas grandes origens dentro da AE, da nave da montagem final e do EPC Body. As 

embalagens provenientes da montagem final, são na sua maioria embalagens de plástico e de variados 

tamanhos e medidas, vindo dispostas no transporte em bases uniformizadas pelo grupo Volkswagen 

para o seu transporte. Estas embalagens são bastante mais demoradas no seu tratamento e 

organização, para além do que têm que ficar dentro do armazém de tratamento onde o espaço, apesar 

de bem organizado, é escasso.  

As embalagens provenientes do EPC Body são embalagens metálicas de dimensões superiores e 

de mais fácil tratamento, sendo que ao chegar vão diretamente para o local de armazenamento que 

neste caso é na parte exterior no armazém, mas num parque que é protegido. Em termos de 

transporte, mais uma vez, este tipo de embalagem pode aguardar mais tempo em armazém, pois não 

há tanta limitação de espaço para fazer a disposição das embalagens por tipos. 

O processo da análise à cadeia de valor no que trata ao entreposto da 3PL segue um processo 

mais linear do que o do EPC Body, dado que neste caso as embalagens vêm em transportes 

sequenciados onde há uma equipa pronta a receber as embalagens para efetuar o procedimento 

conforme o tipo de embalagem. 

No caso das embalagens provenientes do EPC Body são apenas descarregadas e dispostas no 

local que depois serão recolhidas para expedição para cliente ou fornecedor.  

No caso das embalagens que são provenientes da nave da montagem final, estas têm um 

tratamento diferente pois dada a quantidade em conjunto com o tamanho inferior torna-se mais moroso 

e ainda têm que ser acondicionadas de forma a conseguirem estar dentro do armazém. 

O número de transportes vindos das localizações são diferentes, mas ao mesmo tempo é 

conveniente que assim o seja, pois um transporte vindo do EPC Body é descarregado com maior 

celeridade, enquanto o transporte vindo da montagem final é mais demorado, tanto no seu 

descarregamento, como no próprio tratamento. Desta forma a equipa que faz o tratamento das 

embalagens está equilibrada.  

A análise da cadeia de valor levou em consideração o tempo de transporte da fábrica até ao 

armazém de tratamento, seguindo-se o tratamento. Aqui existe a diferença do transporte vindo do EPC 

Body que passa logo da fase da recepção para a fase da disposição, inventário e expedição. O caso 

das embalagens vindas da nave da montagem final, estas passam pelas fases de recepção, 
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tratamento, seleção, disposição, inventário e de expedição. As duas fases intermédias que são 

efectuadas, são também as duas mais morosas, pelo que um transporte da montagem final demora em 

média o dobro do tempo a ser tratado que um transporte vindo do EPC Body.  

O entreposto do 3PL evoluiu bastante em termos organizacionais, tendo alterado os processos 

profundamente, o que levou a ganhos em termos de redução de stocks e por consequência, na 

redução de tempo de resposta a determinado fornecedor em necessidade de embalagens, evitando 

custos de transporte excepcionais que aconteciam com maior frequência. Não houve a hipótese de 

desenhar o VSM anterior, mas as diferenças são notórias na organização interna que esta analise só 

vem comprovar as melhorias previamente efectuadas. 

 

3.3. Análise de custos com embalagens 

O custo total que a Autoeuropa tem com os diversos tipos de embalagens tem por base duas 

principais variáveis, o número de embalagens e o custo de aluguer de cada embalagem. É da 

responsabilidade da Autoeuropa não só o custo diário de aluguer por embalagem dentro das suas 

instalações bem como durante o transporte de envio entre a Autoeuropa e os seus fornecedores.  

No processo de produção da AE, existem dois tipos de dias no processo produtivo, os dias 

trabalháveis e os dias não trabalháveis. Dado que durante os dias não trabalháveis as embalagens se 

mantêm dentro das instalações da AE, durante os dias não trabalháveis existem igualmente custos de 

aluguer associados a estas embalagens. Por simplificação para que os custos diários sejam 

comparáveis, foi assumido que nos dias não trabalháveis o número de embalagens a analisar seria 

igual à média dos dias trabalháveis de cada mês. Foram igualmente contabilizados nesta análise os 

custos diários com embalagens ao longo dos períodos de shut down (paragens de produção). Ao longo 

de um ano normal de produção, a Autoeuropa tipicamente tem dois períodos de shut down, um 

primeiro de 1 a 21 de Agosto e um segundo de 16 a 31 de Dezembro. No período de shut down foi 

considerado um nível de aluguer de embalagens igual ao último dia de produção imediatamente antes 

do início do período de shut down, ou seja, durante o shut down de Agosto foi considerado que o 

número de embalagens registadas a 31 de Julho se manteria constante até ao dia 21 de Agosto. 

