
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de 
uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

Teresa Eugénia Carneiro Santos 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador na FEUP: Eduardo Gil da Costa 

 

 

 

 

Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial  

 

2019-06-30 

 

 



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família 



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

iii 

Resumo  

Nos dias de hoje, o outsourcing logístico é um serviço com cada vez maior expressão nos 

mais variados setores industriais e comerciais. As empresas optam por se focar nas suas 

atividades principais, recorrendo a empresas externas e especializadas para gerirem as tarefas 

de suporte ao negócio. Neste contexto atual, o grupo Rangel, que se apresenta como um 

parceiro logístico global com soluções adaptadas às diversas atividades, tem visto o seu 

mercado crescer significativamente, assumindo uma posição relevante nacional e 

internacional neste setor. 

Neste panorama de crescimento, o grande fluxo de mercadorias que se verifica nas instalações 

do grupo Rangel na região norte de Portugal, não se compatibiliza com a falta de 

equipamentos e défices estruturais que os armazéns apresentam, limitando assim o potencial 

da empresa continuar a crescer e a prestar um serviço rápido, eficaz e de qualidade aos seus 

clientes. 

Com o horizonte de uma mudança para umas instalações que sejam capazes de dar resposta 

aos problemas anteriormente descritos, é imperativo definir um método de trabalho no 

tratamento da mercadoria dos clientes. O desafio principal do projeto foi conceber um modelo 

operacional capaz de articular todas as unidades de negócio da Rangel a fim de tentar obter 

uma solução eficiente, eficaz, fluida e duradoura. Paralelamente, foi feito um esboço de um 

plano de monitorização operacional, no sentido de garantir que o funcionamento do armazém 

vá ao encontro dos objetivos pretendidos, e que seja capaz de detetar falhas e incongruências.  

Para a execução deste projeto, foi analisada, com grande detalhe e atenção, a situação atual 

das diferentes unidades de negócio, com foco no mapeamento das operações em armazém e 

na identificação das suas maiores fragilidades, para definir o futuro modelo operacional e os 

indicadores de desempenho a serem monitorizados. 

O resultado do projeto foi um mapa de processos aplicável a quase todas as unidades do 

grupo, com exceção das empresas enquadradas num setor de mercadoria bastante específico e 

que requer cuidados especiais. Com a integração de equipamentos tecnológicos e tarefas bem 

delineadas foi possível não só simplificar as operações, como reduzir a necessidade de ter 

documentação em papel ao longo da realização dos processos. Adicionalmente, foi possível 

obter um maior nível de controlo sob todas as atividades e o fluxo de informação. Por último, 

foi também definida uma lista de indicadores de desempenho com maior relevância nas 

operações, que devem ser monitorizados com frequência para assegurar que a plataforma está 

a ter o desempenho desejado.  
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Process Mapping and Operational Monitorization of a new Platform 
for a Logistic Operator 

Abstract 

Nowadays, logistic outsourcing has been a service with increasing expression in all diferent 

industrial sectors. Companies choose to focus on their core activities, leaving to specialized 

companies the execution of the business support tasks. In the current context, Rangel, who 

presents itself as a global logistic partner with solutions adaptable to several activities, has 

seen their market growing significantly, allowing to position themselves as a strong 

competitor in the national and international sector. 

Given the perspective of growth, the high flow of merchandise in the North facilities is not 

compatible with the lack of equipments and the warehouse’s structural defice, limiting, thus, 

the potencial of the company of keep growing and provide an efficient, fast and good quality 

service to its clients. 

With the goal to realocate to new facilities and be able to tackle the previous problems, the 

method of work in the warehouse and the way customer’s merchandise is treated must be 

defined. The main challenge of the project was to devise an operational model for all 

Rangel’s business units in order to seek an efficient, effective, fluid and lasting solution. At 

the same time, an operational monitoring plan was drawn up to ensure that the operations of 

the warehouse meet the intended objectives and to be capable of detecting flaws and 

inconsistencies. 

For the execution of this project, the current situation of the different business units was 

analysed, with special aim on mapping the operations and identify each unit’s weaknesses, in 

order to design the future operational model and define the performance indicators to be 

monitored. 

The result of the project was a map of process adaptable to all most all business units, with 

exception to the businesses with very particular merchandise. Thanks to the integration of 

technological equipment and well-defined tasks, it was possible to simplify the operations, 

have a higher level of control over the tasks and the information flow and, moreover, reduce 

the need for paper documentation to support the activities. Lastly, it was defined a list of 

performance indicators with greater relevance to the operations and that should be frequently 

monitored to ensure that the platform’s performance meets the expectations.  
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1 Introdução  

O presente trabalho, desenvolvido no âmbito da unidade curricular Dissertação do Mestrado 

Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, foi realizado em ambiente empresarial no grupo Rangel Logistic Solutions. O objetivo 

do projeto passa por definir o modelo operacional e os indicadores de desempenho para a 

futura plataforma logística do grupo na região norte do país, que será gerida pela Rangel 

Distribuição e Logística (RDL), empresa responsável pela proposta. 

Este capítulo começará com uma breve apresentação da empresa, seguida de uma resumida 

contextualização dos motivos do projeto, descrição e os objetivos do mesmo. 

1.1 A Empresa 

A Rangel Logistics Solutions, fundada em 1980, é um forte parceiro logístico global com 

capacidade de integração de uma vasta gama de serviços de transporte e logística, oferecendo 

uma solução One Stop Shop.  

A empresa caracteriza-se pela sua capacidade de crescimento e de resposta às necessidades do 

mercado, tendo diversificado as suas atividades por diversos ramos no decorrer dos anos. Nos 

dias de hoje, o grupo integra oito unidades de negócio, representadas na Figura 1, que se 

complementam umas às outras, a fim de prestar o serviço mais completo possível e adequado 

ao cliente. Contando com o apoio de cerca de 1500 colaboradores e 23 mil clientes 

distribuídos por cinco países, o grupo fortifica a sua posição enquanto operador logístico. 

 

A RDL é responsável pela prestação de serviços de logística, pela unidade PHARMA e pelo 

negócio E-commerce. A Rangel Transitários (RT) é responsável pela importação e exportação 

terrestre, incorporando o segmento Fashion & Lifestyle, que trabalha com mercadoria da 

indústria da moda. A Rangel Internacional Aéreo e Marítimo (RIAM) é responsável pela 

importação e exportação via marítima e aérea. A Eduardo Rangel Despachante Oficial 

(ERDO), primeira empresa do grupo, encontra-se enquadrada na atividade aduaneira e de 

Figura 1 - Serviços do grupo Rangel 
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despachos. A Rangel Express and Parcels (REX I) está focada na distribuição expresso de 

mercadoria áerea, sendo, até aos dias de hoje, a representante nacional da FedEx. A REX II 

assegura a distribuição expresso terrestre nacional. A FEIREXPO dedica-se ao negócio de 

transporte de obras de arte e à montagem de exposições comerciais. Por último, a Rangel 

Invest integra toda a atividade financeira do grupo. 

A missão do grupo centra-se no cliente, auxiliando as empresas na obtenção de vantagens 

competitivas sustentáveis, através de soluções logísticas capazes de colocar os seus produtos 

no mercado de forma rápida, eficiente e segura. Desta forma, a atividade da empresa foca-se 

na oferta de soluções logísticas moldadas às necessidades de cada tipo de negócio, com 

propostas de valor acrescentado, a fim de servir melhor o cliente. 

Em Portugal, a sede da empresa encontra-se na Maia, com outras plataformas distribuídas 

pelo país. Na Póvoa de Santa Iria e no Montijo encontram-se as instalações mais recentes do 

grupo, com destaque para a logística farmacêutica que se distingue como líder nacional. Com 

vista a ter uma rede distribuição mais fortificada e uma maior proximidade ao cliente, o grupo 

detém outras instalações, de menores dimensões, em Vila Real, Aveiro, Coimbra, Covilhã, 

Évora e Faro. 

1.2 Situação Atual da Empresa  

Com o crescimento das suas atividades, as instalações da sede do grupo Rangel, já com duas 

décadas de existência, tornaram-se obsoletas. De facto, as infraestruturas foram crescendo ao 

longo dos anos, de forma segmentada e de acordo com as necessidades, culminando na 

situação atual de impossibilidade de expansão das mesmas.  

Atualmente, os armazéns do Norte estão divididos por três edifícios, como é possível observar 

na Figura 2. No edificio T1 decorrem as atividades da RIAM e RT em conjunto, sendo que a 

parte de Fashion & Lifestyle se encontra num espaço separado. Contudo, é de realçar o facto 

de o armazém T1 ser gerido pela empresa RT e como tal, para efeitos de gestão, todas as 

atividades RIAM são subcontratadas à RT.  