Igualmente, para o shut down de Dezembro, foi considerado que o número de embalagens registadas 

no dia 13 de Dezembro (última 6ª feira antes do início do shut down) se manteria constante até ao dia 

31 de Dezembro. Deste modo, de Abril a Dezembro de 2013 foram analisados 143 dias trabalháveis e 

132 dias não trabalháveis. Ao todo ao longo desta análise foram registadas 29.946 mil embalagens, 

conforme as seguintes tabelas: 

 

Tabela 2 - Número de dias analisados por mês 

 

Abril Maio Junho Julho Agosto* Setembro Outubro Novembro Dezembro* Total

# Dias trabalhaveis 19 22 19 23 7 17 16 11 9 143

# Dias não trabalhaveis* 11 9 11 8 24 13 15 19 22 132

Shut Down - 1 a 21 de Agosto

Shut Down - 16 a 31 de Dezembro

*Inclui Shut down  



 40 

 

Tabela 3 - Número de embalagens analisados por mês e por tipo 

 

Embalagens - milhares ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Média

Mensal

STOCK (#) 3.567 3.604 3.693 3.462 3.081 3.122 3.509 3.254 2.654 29.946 3.327

Vazios (m#) 1.132 1.102 1.340 1.144 881 773 1.031 896 850 9.148 1.016

Vazios (body) (m#) 32 22 25 28 28 40 31 34 42 281 31

Vazios (3PL) (m#) 1.100 1.080 1.315 1.116 853 732 1.000 862 808 8.867 985

Cheios (#) (m#) 1.028 1.073 999 933 830 855 889 937 728 8.273 919

Danificados (m#) 28,3 12,0 16,3 16,6 18,9 3,2 3,0 0,15 0,16 99 11

Outros (m#) 1.380 1.417 1.338 1.368 1.351 1.491 1.586 1.421 1.075 12.426 1.381  

 

Figura 14 - Número de embalagens em milhares, custo médio e custo total com embalagens por 

dia e por tipo de embalagem 
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0,039
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Após uma primeira análise e de acordo com os dados da tabela acima apresentada, num dia em 

média são alugadas aproximadamente 109 mil embalagens com um custo médio total por dia de 4.227 

euros e um custo médio por embalagem de 0,039 euros. O mês que apresenta maiores custos com 

aluguer de embalagens por dia é o mês de Abril, com um custo diário de 4.639 euros e o que 

apresenta menores custos de aluguer diário é o mês de Agosto, com 3.780 euros gastos por dia. O 

custo total diário com embalagens apresenta uma relação direta com o número de embalagens 

analisadas. Deste modo o mês que apresenta o maior número de unidades alugadas é naturalmente o 

mês de Junho, com 123 mil embalagens alugadas. Pelo contrario, o mês que apresenta o menor 

número de embalagens alugadas é o mês de Dezembro, com 86 mil embalagens alugadas. Em termos 

de custo médio por embalagem analisada, não é possível fazer uma relação direta entre o seu custo e 

o número de embalagens alugadas por mês bem como, entre o seu custo e o custo total diário 

analisado. 
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Figura 15 - Distribuição média do tipo de embalagens e Distribuição média de custos por tipo de 

embalagem por mês 

 

Em termos de tipo de embalagem, e de acordo com as figuras acima apresentados, a maioria das 

embalagens analisadas na AE não se inserem em nenhuma das classificações existentes (42%), 

seguidas das embalagens vazias que representam 30% das embalagens analisadas e das embalagens 

cheias (28%). Quanto às embalagens danificadas, ao longo do período analisado representam em 

média cerca de zero porcento das embalagens analisadas. Em termos de custos totais, sem 

discriminação de quantidades, a maior fatia de custos com embalagens provem das embalagens 

vazias (41%) seguidas das embalagens cheias (30%) e das embalagens sem classificação existente 

(28%).  

 

3.3.1. Análise de custos por tipo de embalagem na Autoeuropa  

 

Nesta secção analisarei não só com detalhe os custos associados ao aluguer de embalagens ao 

longo do processo produtivo da AE como quantificarei, quando possível, o impacto financeiro das 

medidas tomadas pela AE ao longo dos últimos 9 meses de 2013, conforme descritas na secção 4.2. 

Através dos dados já apresentados, podemos concluir que apesar das embalagens vazias 

representarem 30% da quantidade de embalagens analisadas, em termos de custos representam mais 

de dois quintos dos custos totais da AE com embalagens (41%) pelo que dada a sua importância e o 

âmbito desta tese, focarei a minha análise de custos por tipo de embalagens nas embalagens vazias. 

Igualmente, apesar da pouca representação em termos de custos, dada a importante evolução dos 

custos com embalagens danificadas ao longo do tempo em análise (1% dos custos), incluirei também 

nesta secção uma análise sobre a sua evolução.  
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3.3.1.1. Embalagens Vazias 

 

O custo total de embalagens vazias é igual à soma dos custos com embalagens vazias no body 

mais a soma dos custos com embalagens do 3PL pelo que, para uma completa análise dos custos com 

embalagens vazias, esta secção será dividida em três partes, uma primeira onde será analisada a 

evolução dos custos com as embalagens vazias do Body, uma segunda onde será analisada a 

evolução dos custos com embalagens vazias do 3PL e uma final onde será feita uma análise de custos 

com embalagens vazias como um todo. 
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Figura 16 - Custo médio e número médio de embalagens vazias por dia e por tipo 

 

As embalagens vazias no total, em média têm um custo de aluguer por dia de 1.719 euros e que 

representam o aluguer médio de 33.284 embalagens por dia. Através das figuras acima apresentadas, 

podemos igualmente verificar que as embalagens do 3PL representam não só a grande maioria dos 

custos com embalagens vazias (93% vs. 7% no body) como a grande maioria das embalagens 

alugadas (97% vs 3% no body).  

 

3.3.1.1.1. Embalagens Vazias - Body 

 

As embalagens vazias do Body são as embalagens que permanecem no EPC Body por dois 

motivos, o principal o facto de serem necessárias à produção logo tem que haver um stock 

permanente, embora seja controlado duas vezes por semana. O segundo motivo é o mais comum com 

as embalagens vazias da AE, há um excedente e aguarda transporte para o entreposto 3PL para 

expedição futura, como está mais pormenorizadamente explicado na secção 3.4.2. Por forma a 

optimizar os custos com este tipo de embalagens a AE implementou em meados de Abril de 2013 duas 

grandes medidas, por um lado foi definido um nível óptimo de stock e por outro lado foi introduzida uma 

medida de gestão que visava alterar a imputação dos custos relacionados com embalagens, conforme 

descrito na secção 4.2.2. Esta segunda medida teve como principal objectivo não só a redução de 

custos como igualmente a sua responsabilização. Previamente à implementação destas medidas, os 
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custos com stocks no body eram imputados, independentemente de estarem acima ou abaixo do nível 

médio óptimo, apenas ao departamento de logística da AE, não existindo desta forma nenhum 

incentivo de melhoria de custos de stock. Por forma a reduzir estes custos, em meados de Abril de 

2013 foi introduzida uma alteração na imputação destes custos, passando todo nível de stock acima do 

nível óptimo a ser imputado à área responsável pela gestão de stocks do body (Medida 1). 
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Figura 17 - Evolução do custo diário total com embalagens vazias no body 

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 17 os custos totais com embalagens vazias no 

body apresentaram uma tendência de decréscimo entre Abril e Maio de aproximadamente 31% no 

mês, no entanto de Maio a Dezembro assistiu-se a um aumento total de custos, com aluguer de 

embalagens, em média de 9% ao mês, com especial enfâse nos meses de Setembro e Dezembro. O 

mês que apresentou menores custos totais foi o mês de Maio onde se verificou um custo total de 

aluguer de embalagens de 2.613 euros e o mês que apresentou maiores custos foi o mês de 

Dezembro, onde no total o custo com o aluguer de embalagens do body ascendeu a 4.906 euros no 

mês. 
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Figura 18 - Evolução do número de embalagens vazias no body e do custo unitário por embalagem 
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Em termos de custos médios por embalagens, podemos verificar que apresentam uma tendência de 

descida entre Abril e Junho, seguidos de uma tendência de subida entre Junho e Dezembro. No 

entanto, em termos de número de embalagens, assistiu-se uma forte redução do seu número entre 

Abril e Maio (32 mil embalagens em Abril vs. 22 mil em Maio) mas que foi contrariada logo de seguida 

em Junho e manteve esta tendência até ao final do ano. De realçar que em Setembro e em Dezembro 

o número de stocks é mais elevado que nos restantes meses, pelo que poderá existir uma relação 

entre este valores e os períodos pós e pré shut down. Igualmente é verificada uma relação directa 

entre a quantidade de stock e o seu preço médio, quanto maior a quantidade de stock verificada menor 

o preço médio por embalagem contudo, a diminuição do custo médio por embalagem não é suficiente 

para compensar o custo total de aluguer com embalagens, que é influenciado pelo aumento no número 

de embalagens alugadas, pelo que a redução de custos prevista não foi obtida. Esta redução de custos 

total deverá ser obtida através de uma melhor optimização de stocks. 