Nas instalações T2 estão integradas as atividades da REX II e RDL, que inclui a PHARMA. 

Os serviços desta última unidade, no armazém de Alfena, restringem-se à distribuição da 

mercadoria da PHARMA, uma vez que toda a preparação já foi realizada na Póvoa de Santa 

Iria. Por último, o armazém T3 está destinado ao manuseamento de contentores metálicos, 

uma atividade bastante específica do grupo que não será considerada para efeitos de estudo.  

 

Dadas as circunstâncias e limitações atuais, o grupo tem enfrentado proeminentes dificuldades 

tanto ao nível da angariação de clientes e integração de novos projetos, como na realização 

dos atuais serviços aos quais nem sempre consegue dedicar a máxima eficiência e eficácia. 

Figura 2 - Vista satélite da sede do grupo Rangel em Alfena 
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De modo a conseguir integrar todas as empresas numa só infraestrutura e, desta forma, 

aproveitar ao máximo as sinergias partilhadas entre as mesmas, surge assim a necessidade de 

mudar de instalações na região norte. 

O projeto foi desenvolvido unicamente para as unidades do grupo Rangel presentes na sede da 

Maia, dado que se trata da projeção da futura plataforma logística do Norte. A análise do 

presente trabalho foi somente efetuada no que diz respeito às atividades logísticas a nível de 

armazém da RT,  RIAM,  RDL, que inclui PHARMA e REX II. Como tal, a FEIREXPO é 

excluída para efeitos de análise, uma vez que apenas existe nas instalações de Póvoa de Santa 

Iria. Para além disso, a REX I não foi considerada por ter o seu próprio armazém junto ao 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro. As empresas ERDO e Rangel Invest, assim como todos os 

serviços transversais ao grupo, nomeadamente os recursos humanos, o departamento de 

informática, entre outros, não foram analisados. 

1.3 Breve Descrição do Projeto 

Com a construção de uma nova plataforma, o grupo Rangel pretende que todas as atividades a 

realizar, sejam rigorosamente definidas a fim de criar métodos de trabalho e assegurar que 

todos os objetivos são cumpridos. Nasce assim, o presente projeto com o propósito de 

desenhar um modelo operacional ideal para a nova plataforma, com vista a permitir que as 

atividades sejam mais dinâmicas e flexíveis, de modo a fortalecer a competitividade do grupo 

no mercado. 

Os objetivos são uniformizar o máximo possível as atividades em armazém e definir os 

indicadores de desempenho. O pretendido é que sejam incorporadas tarefas que contribuam 

para um maior controlo de toda a mercadoria que entra e sai do armazém e que haja um plano 

de monitorização operacional de forma a garantir que o armazém funciona de forma eficiente 

e eficaz, e que permita detetar falhas e incongruências. 

1.4 Metodologia e planeamento de atividades 

A primeira semana de trabalho foi dedicada à integração na Rangel, com visitas aos vários 

armazéns do grupo Rangel distribuídos pelo país e apresentações com todos os country 

managers, no sentido de compreender melhor os métodos, políticas de trabalho do grupo e 

agilizar a comunicação com todos os interlocutores de cada unidade. 

De seguida, iniciou-se o levantamento da situação atual das operações nos vários armazéns 

alvo de estudo, que terminou com a validação dos mapas de processo. Em paralelo, foi 

realizado o enquadramento teórico para conhecer o estado de arte nas áreas relevantes para o 

projeto. 

Dado que um dos objetivos do projeto consiste em desenhar o modelo operacional das 

atividades em armazém, a primeira abordagem consistiu numa análise exaustiva dos atuais 

métodos de trabalho em cada unidade para conhecer detalhadamente as especificidades de 

cada unidade, as suas dificuldades e desafios. Tais informações foram obtidas por meio de 

entrevistas com os operadores e respetivos supervisores, e acompanhando presencialmente as 

diversas atividades executadas nos armazéns. Como descrito na subcapítulo 2.4.1, foi aplicada 

a modelação multi-nível para representar os processos em armazém. 

Posteriormente, com base na informação recolhida, os objetivos da empresa e o contexto atual 

da indústria logística, foi desenvolvido o modelo TO BE. Nesta fase, o objetivo primordial do 

grupo é uniformizar os processos e criar sinergias, garantindo um constante controlo e 

minuciosa gestão de todas as atividades. 

Para a realização desta fase, realizou-se uma breve análise aos equipamentos existentes no 

mercado que poderiam contribuir eficientemente para o processo, como, por exemplo, 



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

4 

balanças automatizadas, equipamentos de picking e sorter. O modelo AS IS, os objetivos, os 

pontos fracos de cada unidade e a realidade logística serviram como suporte para o desenho 

da proposta do modelo de operações para a futura plataforma.  

Após definição do mapa de processos, seguiu-se a fase de definição de indicadores de 

desempenho. Dado que esta definição será o ponto de partida para a implementação de 

políticas de melhoria contínua, a avaliação dos indicadores foi feita com base nas 

necessidades e dificuldades levantadas na fase de desenho do modelo operacional. 

Por último, realizou-se a consolidação do trabalho e foi concluída a redação da dissertação. 

Para além disso, o projeto foi apresentado à direção do grupo. 

1.5 Estrutura da dissertação 

Este projeto foi estruturado em cinco capítulos. 

No presente capítulo foi feita uma breve introdução à empresa e ao projeto em questão. 

Adicionalmente foi apresentada a metodologia adotada na realização do mesmo. 

No capítulo 2 será apresentado o enquadramento teórico dos conceitos fundamentais à 

execução do projeto. 

O capítulo 3 será dedicado à descrição da situação atual, onde são apresentadas as 

dificuldades de cada unidade e os processos existentes. 

A proposta do modelo de operações para a nova plataforma e a definição dos indicadores de 

desempenho fulcrais ao controlo e monitorização dos processos propostos serão apresentados 

no capítulo 4. 

Por fim, no capítulo 5, apresentar-se-ão as conclusões finais e serão feitas algumas sugestões 

de trabalho futuro. 
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2 Enquadramento Teórico 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos chave usados ao longo do projeto. 

Inicialmente, será apresentado o conceito de cadeia de abastecimento e a sua importância na 

realidade empresarial e, posteriormente, será feita uma análise focada na modelação de 

processos e em indicadores de desempenho. 

2.1 Cadeia de Abastecimento e Logística 

O termo gestão da cadeia de abastecimento tem ganho cada vez mais destaque no contexto de 

negócio atual pelo seu impacto no bom desempenho das organizações e a contribuição na 

aquisição de vantagem competitiva no mercado. 

Inicialmente, quando esta ferramenta começou a ser explorada, surgiu alguma ambiguidade 

entre gestão da cadeia de abastecimento e logística. O conceito logística ganhou relevância no 

contexto de aplicações militares, especialmente durante o período das guerras mundiais. Ora, 

a necessidade de gerir os suplementos e recursos pelas diversas tropas era crucial, para 

assegurar o sucesso destas, bem como a gestão dos próprios militares. Este planeamento 

obrigava a considerar atividades como o armazenamento, transporte e distribuição, sempre 

com o foco de garantir a quantidade essencial na hora e no local correto (Lummus et al., 

2001). 

Este conceito, foi também aplicado ao contexto industrial e, de acordo com o artigo “The 

Traffic Service” de Joseph L. Cavinato, de 1982 (citado em Lummus et al., 2001),  a sua 

integração permitiu a gestão de todas as entradas e saídas em armazém desde matéria-prima a 

produtos acabados. De facto, segundo o livro de 1998, “What It’s All About” do Council of 

Logistics Management (citado em Lummus et al., 2001), o termo logística está vinculado ao 

ato de planear e controlar o fluxo dos produtos, serviços e informação, desde o seu ponto de 

origem até ao consumidor final. É encarado como um processo estratégico que combina a 

gestão da procura, movimento, e armazenamento do material e inventário, e que potencia a 

maximização da rentabilidade e um elevado grau de satisfação dos clientes (Kain e Verma, 

2018).  

Paralelamente, surgiu o conceito de gestão da cadeia de abastecimento. Foi realizado um 

estudo para compreender como na prática eram visualizados os distintos termos e foi 

concluído que enquanto a logística tem uma componente mais tática e operacional, a gestão 

da cadeia de abastecimento apresenta características estratégicas (Lummus et al., 2001). 