 

3.3.1.1.2.  Embalagens Vazias (3PL) 

 

As embalagens vazias do Body são as embalagens que são enviadas vazias da nave da montagem 

final e do  EPC Body para o entreposto da 3PL onde depois são tratadas e preparadas para serem 

enviadas aos fornecedores, conforme descrito na secção 3.4.1. Dado o elevado custo com este tipo de 

embalagens tem, pelo número que representa, e por forma a flexibilizar o seu processo de tratamento 

de embalagens incluindo processos mais versáteis, com um controlo mais apertado por forma a reduzir 

o custo com este tipo de embalagens, em Agosto de 2013 a AE decidiu alterar o prestador de serviços 

da empresa Schnellecke para a empresa FCC, conforme descrito na secção 4.2.2. Esta alteração foi 

acompanhada, por um pedido formal por parte da AE, para restruturar todos os processos de 

tratamento de embalagens envolvidos (recepção, tratamento, seleção, disposição, inventário e 

expedição). O objectivo desta medida foi a melhoria no nível de stocks através da eliminação de 

embalagens obsoletas e danificadas (Medida 2) 

 

0 €

500 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

2.500 €

3.000 €

abril 13 maio 13 junho 13 julho 13 agosto 13 setembro 13 outubro 13 novembro 13 dezembro 13

Evolução do custo diário com embalagens Vazias - 3PL

Implementação
da Medida 2 -
Agosto de 2013

 

 

Figura 19 - Evolução do custo diário total com embalagens vazias no 3PL 
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De acordo com os dados apresentados na Figura 19 os custos totais de aluguer com embalagens 

vazias do 3PL apresentaram uma tendência de decréscimo em média de 6% ao mês entre os meses 

de Abril e Agosto de 2013. No entanto entre os meses de Agosto e Dezembro, esta tendência é 

contrariada e verifica-se um aumento dos custos totais em aproximadamente 15% ao mês, com 

especial relevância no mês de Dezembro. Agosto foi o mês onde se verificou um menor custo 

associado ao aluguer de embalagens no 3PL (39.546 euros) e Dezembro foi o mês onde se verificou 

um maior custo com aluguer de embalagens no 3PL (69.341 euros). 
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Figura 20 - Evolução do número de embalagens vazias no 3PL e do custo unitário por embalagem 

 

Com exceção do mês de Maio, em termos de custo médio por embalagem alugada, podemos 

verificar que existe uma relação direta entre o número de embalagens alugadas e o custo médio por 

embalagem alugada, ou seja, quanto maior o número de embalagens alugadas no mês, menor o custo 

médio de aluguer por embalagem. 

Em termos de quantidade de embalagens alugadas, podemos verificar que de Abril a Dezembro 

verificou-se uma tendência de diminuição (com exceção dos meses de Junho e Outubro) de -3,8% em 

média ao mês, no entanto esta diminuição de stocks foi acompanhada por um aumento do custo médio 

de aluguer por embalagem, o que não foi suficiente para contrariar o aumento dos custos totais com 

embalagens no 3PL. 

 

O impacto das alterações implementadas pela AE em termos de embalagens vazias, é 

essencialmente notável em termos de número de embalagens alugadas. Desde Abril até Dezembro, 

em média o número de embalagens alugadas diminuiu consistentemente aproximadamente 4% ao 

mês, sendo que em Abril foram alugadas 1.132 mil embalagens e em Dezembro foram alugadas 

apenas 850 mil embalagens.  
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Figura 21 - Evolução do número total de embalagens vazias 

 

No entanto em termos de custos totais com embalagens vazias, verificou-se igualmente um 

aumento do custo médio por embalagem alugada, sendo que em Abril o custo médio de uma 

embalagem alugada era de 4,7 cêntimos e em Dezembro este mesmo número era de 8,7 cêntimos por 

embalagem. Dado o grande impacto das embalagens vazias do 3PL nos custos totais, com excepção 

do mês de Maio mais uma vez, quanto menor é o número de embalagens alugadas, maior é o custo 

médio de aluguer por embalagem. 
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Figura 22 - Evolução do custo total de aluguer com embalagens vazias 

 

A Figura 22 acima apresentada, tem por base os dados registados em termos de custos totais com 

o aluguer de embalagens Vazias como um todo. Por impacto da Medida 1, entre Abril e Maio registou-

se uma diminuição de custos totais com aluguer de embalagens vazias em 4% (de 54.583 euros eu 

Abril para 44.7.19 euros em Maio). Estes custos mantêm-se essencialmente constantes até Agosto no 

entanto, entre Agosto e Dezembro, volta a registar-se um aumento dos custos mensais com aluguer de 

embalagens e em média durante este período estes custos aumentam aproximadamente 15% a cada 

mês (42.967 euros a Agosto vs. 74.248 euros a Dezembro).  
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A medida 2 apesar de apresentar um impacto positivo em termos de número de embalagens, (1.144 

mil embalagens registadas em Julho vs. 850 mil registadas em Dezembro), não apresenta o mesmo 

impacto em termos de custos totais, dado que apresenta ao mesmo tempo um aumento de custos 

totais associado ao aluguer de embalagens (45.549 euros em Julho vs. 74.248 euros a Dezembro)  

Este aumento deve-se ao particular caso de que as embalagens que por vezes se acumulavam no 

EPC Body e no entreposto da 3PL, também eram as que tinham um custo mais baixo, sendo que 

quando este stock baixou as necessidades da fábrica não mudaram e as embalagens especificas, que 

têm um custo mais baixo e têm uma grande pressão da parte dos fornecedores para serem devolvidas, 

continuaram a ter que entrar na fábrica, mas agora têm um valor que percentualmente está menos 

diluído no total, fazendo com que o custo médio por embalagem suba e, por consequência, o valor nos 

custos totais também seja afectado. O aumento dos custos de aluguer com embalagens vazias 

apresenta igualmente uma correlação positiva com os períodos de pré e pós shut down. Pelo que as 

medidas implementadas, apesar de registarem um impacto positivo em termos de custos totais de 

aluguer durante os meses de Abril até Agosto, não apresentam um impacto positivo permanente dado 

que os custos aumentam significativamente de Agosto a Dezembro. 

 

3.3.1.2. Embalagens Danificadas 

 

As medidas implementadas pela AE em relação às embalagens danificadas foram essencialmente 

verificadas a nível do body e do 3PL. Ao nível do body, até meados de Abril de 2013 a 

responsabilidade sobre a reparação das embalagens danificadas era imputada ao próprio body, não 

existindo nenhum incentivo tanto a nível de custos como de tempo, para que estas reparações fossem 

efectuadas. A partir de Abril de 2013, procedeu-se a uma alteração deste processo, passado a ser da 

responsabilidade do 3PL a reparação das embalagens danificadas (Medida 3). 
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Figura 23 - Evolução do custo diário total com embalagens Danificadas 
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Com base nos dados apresentados no Figura 23 podemos verificar, que a medida 3 teve um forte 

impacto nos custos totais da AE com embalagens danificadas. Durante o mês de Abril a AE teve um 

custo total com embalagens danificadas de 3.609 euros, numero este que compara com os 4,65 euros 

de custos com embalagens danificadas que a AE teve ao longo do mês de Dezembro de 2013.  
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Figura 24 - Evolução do número de embalagens Danificadas e do custo unitário por embalagem 

 

O número médio de embalagens danificadas reduziu drasticamente ao longo do período de Abril a 

Dezembro de 2013. Em Abril de 2013 existiam em stock 28,3 mil embalagens danificadas, o que 

compara com 155 embalagens danificadas existentes em Dezembro de 2013.  

Para além da forte redução do número de embalagens danificadas, registou-se igualmente uma 

diminuição do custo médio de aluguer com embalagens danificadas. Em Abril de 2013, tendo em conta 

o seu custo total e o número de embalagens registadas, uma embalagem danificada tinha um custo 

médio de aluguer 12,4 cêntimos quando em Dezembro, o custo médio de aluguer de uma embalagem 

danificada era de apenas 3,0 cêntimos. Esta forte diminuição demostra que a medida 3 não só teve 

impacto no número de embalagens danificadas como igualmente constituiu um incentivo a um melhor 

cuidado das embalagens em stock, o que fez com que as poucas embalagens que se danificam sejam 

as que têm um menor custo de aluguer diário. 

 

3.3.1.3. Embalagens Cheias 

 

Nas embalagens cheias não foram implementadas medidas de melhoria pois considera-se que o 

seu aluguer já está num nível de optimização avançado no entanto, apresentarei uma breve análise 

sobre a evolução dos seus custos. 
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Figura 25 - Evolução do custo diário total com embalagens Cheias 

 

Conforme os dados apresentados no Figura 25 os custos com embalagens cheias apesar de 

relativamente constantes entre Abril e Dezembro de 2013 apresentam uma ligeira tendência de 

diminuição. Apesar de não terem sido implementadas medidas de melhoria explícitas, se excluirmos o 

mês de Dezembro, dado que em grande parte deste mês a produção está parada e os custos com 

embalagens cheias sejam naturalmente mais baixos, em média de Abril a Novembro de 2013 os custos 

totais com embalagens cheias diminuíram 2% ao mês. 
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Figura 26 - Evolução do número de embalagens Cheias e do custo unitário por embalagem 

 

Em relação ao número de embalagens analisadas, verificou-se uma diminuição natural do número 

de embalagens cheias alugadas nos meses de Agosto e Dezembro, devido ao facto de grande parte da 

produção se encontrar paradas nestes meses. Por outro lado, o número de embalagens cheias 

verificadas nos restantes meses, manteve-se relativamente constante, sendo que Maio foi o mês onde 

se verificou um maior número de embalagens cheias, 1.073 mil embalagens, e Agosto foi o mês onde 

se verificou menor número de embalagens com 830 mil embalagens alugadas. Em termos de custo 
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médio de embalagem, o custo verificado manteve-se igualmente relativamente constante, com 

pequenas oscilações entre os 4,1 cêntimos e os 4,5 cêntimos por embalagem. 