Apesar da gestão da cadeia de abastecimento ter uma aplicação mais abrangente, por não se 

restringir somente a uma integração interna, nesta são incorporadas as funções logísticas. 

Este é o critério de distinção entre os termos logística e gestão da cadeia de abastecimento. O 

último desempenha um papel bastante mais amplo, por abranger todas as organizações que 

dedicam os seus esforços ao cumprimento dos requisitos dos clientes e porque considera 

ambos os fluxos, de materiais e de informação. De uma forma sumarizada, esses esforços 

podem ser reduzidos a quatro processos, nomeadamente, planeamento, abastecimento, 



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

6 

produção e entrega, tal como referido na obra de 1997 de Rhonda R. Lummus e Karen L. 

Alber, “Supply Chain Management: Balancing the Supply chain with Customer Demand”, 

APICS Educational and Research Foundation Research Paper Series (citado em Lummus et 

al., 2001). Detalhando algumas atividades, é fundamental executar a gestão de fornecedores, 

compras, materiais e produção, planear o fluxo material e de informação e o serviço ao cliente 

(Christopher, 2005). A essência da gestão da cadeia de abastecimento resume-se a analisar 

toda a rede como um só sistema, em que o mau desempenho de um, afeta todos (Lummus et 

al., 2001). 

A cadeia de abastecimento é uma rede de organizações e consequentemente de pessoas, 

atividades, informações e recursos, que desempenham um papel fundamental no percurso do 

produto ou serviço desde do fornecedor ao utilizador (Kain e Verma, 2018). Segundo a obra 

“APICS Dictionary” de James F. Cox, John H. Blackstone e American Production and 

Inventory Control Society, 9ª edição da Amer Production & Inventory (citado em Lummus et 

al., 2001), o acompanhamento do progresso de matéria prima a produto acabado, inclui as 

atividades, internas ou externas, que permitem chegar à etapa final de entrega de produto ou 

fornecimento de serviço. Como discriminado por Lummus e Vokurka (1997), essas atividades 

passam pela obtenção da matéria prima e dos recursos necessários, produção e, 

posteriormente, armazenamento e gestão de inventários, planeamento da procura e por último, 

a distribuição e entrega. Outro aspeto importante é a integração dos sistemas de informação 

para coordenar todas as atividades. 

No que concerne ao fluxo das matérias, e tal como descreve a obra de 1997 de Rhonda R. 

Lummus e Karen L. Alber, “Supply Chain Management: Balancing the Supply chain with 

Customer Demand”, APICS Educational and Research Foundation Research Paper Series 

(citado em Lummus et al., 2001) deverão ser considerados todos os intervenientes, 

começando pelos fornecedores, e posteriormente os centros de produção até ao cliente, 

contando com a participação de transportadoras, centros de distribuição e os próprios 

retalhistas. A publicação de 20 de Novembro de 1997 do Supply Chain Council (citada em 

Lummus et al., 2001) estende ainda mais a rede de participantes, considerando os 

fornecedores dos fornecedores e os clientes dos clientes, pelo facto de estas entidades terem 

de algum modo contribuído para a produção e entrega do produto. 

Deste modo, o conceito de gestão da cadeia de abastecimento visa coordenadar e alinhar os 

objetivos de todas as entidades envolvidas. Sendo uma rede de organizações reciprocamente 

associadas, as atividades são interdependentes e, consequentemente, a eficácia da cadeia de 

abastecimento pode ser facilmente fragilizada. Face a estes riscos, é imperativo assegurar o 

controlo e a gestão do fluxo físico e de informação entre todas as entidades (Christopher, 

2005). 

Hoje em dia, uma boa gestão da cadeia de abastecimento é essencial para assegurar a posição 

competitiva das empresas no mercado. Cada vez mais as empresas optam por subcontratar os 

serviços que não se enquadram nas suas competências principais, refletindo-se em cadeias 

cada vez mais complexas que exigem uma integração completa de todos os elementos. 

Portanto, deve ser garantida a coordenação e integração de todas as atividades da cadeia de 

abastecimento num só processo.  

São vários os autores que realçam a necessidade de gerir as relações a montante como a 

jusante de modo a ter um processo único que acrescente valor para os clientes (Abdeen e 

Sandanayake, 2018; Masteika e Čepinskis, 2015; Li et al., 2006). Contudo, alguns autores 

alertam para a dificuldade de uma integração total de todos os membros da cadeia de 

abastecimento (Tan, 2001; Li et al., 2006). Em alternativa, propõem a integração de várias 

áreas funcionais e o faseamento desta integração de fluxo de materiais e informação em duas 

partes. Nesta perspetiva a jusante, realçam a gestão da procura e da oferta e, na vertente a 

montante, a gestão da logística e do transporte. A primeira parte foca-se na relação com os 
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fornecedores, no processo de compras e na coordenação com a procura, planeamento e 

controlo da produção, entre outros. Dado que os objetivos a curto prazo da gestão da cadeia 

de abastecimento se centram no aumento da produtividade e na redução de inventários é, de 

facto, crucial garantir um alto nível de coordenação com os fornecedores e a participação 

anticipada dos mesmos desde do início do desenvolvimento do produto. A segunda parte, 

centra-se no controlo dos movimentos dos produtos dos fornecedores até ao cliente, a fim de 

reduzir inventários e desperdícios mas, simultaneamente, satisfazer os requisitos dos 

consumidores, como referido nos artigos publicados no International Journal of Physical 

Distribution and Logistics, “Supply base strategies to maximize supplier performance” de 

Robert M. Monczka, Robert J. Trent e Thomas J. Callahan, 1994 e “Supply chain 

management: the industrial organization perspective” de Lisa M. Ellram, 1991 (citados em 

Tan, 2001). 

O objetivo primordial da gestão da cadeia de abastecimento é a melhoria da eficiência dos 

fluxos de informação e de materiais, desde a origem ao ponto de consumo. Neste sentido, esta 

ferramenta tem como uma das práticas a partilha de informação, uma vez que esta é uma fonte 

de vantagem competitiva. Assegurando a quantidade e a qualidade de informação, isto é, que 

a informação crucial ao processo seja partilhada de forma precisa, adequada e credível, os 

membros da cadeia são capazes de se adaptar ao mercado e reagir às mudanças nos requisitos 

dos consumidores (Li et al., 2006). Outro alicerce para uma eficiente gestão da cadeia de 

abastecimento é a manutenção da relação com todos os membros, de modo especial com os 

fornecedores, a fim de obter uma melhor coordenação no planeamento, e com os 

consumidores, para aumentar a sua satisfação.  Deste modo, será possível entregar valor aos 

consumidores finais e corresponder às expectativas das partes interessadas (Abdeen e 

Sandanayake, 2018). 

A finalidade dos vários membros da cadeia convergem na medida em que a meta final é 

atingir um bom nível de serviço ao cliente e a baixo custo, o que por outro lado são objetivos 

conflituosos (Stevens, 2009). A incompatibilidade de objetivos, resulta na exigência de um 

intenso alinhamento de processos entre os diversos membros, a fim de garantir visibilidade, 

transparência e colaboração (Christopher, 2005). O pilar desta rede de organizações deve ser a 

confiança e o empenho, que passa pela partilha de informação e pelo controlo do fluxo (Kain 

e Verma, 2018). A dedicação e o cuidado nas relações entre os membros permitirá minimizar 

custos e, em simultâneo, satisfazer as expectativas do cliente, e por conseguinte, melhorar a 

eficácia da cadeia de abastecimento. 

Alguns autores revelam que o truque para obter os resultados desejados é tratar a cadeia de 

abastecimento como um sistema único, um processo contínuo que acrescenta valor ao produto 

ou serviço (Masteika e Čepinskis, 2015). Afirmam ainda que num contexto de negócio volátil 

(Jayaram e Bechtel, 1997), a gestão da cadeia de abastecimento é a ferramenta que permite 

aproximar a relação entre fornecedores e consumidores, dotando este sistema com uma 

flexibilidade que lhe confere uma vantagem competitiva significativa. 

2.2 Processos de Negócio 

Um dos passos que as organizações devem adotar para atingir a desejada flexibilidade e 

eficiência passar por controlar os seus processos. 

Os processos de negócio são definidos como um conjunto de atividades executadas com a 

finalidade de obter um resultado final particular (Aldin e Cesare, 2009; Aguilar-Savén, 2004; 

Paschek et al., 2016; Macedo de Morais et al., 2014). Segundo o livro “Reengineering the 

Corporation: A manifesto for Business Revolution” de Michael Hammer e James Champy, de 

1993 (citado em Vergidis, Tiwari, e Maieed, 2008), os processos de negócio são uma 

“coleção de atividades cujo objetivo final é a produção de um resultado específico e que tem 

valor para o cliente. Um processo de negócio tem um objetivo e é afetado pelos eventos que 
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ocorrem no ambiente externo ou noutros processos”. Por outras palavras, demonstram o modo 

como as entradas são convertidas nas saídas com valor para os clientes, evidenciando a 

sequência lógica das atividades com um início e um fim bem definidos. 

Efetivamente, os processos são essenciais no sucesso de uma organização. Tendo uma 

orientação mais operacional e estratégica, uma execução eficaz dos processos permitirá que a 

empresa apresente bons níveis de desempenho e crie oportunidades de redução de custos. 

(Bernardo, Galina, e Dallavalle de Pádua, 2017).  

2.2.1 Gestão dos Processos de Negócio 

Conscientes da importância dos processos de negócio no sucesso de uma organização, surgiu 

a noção de gestão dos processos de negócio, conhecida pela sigla BPM. Esta ferramenta 

auxilia no controlo e melhoria de processos (Aldin e Cesare, 2009).  Como o próprio nome 

sugere, consiste na análise dos processos atuais a fim de melhorar a eficiência e eficácia da 

organização (Paschek et al., 2016; Bernardo, Galina, e Dallavalle de Pádua, 2017).  Com uma 

vertente operacional e estratégica, o objetivo principal é a introdução de políticas de melhoria 

contínua, fomentadas pelo uso de sistemas de informação para conseguir alcançar 

consistência e uniformidade nos processos e seus resultados (Macedo de Morais et al., 2014). 

Sendo a organização capaz de obter resultados homogêneos, esta verá uma significativa 

redução de custos, tempos de execução e erros (Dumas et al., 2013b).  

Por outro lado, a gestão dos processos de negócio permite que haja um maior controlo sob os 

processos, o que permite examinar as mudanças e, consequentemente, adaptar, dotando as 

organizações da capacidades de agilidade e flexibilidade (Paschek et al., 2016). A introdução 

desta ferramenta proporciona um maior conhecimento sobre as atividades executadas, 

facilitando a identificação de problemas e o desenvolvimento de regras para minimizar os 

impactos (Sousa et al., 2018). 

O pilar para o êxito na implementação desta ferramenta passa por um correto alinhamento 

entre os processos e os objetivos estratégicos da empresa. Deste modo, acompanhando o 

desenho, a execução e o controlo dos processos, será possível assegurar os níveis de 

desempenho desejados (Rosemann e Brocke, 2014). Como referido por Dumas et al. (2013), 

o segredo passa, também, por gerir todo o conjunto de atividades e tomadas de decisão que 

contribuem com valor para a empresa e para os seus clientes, isto é, que maximizam os 

resultados. 

2.2.2 Ciclo de Vida BPM 

Para uma adequada implementação da ferramenta BPM, é crucial, em primeiro lugar, definir 

um plano de aplicação. Apesar das divergências relativamente às fases e quantidade, é de 

consenso geral que BPM se trata de um ciclo contínuo. Contudo, nem todos os modelos de 

ciclo de vida BPM consideram as mesmas fases.  

De acordo com Macedo de Morais et al. (2014), as fases comuns aos vários modelos 

analisados são a análise, o desenho e a modelação, a implementação, a monitorização e o 

controlo do processo. Alguns modelos consideram ainda a fase de planeamento e refinamento. 

Na fase de planeamento é pretendido que o plano e a estratégia, bem como os recursos, 

responsabilidade e ferramentas, sejam definidos, enquanto a fase de refinamento se refere à 

melhoria contínua e à otimização das atividades. 

Com foco nas fases comuns aos vários modelos, entre eles o modelo de Van de Aalst, 2004; 

de Netjes, Reijers e Van der Aalst, 2006; de Hallerbach, Bauer e Reichert, 2008; de Weske, 

2007; de Zur Muehlen e Ho, 2006; de Verma, 2009; de Houy, Fettke e Loos, 2010 e o modelo 

ABPMP, 2009 (citados em Macedo de Morais et al., 2014), é feita uma descrição breve 

dessas fases. 
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Primeiramente, a organização deve identificar os processos e as suas relações, resultando no 

desenho da arquitetura do processo. Nesta fase, é necessário filtrar os processos e determinar 

quais são os de maior prioridade para a organização, ou seja, é preciso compreender que 

processos criam valor e apontar estes como objeto de análise (Dumas et al., 2013a). 

De seguida, deve-se proceder à modelação dos mesmos processos atuais, identificado como 

modelo AS IS. Este ponto é importante pois, desta forma, a empresa conseguirá ter uma 

melhor noção dos processos, identificar os pontos com margem para melhoria e, com base 

nisso, propor uma gestão mais eficaz que conceda vantagem competitiva (Aldin e Cesare, 

2009). Esta análise passa por diagnosticar a causa dos problemas.  

Com base nos problemas e ineficiências identificadas, segue-se com a análise às alternativas 

de melhoria, que devem ser cuidadosamente exploradas. Consequentemente, resultará num 

redesenho dos processos, intitulado como modelo TO BE, onde se prevê que todos os 

problemas previamente identificados tenham sido tratados.  

Este modelo será o ponto de partida para a implementação, acompanhada de uma 

monitorização e controlo do processo, para assegurar os níveis de desempenho desejados e a 

atuação rápida quando são necessários ajustes (Dumas et al., 2013b). 

Seguindo estas fases do ciclo, a organização é capaz de melhorar os seus processos, 

alcançando a eficácia e eficiência pretendida através de redução de custos e tempo e, melhoria 

do resultado final com valor para o cliente. 

2.2.3 Fatores importantes 

Na verdade, não basta um plano BPM bem definido, sendo necessário também garantir certas 

características e recursos, externos ou internos à organização. 

Como já referido, o alinhamento estratégico entre os processos e os objetivos é essencial para 

se verificar as melhorias e os resultados prioritizados. Este aspeto pressupõe o 

desenvolvimento de um plano estratégico onde se recorre a indicadores de desempenho para 

traduzir os objetivos e facilitar o controlo (Rosemann e Brocke, 2014).  

Outro aspeto importante centra-se na liderança e na atribuição de responsabilidades para que 

haja uma noção clara relativamente à função de cada interveniente no processo e 

transparência no desempenho destas.  

Mais ainda, a empresa deve-se suportar em ferramentas, técnicas e tecnologias de informação, 

para conseguir cumprir os objetivos estipulados. Estes recursos desempenham um papel 

fundamental desde a fase de identificação e modelação dos processos até ao controlo destes. 

As pessoas são outro fator de extrema importância. As suas competências e conhecimentos 

têm grande contribuição na gestão dos processos, bem como a forma como comunicam e 

colaboram. Para além disso, os seus comportamentos e atitudes têm impacto nos resultados. 

2.3 Modelação de processos  

A modelação dos processos deve ser representada através de uma linguagem formal e de fácil 

compreensão. Dependendo da complexidade dos processos, são várias as metodologias que as 

organizações podem utilizar para transpor visualmente o modo como executam as suas 

atividades. 

Uma das dificuldades centra-se em saber qual o grau de detalhe mais adequado, dado que 

pormenor em demasia pode ter o efeito contrário e dificultar a compreensão do processo. De 

forma antagónica, simplicidade em exagero na representação do processo pode conduzir ao 

risco de nem toda a informação relevante estar presente.  
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Todas as técnicas de modelação reconhecem a existência de atividades e pontos de decisão, de 

atores que participam nos processos e de um resultado final. Contudo, cada metodologia tem a 

sua própria notação e regras específicas. São várias as técnicas e linguagens utilizadas para 

analisar e representar os processos, entre as mais conhecidas, Business Process Modelling 

Notation (BPMN), Unified Modelling Language (UML),  flowchart, Data Flow Diagram 

(DFD) e Integrated DEFinition (IDEF) (Demirörs e Çelik, 2011; Gao e Li, 2006; Aldin e 

Cesare, 2009; Gerth, 1973). 

Os modelos flowchart (diagramas de fluxo) são uma técnica de representação gráfica dos 

fluxos de processos, sendo uma das mais conhecidas devido à sua simples notação. Em 

termos estruturais, são bastantes parecidos com os diagramas swimlane, explicados no 

subcapítulo 2.3.2, à exceção de no flowchart haver uma representação mais livre das tarefas e 

não haver divisão de responsabilidades por linhas de ação. 