 

3.3.1.4. Outras embalagens 

 

O número de embalagens do tipo “outro” constitui a diferença entre o custo total de aluguer com o 

stock de embalagens e o custo com Vazios, Cheios e Danificados. Os custos com este tipo de 

embalagens são os mais difíceis de controlar, pelo que a implementação de medidas dificilmente 

passará por este tipo de embalagens, no entanto apresentarei uma breve análise sobre a evolução dos 

custos de aluguer com embalagens do tipo “outro” 
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Figura 27 - Evolução do custo diário total com outras embalagens  

 

A evolução do custo de aluguer com embalagens do tipo “Outro” apresenta uma evolução positiva 

em termos de custos. Em média, o custo total com aluguer de embalagens entre Abril e Dezembro de 

2013 verificou uma redução global de 3% ao mês.  
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Figura 28 - Evolução do número de outras embalagens e do custo unitário por embalagem 

 



 51 

A redução do custo total com o aluguer de embalagens do tipo “outro” está essencialmente 

associada a menores níveis de stock, dado que o preço médio de aluguer por embalagem se manteve 

relativamente constante. Os únicos meses onde a tendência de descida de custos não se verificou 

foram o mês de Outubro (38.263 euros de aluguer) e de Agosto (39.095 euros) no entanto os valores 

verificados nestes meses encontram-se bastante abaixo dos custos registados em Abril (41.152 euros). 

O mês onde se registou um custo mais baixo com o aluguer deste tipo de embalagens, foi o mês de 

Dezembro (30.967 euros), devido ao baixo nível de stocks registado. 

 

3.4. Conclusão 

 

Dos tipos de embalagens analisados, todos com exceção das embalagens vazias apresentam uma 

diminuição generalizada dos custos associados ao seu aluguer. O tipo de embalagem que apresenta a 

diminuição mais significativa são as embalagens Danificadas que apresentam uma taxa de crescimento 

mensal composta de -56% (TCMC), seguidas das embalagens cheias que apresentam uma TCMC de -

4% e das embalagens do tipo “outro” que apresentam uma TCMC de -3%. Os custos de aluguer com 

embalagens vazias são os únicos que apresentam uma TCMC positiva, com um aumento médio 

mensal no seu custo de aluguer de 4% conforme a seguinte tabela: 

 

Custo de Aluguer ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Média

Mensal TCMC

STOCK Real (€) 143.822 € 130.244 € 125.470 € 122.758 € 117.191 € 124.177 € 137.260 € 128.495 € 137.192 € 1.166.608 129.623 -0,6%

Vazios (€) 54.583 € 44.719 € 44.328 € 45.549 € 42.967 € 51.229 € 60.425 € 56.385 € 74.248 € 474.432 52.715 3,9%

Vazios (body) (€) 3.799 € 2.613 € 3.100 € 3.327 € 3.421 € 4.824 € 3.553 € 3.852 € 4.906 € 33.397 3.711 3,2%

Vazios (3PL) (€) 50.784 € 42.106 € 41.227 € 42.222 € 39.546 € 46.404 € 56.871 € 52.533 € 69.341 € 441.035 49.004 4,0%

Cheios (€) 44.477 € 44.983 € 43.062 € 39.439 € 33.814 € 38.825 € 38.277 € 38.637 € 31.972 € 353.487 39.276 -4,0%

Danificadas (€) 3.609 € 1.742 € 2.026 € 1.333 € 1.315 € 318 € 295 € 5 € 5 € 10.647 1.183 -56,5%

Outros (€) 41.152 € 38.800 € 36.055 € 36.436 € 39.095 € 33.805 € 38.263 € 33.468 € 30.967 € 328.042 36.449 -3,5% 
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Tabela 4 - Evolução dos custos totais com o aluguer de embalagens por tipo de embalagem  

 

Em relação ao número de embalagens analisadas, todas sem excepção apresentam uma redução 

no número de embalagens alugadas. Mais uma vez, o tipo de embalagens que apresenta a maior 

redução são as embalagens danificadas, apresentando uma TCMC de -48% ao mês, seguidas das 

embalagens cheias que apresentam uma TCMC de -4,2% ao mês e das embalagens vazias que 

apresentam uma TCMC de -3,5%. As embalagens do tipo “outro” são as embalagens que apresentam 

a TCMC mais baixa com uma taxa de crescimento de -3,1% ao mês.  
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Embalagens - milhares ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Média