Uma das técnicas mais poderosas é o BPMN pois baseia-se numa linguagem padrão, a dos 

flowchart, mas introduz um maior detalhe na notação utilizada para representar os processos 

de negócio. Esta estrutura intensifica a sua flexibilidade sem comprometer a fácil aplicação e 

compreensão. 

O equilíbrio entre a informação incluída e a legibilidade do modelo é a fórmula para uma boa 

representação dos processos. Segundo a obra “Business Process Modelling and ORM”,  de 

Tony Morgan, 2007, a modelação de processos advém da “necessidade das organizações 

precisarem de serem flexíveis e estarem prontas a adaptar os seus processos às mudanças 

induzidas quer por factores externos como internos” (citado em Aldin e Cesare, 2009). 

Considerando todas as técnicas de modelação possíveis, o presente projeto de dissertação de 

mestrado foi baseado na modelação multi-nível de processos, retratado em Faria (2017), cujo 

propósito principal é decompor o processo em diferentes níveis, para manter a integridade da 

informação e a fácil leitura.  

O nível 1 foca-se na representação das fases principais do processo. O cuidado neste ponto 

passa por fracionar o processo em fases independentes, para que a análise possa ser feita 

individualmente. Tipicamente o modelo mais adequado para este nível de modelação é a 

matriz de responsabilidades, descrito no subcapítulo 2.3.1, que destaca as fases do processo e 

a respetiva baseline e atores.  

Após a definição das fases principais do processo, prossegue-se para a representação de nível 

2, onde cada fase é descrita com mais detalhe sob um diagrama swimlane. No nível 2, o 

processo, e cada fase principal, são representados com um maior grau de detalhe, 

possibilitando uma boa compreensão sobre o processo com base nos dois níveis.  

Por vezes, por se tratar de um processo mais complexo, pode ser necessário avançar para o 

desenho de diagramas de nível 3 para que haja uma caracterização mais pormenorizada. Por 

norma, este nível é aplicado apenas a algumas atividades complicadas que exigem um maior 

nível de detalhe, por intermédio de modelos flowchart.  

2.3.1 Matriz de Responsabilidades 

Na fragmentação do processo é introduzido o conceito de baseline, isto é, cada fase definida 

deve terminar com a concretização ou obtenção de uma baseline. De forma abstrata, o termo 

baseline pode ser caraterizado como o resultado obtido numa fase e que serve como entrada 

principal para a fase imediatamente a seguir, podendo ser algo tangível ou intangível.  

O primeiro nível permite ter uma visão mais geral do processo em si, isto é, do envolvimento 

dos atores sem entrar em grande detalhe nas tarefas. Este tipo de representação permite fazer 

uma associação direta entre as fases principais do projeto e os seus intervenientes. 
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A matriz de responsabilidades distingue-se pelos vários níveis de responsabilidade que um 

participante pode assumir, que segundo o modelo RACI poderão ser: 

• Responsável – responsabilidade é atribuída a quem efetivamente executa o trabalho; 

• Aprovador – participante encarregue de validar o trabalho; 

• Consultor – ator cuja opinião e conhecimentos são de interesse para a realização do 

trabalho. Esta função pressupõe que haja comunicação bidirecional; 

• Informado – membro que deve ser mantido atualizado sobre o progresso das 

atividades e os resultados.  

 

 
 

 

 

Contudo, de forma a simplificar a leitura das responsabilidades de cada participante em cada 

fase, e para efeitos do presente projeto, apenas foram considerados dois níveis de 

responsabilidade, responsável e participante, como representado na Figura 3. Mais uma vez, o 

responsável é o interveniente principal na atividade, pois é quem garante que esta é executada, 

enquanto o participante, são outros atores que, de algum modo, auxiliam na execução das 

tarefas. 

2.3.2 Diagrama Swimlane 

O diagrama swimlane é um modelo de representação do fluxo de processos bastante 

conhecido, pelo facto de ser de fácil leitura. Para além disso, a sua construção com separação 

por silos funcionais (pistas) permite ter uma perspetiva mais clara de quem executa, quando e 

o quê. 

Como representado na Figura 4, estes tipos de diagramas expõem linhas de ação, para cada 

ator, identificado na primeira coluna, para que seja mais evidente a sua responsabilidade na 

execução do processo. Um ator tanto pode ser um papel desempenhado por uma entidade da 

organização ou o título de uma função, como um departamento, indivíduo, unidade de 

trabalho ou até mesmo uma organização ou divisão. Pode ainda acontecer que uma linha de 

ação represente um sistema de automação ou aparelho automatizado (Sharp e McDermott, 

2001). 

Dentro das pistas estão retângulos conetados por setas que evidenciam a ordem de execução 

das atividades. Existem ainda pontos de tomada de decisão, representados por losangos, que 

introduzem alguma variabilidade na forma como o processo é realizado, podendo até afetar o 

resultado final (Shibayama, Letha, e Emberger, 2017). Estes pontos de decisão funcionam 

como variáveis booleanas. 

Figura 3 - Exemplo de uma matriz de responsabilidades e legenda 
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Muitas vezes os processos implicam cruzamento entre departamentos ou até mesmo 

empresas, o que pode resultar em várias colunas com as diferentes identificações, como 

exposto na Figura 4.   

 

 

De facto, a concretização do processo pode exigir o envolvimento de diferentes 

departamentos ou até mesmo de diferentes empresas. É, neste aspeto, que os diagramas 

swimlane se destacam, por serem capazes de evidenciar as relações entre os silos funcionais 

(pistas) sem prejudicar a leitura. 

Analisando da esquerda para a direita, é possível ter uma perceção do fluxo do processo e o 

ponto de envolvimento de cada participante. 

2.4 Avaliação de desempenho 

Uma forma de avaliar o desempenho e de controlar os processos é através de indicadores de 

desempenho. Por norma, a definição destes indicadores é feita conjuntamente com o desenho 

dos processos. 

Estes parâmetros permitem monitorizar o desempenho (performance) do processo para que a 

organização seja capaz de detetar os problemas e a sua fonte, e consequentemente, tomar 

medidas corretivas em prol da melhoria da eficiência (Badawy et al., 2016; Meier et al., 

2013). 

De facto, os indicadores de desempenho permitem acompanhar o progresso da organização no 

cumprimento dos objetivos operacionais e estratégicos (Bishop, 2018). Atuam como uma 

ferramenta estratégica e informativa que correlaciona os objetivos, os resultados esperados e 

os resultados obtidos (Banu, 2018; Rodriguez, Saiz, e Bas, 2009). 

Na definição dos indicadores é crucial ter sempre em consideração os objetivos estratégicos 

da organização. É nesta base que a empresa saberá quais os aspetos que quer sob constante 

monitorização e que, quando nos níveis desejados, conduzem à concretização dos mesmos 

objetivos (Pérez-Álvarez et al., 2018). Como destacado por Eckerson (2009), os indicadores, 

se forem devidamente definidos, podem ter contribuições significativas na organização e 

conduzir a mudanças. 

Estes indicadores são o espelho do desempenho da organização e devem ser sistematicamente 

reavaliados para que estejam sempre a acompanhar as mudanças do mercado. 

Figura 4 - Exemplo de um swimlane 
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2.4.1 Características dos indicadores de desempenho 

Os indicadores podem ser distinguidos em duas categorias. Por um lado, existem os 

indicadores leading que medem as atividades e o seu desenvolvimento futuro. Por outro lado, 

considera-se os indicadores lagging que medem os resultados atingidos (Iveta, 2012). 

Adicionalmente, Azevedo (2017) distingue os indicadores de desempenho em dois tipos – 

eficácia e eficiência. O primeiro tipo remete para a qualidade do serviço prestado e para o 

grau de cumprimento das expectativas do cliente, enquanto o segundo tipo está relacionado 

com a produtividade e com os custos. 

Vários autores, como Gonzalez et al. (2017), Badawy et al. (2016) e Resinas et al. (2012), 

declaram que os indicadores devem deter características SMART – specific, measurable, 

achievable/attainable, relevant e time-bound/trackable. O pretendido é que os objetivos sejam 

relevantes, no sentido em que fornecem informação valiosa para a tomada de decisão e 

específicos para que o visualizador tenha uma ideia clara sobre o que os valores refletem.  

Na definição destes indicadores, o profissional tem de garantir que é possível medi-los 

facilmente, quantitativamente ou qualitativamente, e que estes poderão servir como ponto de 

comparação e de benchmarking. Para além disso, devem ser realistas e temporizáveis, no 

sentido em que os executantes do processo devem conseguir atingir os níveis pretendidos, nas 

datas propostas. 

De forma resumida, como indica Melnyk, Stewart, e Swink (2004), os indicadores de 

desempenho caracterizam-se por terem três funções básicas. Em primeiro lugar, como já 

destacado anteriormente, servem como meio de controlo para os gestores e operadores 

responsáveis pelo processo. Além de mais, são uma ferramenta de comunicação não só a nível 

interno como externo. No que concerne às partes interessadas exteriores à organização, que 

nem sempre têm conhecimento sobre o modo de funcionamento dos processos, com 

indicadores bem definidos e claros conseguem ter uma noção do desempenho. Por último, 

servem como método para identificação de oportunidades de melhoria. 

2.4.2 Indicadores de desempenho de processos (PPI) 

Apesar de existerem diferentes tipos de indicadores de desempenho, o foco deste projeto será 

nos PPI, indicadores de desempenho dos processos (Resinas et al., 2012).  

Como o próprio nome indica, estes indicadores são direcionados à avaliação dos processos de 

negócio, dos seus resultados e à determinação da eficácia e eficiência dos mesmos. Dessa 

forma, os PPI refletem os fatores críticos para o sucesso do processo (Del-Río-Ortega, 

Resinas, e Ruiz-cortés, 2012). A definição dos indicadores é realizada de uma forma informal 

e com uma finalidade (Popova e Sharpanskykh, 2010). 

De acordo com ABPMP (2013), os PPI devem ser dotados de outras características, incluindo 

as qualidades SMART.   

A necessidade de os objetivos estarem alinhados com a estratégia da organização e de serem 

critérios padrão para referência nos dashboards e no benchmarking, é novamente enfatizada. 

Adicionalmente, a importância de alocar um colaborador responsável pela sua definição, 

controlo e monitorização, e de cada indicador ter associado um valor ótimo e intervalo de 

valores aceitável, é também destacada. 

A relevância dos indicadores é outro aspeto focado, isto é, a informação de alto valor que 

estes transmitem e a pertinência de continuar a monitorizá-los quando ocorrem mudanças 

internas ou externas. Do último ponto, resulta a necessidade de realizar constantemente uma 

revisão à importância dos indicadores. 
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Mais ainda, dado que são precisos vários indicadores para retirar uma conclusão mais 

completa sobre o estado do processo, estes devem complementar-se uns aos outros e serem 

flexíveis ao ponto de permitir a intervenção do colaborador.  

É importante, também, que os indicadores sejam claros e transparentes e que até tenham 

impacto na forma como a organização se avalia.  

Por último, a organização pode optar por associar os resultados dos indicadores a 

compensações e incentivos como instrumento de motivação para os operadores. 

De acordo com o proposto por Badawy et al. (2016), o profissional, em primeiro lugar, deve 

identificar os problemas e estabelecer os objetivos da organização. Com base nisso, pode 

desenvolver um processo ou ajustar um processo existente e definir os indicadores a serem 

analisados. Após a deliberação sobre as medidas, é necessário compreender como estes 

indicadores são calculados com base nos dados extraídos e como tal, deve-se estipular como 

essa informação será recolhida e que sistemas de informação servirão de suporte. 

Relativamente às características dos PPI, é de realçar as que contribuem para a definição dos 

indicadores, ou seja, os seus atributos, nomeadamente: o nome e a descrição, a identificação 

do tipo de indicador, o modo e frequência de cálculo, a fonte de informação que permite obter 

os valores necessários para o cálculo, a escala de valores, o valor alvo e o responsável pela 

sua monitorização. Para além disso, é importante indicar o nível de detalhe do indicador, 

identificado como o critério drill-down, uma vez que o mesmo indicador pode ser avaliado em 

diferentes níveis e perspetivas (Popova e Sharpanskykh, 2010; Azevedo, 2017). 

2.4.3 Dashboard 

O dashboard é uma ferramenta visual para a monitorização dos indicadores definidos. Estes 

exibem informação, nomeadamente os valores dos indicadores de desempenho (PI) com 

informação contextual para auxiliar na tomada de decisão e na identificação de desvios e suas 

fontes (Maté, Trujillo, e Mylopoulos, 2017). 

Few (2004) define dashboard como “painel de controlo visual da informação mais importante 

para atingir os objetivos definidos; consolidada e organizada num só ecrã para que a 

informação possa ser monitorizada de relance”.  

Este painel de controlo deve expor a informação de alto nível e de forma intuitva e concisa, 

fazendo uso de gráficos e cores para representar os valores dos indicadores. Dessa forma, o 

colaborador conseguirá interpretar de forma rápida o estado do processo. A informação deve 

ser fornecida e processada em tempo real e a estrutura do painel deve ser simples. 

A pessoa responsável pela construção do dashboard deve filtrar a informação a ser exposta e 

exibi-la de uma forma clara para evitar enganos na sua visualização e interpretação (Siraj e 

Shadan, 2015). Mais ainda, o próprio posicionamento da informação no painel e as cores 

usadas tem impacto na atenção que os utilizados prestam a cada indicador. 

2.4.4 Balanced Scorecard 

No período de 1990, Kaplan and Norton introduziram a ferramenta de gestão intitulada por 

scorecard, como uma forma de avaliação estratégica. Esta metodologia de análise do 

desempenho da empresa é feita com base em quatro perspetivas: financeira, cliente, processo 

de negócio interno e inovação e, aprendizagem e crescimento. De facto, estes indicadores 

conduzem à visão e estratégia da organização, compactando a vertente financeira e não 

financeira.  

Nesta ferramenta, tanto devem ser incluídos indicadores lagging, que refletem os resultados 

das ações passadas, como indicadores leading, que contribuem para o desempenho futuro. 
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Azevedo (2017) estabelece a relação entre os diferentes tipos de indicadores, mencionados no 

subcapítulo 2.4.1, e as perspetivas de um balanced scorecard. Declara que, enquanto os 

indicadores lagging refletem a situação financeira e os indicadores leading o ângulo de 

crescimento e aprendizagem, os indicadores de eficiência e eficácia remetem para as 

perspetivas de processos internos e clientes, respetivamente.  

O objetivo primordial do scorecard é traduzir a visão estratégica, fazer a ponte de ligação 

entre os objetivos e iniciativas estratégicas e os indicadores definidos e, promover uma 

melhor comunicação e aprendizagem estratégica (Chavan, 2009).  

Soderberg et al. (2011) realça ainda que uma correta implementação desta metodologia 

contribuirá para uma clara comunicação da estratégia da empresa aos seus colaboradores, para 

que estes compreendam o impacto das suas funções no alcance dos objetivos estratégicos. Os 

autores defendem que o uso de indicadores que permitem medir as atividades podem 

incentivar os colaboradores e motivá-los a trabalhar no sentido certo, intensificando o seu 

processo de aprendizagem e promovendo uma cultura de responsabilização. Para além disso, 

permite que os gestores e supervisores estejam sempre informados sobre o desempenho das 

atividades, a todos os níveis, e que ajustem a estratégia quando necessário. 
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3 Descrição do Problema e da Situação Atual 

Neste capítulo é apresentada a situação atual da empresa e os problemas adjacentes. Em 

primeiro lugar, é feita uma contextualização das condições da empresa e dos problemas que se 

pretendem corrigir durante a realização deste projeto. De seguida, é feita uma explicação mais 

detalhada de cada processo, expondo o modelo de processos da situação AS IS.  

3.1 Descrição do problema e contextualização da situação atual 

Como foi indicado no capítulo 1, atualmente o grupo Rangel na zona Norte de Portugal está 

significativamente limitado na prestação de serviços em armazém devido às suas instalações. 

Com o desejo de se realocarem para um novo edifício, surge a necessidade de planear as 

atividades que serão executadas em armazém. Este planeamento visa uniformizar, o máximo 

possível, as tarefas realizadas pelas unidades do grupo, a fim de maximizar sinergias e reduzir 

custos, quer em termos de uso de recursos e tempo como de erros que possam surgir durante 

as tarefas. 

De seguida, será feita uma análise crítica às atividades realizadas em cada armazém de modo 

a evidenciar os problemas atuais da empresa. 

3.1.1 RIAM e RT 

Atualmente, os maiores problemas do grupo estão concentrados no armazém T1. Na verdade, 

por ser um edifício com poucos cais e de reduzida área, torna-se difícil a separação de 

mercadoria e as atividades de carregamento de veículos e contentores. A gestão deste 

armazém cabe à RT sendo, como tal, responsável por todos serviços a realizar para a RIAM.  