Mensal
TCMC

STOCK (#m) 3.567 3.604 3.693 3.462 3.081 3.122 3.509 3.254 2.654 29.946 3.327 -3,6%

Vazios (#m) 1.132 1.102 1.340 1.144 881 773 1.031 896 850 9.148 1.016 -3,5%

Vazios (body) (#m) 32 22 25 28 28 40 31 34 42 281 31 3,6%

Vazios (3PL) (#m) 1.100 1.080 1.315 1.116 853 732 1.000 862 808 8.867 985 -3,8%

Cheios (#m) 1.028 1.073 999 933 830 855 889 937 728 8.273 919 -4,2%

Danificadas (#m) 28,3 12,0 16,3 16,6 18,9 3,2 3,0 0,15 0,16 99 11 -47,8%

Outros (#m) 1.380 1.417 1.338 1.368 1.351 1.491 1.586 1.421 1.075 12.426 1.381 -3,1% 

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Vazios (#m) 1.132 1.102 1.340 1.144 881 773 1.031 896 850

Cheios (#m) 1.028 1.073 999 933 830 855 889 937 728

Danificadas (#m) 28,3 12,0 16,3 16,6 18,9 3,2 3,0 0,15 0,16

Outros (#m) 1.380 1.417 1.338 1.368 1.351 1.491 1.586 1.421 1.075
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Tabela 5 - Evolução do número total de embalagens alugadas por tipo de embalagem  

 

 

Através dos dados recolhidos, podemos concluir que existe realmente uma diminuição dos stocks 

de embalagens em todos os tipos de embalagens (-3,6% ao mês em média), no entanto apesar de esta 

diminuição do stock de embalagens ser acompanhada por uma diminuição do custo total de aluguer 

com embalagens (-0,6% ao mês em média), em termos de embalagens vazias, que são o foco desta 

tese, registou-se um aumento dos custos com o seu aluguer (+3,9% ao mês em média). Esta situação 

deveu-se ao facto de, apesar da redução da sua quantidade, assistiu-se igualmente a uma alteração do 

tipo de embalagens vazias utilizadas desde Abril a Dezembro de 2013 e que em média têm um custo 

mais elevado do que as embalagens utilizadas no início desta análise.  
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4. Conclusões 

A indústria automóvel é reconhecida pelo importante contributo que teve na evolução da gestão de 

produção ao longo do último século, em particular devido ao caso do Toyota Production System, que 

veio a dar origem à metodologia lean. Esta tem vindo a crescer em todas vertentes por ser, mais do 

que um conjunto de boas práticas, um modo de estar e de pensar. Desta forma o lean veio influenciar 

todos os processos dentro e fora das fábricas de produção, influenciando de forma positiva toda a 

gestão logística não só através da redução de custos e desperdícios mas também ao tornar as 

empresas mais responsáveis a nível ambiental. A optimização da gestão de logística tem nos dias de 

hoje um papel consideravelmente importante uma vez que esta é uma das últimas áreas onde os 

custos ainda podem ser substancialmente reduzidos. 

O desenvolvimento desta dissertação focou-se na optimização da logística inversa de embalagens 

duráveis da Autoeuropa, tendo como base a gestão logística aplicada a fluxos inversos de embalagens 

já usadas, deste modo embalagens vazias, e que têm que ser retornadas aos fornecedores. A 

optimização do processo inverso das embalagens vazias passa por diversas fases como, o que estava 

à responsabilidade da AE e passou a estar a cargo da 3PL. O facto de estar na posse de duas 

entidades, à partida, não acentua a problemática se cada entidade cumprir o processo e houver uma 

responsabilização do parceiro logístico. Na realidade esta situação não ocorre na AE, existindo pouca 

intervenção no processamento físico das embalagens, ficando a AE sem o domínio sobre as mesmas. 

O facto de as embalagens serem tratadas logisticamente por outra entidade não invalida a participação 

ativa da AE na parte final do processo, onde tem que introduzir informaticamente as embalagens no 

sistema Lison e para tal tem que dispor de dados fidedignos, o que não acontecia até ao momento.  

As alterações resultantes do presente trabalho trouxeram uma visão global mais assertiva, dado que 

neste momento são feitas leituras mais corretas aos processos que anteriormente não refletiam os 

valores reais em termos de contagens de embalagens. Estas alterações vieram dar maior controlo por 

parte da AE dos processos desempenhados pelos parceiros logísticos. Este maior controlo veio trazer 

uma leitura mais acertada de como os processos eram desempenhados e por consequência vieram 

trazer outras alterações mais profundas que alteraram o próprio prestador de serviços, tendo com esta 

alteração havido lugar a sugestões colocadas pela equipa de que fiz parte. Mais concretamente, para 

se efetuarem determinadas funções de forma diferente, nomeadamente, maior rotatividade nas funções 

desempenhadas pela equipa da 3PL. Estas alterações vieram a dar à 3PL uma maior versatilidade na 

resposta a determinadas tarefas, no momento em que elas surgiam, não acumulando desta forma com 

outras tarefas ainda pendentes. Esse terá sido o ponto mais importante para no melhor desempenho 

do parceiro logístico, o não acumular de tarefas que eram colocadas em espera. 