É ainda de destacar os diversos processos que ocorrem diariamente neste armazém de 

crossdocking. No que diz respeito aos serviços da RT, realiza-se exportação e importação em 

camiões TIR e ainda, distribuição nacional de mercadoria em carrinhas e camiões. No que 

concerne à RIAM, apenas o negócio marítimo tem presença no armazém, sendo este negócio 

dividido em exportação internacional e exportação e importação nas ilhas. 

São vários os fatores que contribuem para os erros dispendiosos que acontecem com alguma 

frequência no armazém em questão.  

Em primeiro lugar, a falta de um sistema de leitura de etiquetas e de um maior controlo de 

entrada e saída de mercadorias é a fonte de vários sinistros frequentes e com elevado custo 

para a RT. Este problema é mais comum na RIAM exportação para ilhas, devido à mercadoria 

disforme que caracteriza esta atividade. 

Outro fator que afeta o bom desempenho do armazém é a passagem de informação. Para um 

bom funcionamento das atividades é crucial que as medidas e o peso de toda a mercadoria 

estejam bem identificados assim como a tipologia, nomeadamente, se se trata de mercadoria 

perigosa ou não. Estas informações têm impacto na forma como a mercadoria deve ser 
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armazenada, dado que, por exemplo, para a mercadoria perigosa devem ser respeitadas 

determinadas regras de armazenamento.  

De facto, um incorreto registo dos dados refletirar-se-á no mapa de carga e, 

consequentemente, na atividade do manobrador, que não conseguirá colocar toda a carga 

indicada no manifesto. O alinhamento entre a informação no armazém e nos escritórios 

operacionais é fundamental e suportam-se no uso de sistemas de informação. É, também, de 

realçar que a faturação deste negócio é efetuada por cubicagem, de modo que uma rigorosa 

medição deve ser feita à entrada do armazém. 

Como já mencionado anteriormente, no que diz respeito à mercadoria RIAM, a carga com 

destino às ilhas é particularmente disforme, o que muitas vezes exige um cuidado extra no 

manuseamento das mesmas ou até mesmo, o uso de recursos específicos. De momento, o 

armazém dispõe de sete empilhadores, três de uma tonelada, três de duas toneladas e um de 

três toneladas. Contudo há carga que ultrapassa esses valores o que se transforma numa 

limitação e prejudica algumas atividades. 

O armazém T1, para além dos sete empilhadores já referidos, possui três porta-paletes. Em 

termos de colaboradores, conta com quatro administrativos e oito operadores. Para serem 

capazes de responder aos picos de atividade, são ainda subcontratados operadores, podendo 

estes variar entre seis e catorze. Além disso, como a RT realiza distribuição nacional, devem 

ser considerados os dois colaboradores responsáveis pelo planeamento e pela gestão das 

mercadorias em armazém. 

3.1.2 Fashion & Lifestyle 

A unidade Fashion & Lifestyle está integrada na empresa Rangel Transitários (RT), no 

entanto, foi dado destaque por deter o seu próprio espaço e pela peculiar atividade que realiza.  

Esta unidade tem a particularidade de lidar com pendurados (roupa que vem já pendurada em 

cruzetas e embalada à unidade) que, por si só, já requer um tipo específico de equipamentos. 

Não obstante, o armazém também recebe mercadoria em caixas e paletes. Em termos de 

processos relevantes nesta unidade apenas se realiza exportação. É de enfatizar ainda que é 

um negócio sazonal. 

O armazém conta com dois colaboradores, sendo que em altura de pico de atividades se 

subcontrata entre quatro e cinco operadores. Dispõe ainda de dois empilhadores 

convencionais, um elevador para o carregamento dos pendurados nos camiões e um Personal 

Digital Assistant  (PDA), por exigência de um cliente em particular. 

3.1.3 REX II 

A empresa REX II é a unidade do grupo responsável pela distribuição nacional, 

maioritariamente de mercadoria leve, isto é, volumes de reduzida dimensão, apesar de 

receber, também, mercadoria pesada.  

Tal como nas unidades anteriores trata-se de um armazém de crossdocking, podendo haver, 

contudo, a possibilidade de armazenar algumas mercadorias, por terem datas de entrega já 

definidas, ou por terem algum problema que impossibilita a entrega da mesma, designadas 

como carga DED e DEX, respetivamente. 

De um modo geral, todas as expedições são realizadas em veículos ligeiros para o destino 

final. No entanto, a mercadoria pode seguir para outras plataformas do grupo em camiões 

TIR, onde aí serão entregues, posteriormente, ao destinatário final. 

Recentemente as operações desta unidade sofreram alterações, observando-se um método de 

trabalho e integração de sistemas de informação bastante diferente dos outros armazéns 
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descritos. Nomeadamente, destaca-se a existência de um tapete que integra um sistema de 

pesagem. Isto permite que toda a mercadoria leve seja descarregada do veículo diretamente 

para o tapete. Para além disso, o uso de dispositivos eletrónicos já foi implementado.  

Nesta atividade há a particularidade de os estafetas participarem nas tarefas pois são eles os 

responsáveis por carregar e descarregar os veículos, e como tal, cada motorista tem o seu 

PDA. 

Ao nível de armazém, operam treze colaboradores e por vezes é necessário subcontratar até 

seis operadores para aliviar a sobrecarga de atividades. Existem dois empilhadores 

convencionais e dois porta-paletes elétricos. Dado o atual método de trabalho, para a 

execução das atividades são necessários roller cages para auxiliar na triagem da mercadoria. 

3.1.4 RDL 

A Rangel Distribuição e Logística é a empresa do grupo focada nos serviços de logística, 

nomeadamente de armazenamento e valor acrescentado aos clientes.  

Esta é a unidade com maior exigência de flexibilidade e versatilidade. Desde a receção de 

mercadoria às tarefas de picking e, se necessário, outras tarefas de valor acrescentado, como 

embalamento, cada cliente tem os seus requisitos e especificidades, às quais devem ser dadas 

total atenção. 

Uma das maiores fontes de problemas é o facto da atividade de picking ser realizada 

maioritariamente de forma manual sem qualquer apoio de um aparelho eletrónico, com acesso 

direto ao sistema de informação. 

Atualmente no armazém há três tipos de armazenamento: à unidade e à caixa, localizados na 

mezzanine, ou à palete, em estanteria. Em termos de recursos, dispõe de um empilhador 

convencional, um retrátil e dois porta-paletes elétricos. 

3.1.5 PHARMA 

Apesar da Rangel PHARMA pertencer à RDL e partilharem os recursos em armazém, mais 

uma vez, foi feito um estudo individual a esta unidade dado as suas características específicas.  

O serviço prestado por esta unidade destaca-se pelo cuidado especial que é necessário ter com 

a conservação de medicamentos a baixa temperatura. De facto, a logística farmacêutica é um 

serviço com elevada exigência e legislação associada, o que requer um maior controlo sob 

todas as atividades executadas. De modo a responder a estas condições, os operadores e 

estafetas têm à sua disposição aparelhos digitais pessoais, ao longo de toda a operação, quer 

para a mercadoria a frio como para a mercadoria à temperatura ambiente. Em armazém 

existem dois Radio Frequency IDentification (RFID) e onze PDA. 

Como já indicado, no armazém do Norte é feita, somente, separação e distribuição de toda a 

mercadoria que foi previamente preparada no armazém do Montijo. 

As atividades que envolvem mercadoria a frio, pressupõem o uso de rollers, espécie de 

frigoríficos móveis, para o transporte. A separação é feita numa câmara frigorífica, localizada 

no armazém, com temperatura controlada entre 2 a 8º C. 

3.2 Modelo de processos AS IS 

Após um levantamento exaustivo das atuais operações em armazém, os processos foram 

mapeados com base na modelação multi-nível, descrita no capítulo 2.3, de modo a facilitar a 

leitura das atividades a executar em cada fase e quais os atores que intervêm. 
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Figura 5 - Mapa de processos por fases principais e unidade 

Cada operação tem várias fases de execução, desde a preparação para receção da mercadoria à 

expedição da mesma. Contudo, nem todas essas fases são executadas para todas as operações 

nem por todas as unidades de negócio estudadas, como é possível observar na Figura 5. 