Na parte de responsabilidade da Autoeuropa, no EPC Body, foi exigido à empresa que faz a gestão 

daquela área que cumpra as alterações sugeridas. Nomeadamente, foi exigida a responsabilização do 

serviço prestado, tendo esta que manter o stock de embalagens em níveis óptimos sugeridos pela AE. 

Caso o nível de stocks não esteja nos valores sugeridos pela AE existe uma penalização igual à 

diferença entre o valor do aluguer registado e o valor do aluguer estipulado. Esta penalização fica sob a 

responsabilidade da empresa gestora do EPC Body. Desta forma, sempre que se prevejam variações 
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no número de embalagens no EPC Body por alterações de volume de produção, a AE é responsável 

pelos custos associados à diferença existente entre os valores previstos e comunicados pela empresa 

responsável pela gestão do EPC Body, caso contrário esta diferença é da responsabilidade da 

empresa que gere o EPC Body, A-Vision.  

Deste estudo foi possível concluir que a implementação de medidas lean, aplicadas ao fluxo inverso 

das embalagens da Autoeuropa, teve um impacto positivo em relação ao nível de stocks, dado que 

houve uma diminuição de -3,6% em média por mês do número de embalagens alugadas entre Abril e 

Dezembro de 2013. No entanto, apesar de esta diminuição do stock de embalagens ser acompanhada 

por uma diminuição do custo total de aluguer com embalagens (-0,6% ao mês em média), em termos 

de embalagens vazias, que são o foco deste estudo, registou-se um aumento dos custos unitários com 

o seu aluguer (+3,9% em média). Esta situação deveu-se ao facto de as embalagens vazias alugadas 

no final do período estudado terem um custo médio por embalagem mais elevado do que no período 

inicial de estudo. De onde se conclui, para que a implementação de medidas lean com vista a reduzir 

desperdícios e custos seja bem-sucedida, estas devem ser acompanhadas de uma análise de custo-

benefício. 

Com base nos resultados obtidos, e com o objectivo de melhoria da logística inversa e de redução 

de custos com o aluguer de embalagens. 

 Planeamento mais atempado de redução de stocks no período pré Shut Down. Desta forma 

os custos associados ao aluguer de embalagens durante estes períodos seria 

potencialmente reduzido; 

 Maior esforço de melhoria de coordenação entre os diversos departamentos envolvidos na 

actividade de produção, para stocks intermédios. 

Uma limitação dos resultados apresentados resulta da ausência de informação relativa às 

embalagens da Built Unit, o que obrigou a considerá-las na categoria “Outro”, tendo como resultado 

uma aumento considerável em termos de stocks. Por outro lado, o acesso a dados históricos de pelo 

menos dois anos teria permitido um estudo mais completo, dado que teria havido a oportunidade de 

comparar dois anos completos de produção, com sazonalidades e shut downs identificados. 

Por fim, como trabalho futuro sugere-se um estudo para compreender e tornar visível a relação 

entre os custos ligados à embalagem e a produção. Nomeadamente, perceber o impacto de picos de 

produção, shut downs, lançamento de novos modelos, pedidos urgentes da Built Unit, etc. no evolução 

dos referidos custos.  

Igualmente, uma hipótese a explorar como trabalho futuro na detecção de não conformidades seria 

a utilização da informação sobre os componentes que vêm em cada contentor. Cada componente tem 

um número associado designado por part-number, sendo cada part-number quando dá entrada em 

sistema tem agregada informação sobre qual a embalagem que tipicamente é utilizada, tal como o 

número de componentes por embalagem. Com esta informação seria possível obter o número de 

embalagens mediante o consumo destes componentes na linha de montagem, pois sabendo o número 

de componentes consumidos na linha, seria possível ter um número de embalagens utilizadas por dia. 

Este sistema tornaria possível, com maior antecedência (2,5 dias), saber quantas embalagens vazias 

estariam disponíveis em determinado dia e assim introduzir no sistema de gestão de embalagens Lison 
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as embalagens mais atempadamente (logo que a 3PL as inserisse em sistema, seria possível 

especificar o destino), poupando desta forma tempo de aluguer à Autoeuropa. Esta medida também iria 

incrementar a eficiência das embalagens vazias (Inventário), levando à sua redução. Nesta altura seria 

possível abordar outras problemáticas como a troca de embalagens universais por específicas dado 

haver um conhecimento mais concreto das embalagens que sairiam a cada dia. 
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