Com vista a encontrar o maior número de atividades comuns às várias unidades, os processos 

foram fragmentados nas seguintes seis fases:  

• A preparação para receção diz respeito a todas as tarefas necessárias a realizar para 

que o armazém esteja preparado para receber a mercadoria; 

• A fase de chegada do veículo, que apenas se verifica no armazém T1, centra-se na 

necessidade de o motorista, antes de estacionar, ter de ir à receção entregar a 

documentação para que o colaborador lhe indique um cais e emita a correspondente 

guia de entrada e etiquetas; 

• As tarefas de receção e validação da mercadoria dizem respeito à descarga e 

verificação da mercadoria. De um modo geral, estas são da responsabilidade do 

operador do armazém, com o apoio da receção, na eventualidade de haver um dano 

grave ou incoerência na informação fornecida pelo cliente; 

• O armazenamento consiste no ato do operador guardar a mercadoria numa 

determinada posição do armazém; 

• Após o planeamento de rotas ou receção de ordem de recolha do cliente, devem ser 

executadas todas as tarefas de preparação para a expedição, como por exemplo, 

separação da mercadoria por veículo ou picking; 

• Por último, ocorre a expedição, que tal como na chegada do veículo, pressupõe a 

alocação do veículo a um cais, a tarefa inversa de carregamento e a entrega da devida 

documentação ao motorista. 

Estas fases serão descritas com mais detalhe nos próximos subcapítulos. 

De modo a facilitar a leitura das atividades de cada serviço e compreender quais os atores 

envolvidos na sua execução, em primeiro lugar, são apresentadas as respetivas matrizes de 

responsabilidade de cada operação.  

No que diz respeito à RT e RIAM, as tarefas são comuns aos serviços de exportação, 

importação e distribuição nacional, sendo por isso desenhada uma só matriz, Figura 6. 

Contudo deve ser tido em consideração que a gestão da mercadoria de exportação e 

importação está ao cuidado da receção, enquanto a de distribuição nacional está sob a 

responsabilidade do escritório. De igual modo, na chegada do veículo, a documentação tanto 

pode ser apresentada na receção como no escritório de distribuição nacional.  
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Relativamente à receção, validação e armazenamento, estas fases, realizadas pelos operadores 

do armazém, contam com a participação dos técnicos da receção. Na etapa de receção da 

mercadoria há, ainda, a participação do motorista para receber a documentação assinada como 

prova de entrada da mercadoria nos armazéns da empresa. 

Relativamente à RIAM importação, pelo reduzido volume de serviço em armazém, esta 

operação foi descrita de uma forma bastante generalizada, como se verifica na Figura 7. Para 

além disso, a representação deste processo não foi detalhada até ao nível 2.  

De um modo geral, os intervenientes são semelhantes aos da Figura 6, pelo facto de ser 

também, realizado no armazém T1. Nesta operação é incluído um novo ator, o departamento 

operacional das ilhas, responsável por informar a mercadoria que chegará ao armazém na fase 

de preparação de receção de carga. 

Relativamente às fases de receção e validação, estas foram representadas numa só fase, uma 

vez que é feita apenas uma verificação visual da mercadoria pelo operador. O armazenamento 

é uma tarefa simples por existir um espaço em armazém destinado somente a mercadoria de 

importação das ilhas.  

A maioria da mercadoria é recolhida pelo próprio cliente, contudo não carece de todas as 

tarefas relativas à expedição, descritas no subcapítulo 3.2. Este serviço termina com a 

mercadoria na posse do cliente e com uma nota de entrega devidamente assinada pelo mesmo 

e emitida pela receção. 

 

 

Figura 6 - Matriz de responsabilidades das operações da RT e  RIAM exportação 

Figura 7 - Matriz de responsabilidades da operação importação da RIAM 
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Em relação à unidade Fashion & Lifestyle, devido à alta sazonalidade, ao reduzido volume e à 

particularidade dos artigos pendurados, também esta foi representada superficialmente na 

Figura 8.  

 

 

Neste processo, não se realiza nem preparação para receção nem para a expedição. A última 

deve-se ao facto de a mercadoria já ser armazenada por destino e cliente. Na primeira etapa 

cabe ao armazém receber a mercadoria, isto é, o operador deve retirar a mercadoria da viatura 

ou, no caso de pendurados, ligar o elevador ao varão do veículo. Tanto na receção como na 

expedição há a participação da receção derivado à troca de documentação. 

A REX II por possuir um tapete para a mercadoria leve, tem poucos participantes nas suas 

atividades. Neste serviço, os estafetas contribuem para as tarefas de remoção e colocação da 

mercadoria leve na viatura, como se verifica na Figura 9. Por ser uma atividade com alguma 

automatização, apenas há a intervenção do gabinete operacional para a receção e emissão de 

documentos necessários à atividade, como manifesto de levantamento e devolução e 

manifesto de carga. Na primeira etapa, foram agregadas as fases de receção e validação por 

haver um cargo scanner incorporado no tapete. 

 

 

Para a empresa RDL, foi necessário desenhar duas matrizes de responsabilidade por realizar 

dois tipos de serviços distintos.  

Um dos negócios consiste em prestar o tradicional serviço de logística, isto é, armazenamento 

da mercadoria e picking. As três primeiras fases indicadas na Figura 10 são realizadas pelo 

operador, com a necessidade de intervenção do posto informático caso haja alguma anomalia 

ou necessidade de apoio na tarefa. 

Figura 9 - Matriz de responsabilidades da operação da REX II 

Figura 8 - Matriz de responsabilidades da operação de Fashion & Lifestyle 
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A atividade identificada como preparação para expedição, é moldada ao cliente, e consiste no 

operador recolher a mercadoria indicada na guia enviada pelo cliente para satisfazer o pedido 

do mesmo. A operação termina com a fase de expedição, mais concretamente com o posto 

informático a emitir uma guia de transporte. 

Não obstante, a RDL, para alguns clientes, realiza também serviços de crossdocking de valor 

acrescentado (Figura 11). Em síntese, cabe ao operador receber, verificar e, imediatamente, 

separar a mercadoria de acordo com as indicações do cliente e carregar na viatura. Em 

paralelo, há sempre o suporte do posto informático quando necessário e para emissão de 

documentação. 

 

 

Por último, na Figura 12, está representada a matriz de responsabilidades para a unidade 

PHARMA. O armazém, em primeiro lugar, deve preparar os rollers pequenos para receber a 

mercadoria a frio que chega no veículo de arrasto do Montijo. A intervenção do posto 

informático mais uma vez, é focada na documentação. 

 

 

 

 

Figura 11 - Matriz de responsabilidades da operação de valor acrescentado da RDL 

Figura 10 - Matriz de responsabilidades da operação de logístitica convencional da RDL 

Figura 12 - Matriz de responsabilidades da operação da PHARMA 
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Como já referido no subcapítulo 3.1.5, a mercadoria que entra é descarregada pelo operador 

de armazém e é, nas horas seguintes, expedida para distribuição, sendo a atividade de 

armazenamento suprimida. Mais uma vez, semelhantemente ao que acontece na REX II, o 

estafeta é o responsável por colocar a mercadoria no veículo alocado a si, ou seja, pelas duas 

últimas atividades de preparação e expedição. 

Após a representação do primeiro nível dos processos, a análise destes foi aprofundada para o 

nível 2. Neste patamar, o estudo foi feito por etapas, e não por unidade, para que houvesse 

uma leitura mais intuitiva. Os subcapítulos seguintes apresentam a descrição detalhada de 

cada fase. 

3.2.1 Preparação para receção de carga 

Esta fase é exclusiva a apenas dois processos, importação para ilhas e a distribuição da 

mercadoria a frio da PHARMA. 

No que concerne ao primeiro processo, inserido na unidade RIAM, esta fase, surge da 

necessidade do armazém ter de preparar a chegada dos contentores das Ilhas. Ora, a receção 

recebe um mapa de contentores, enviado pelo escritório das ilhas, e deve identificar quais os 

contentores direcionados para a plataforma de Alfena, com o próposito de planear os cais para 

a receção destes.  

 

 

O outro processo é referente ao negócio da PHARMA, Figura 13, e emerge da especificidade 

da mercadoria e dos cuidados próprios a ter com esta. De facto, antes de receber a mercadoria 

do Montijo, é necessário assegurar que os rollers têm a bateria cheia e estão à temperatura 

exigida para se poder separar a mercadoria assim que entra em armazém. Para tal, as baterias 

destes devem ser carregadas e, de seguida, os rollers devem ser colocados dentro da câmara 

frigorífica para estabilizar a temperatura. 

3.2.2 Chegada do veículo 

Esta fase, apesar de ser comum a todos os processos, tem diferenças significativas entre estes.  

Na generalidade dos serviços RT e RIAM, Figura A. 1 e Figura A. 2 respetivamente, em 

primeiro lugar, o motorista deve dirigir-se à receção e apresentar a documentação para que o 

colaborador saiba que mercadoria vai dar entrada em armazém. Depois, este último deve 

emitir uma guia de entrada e respetivas etiquetas. Contudo, há uma pequena diferença no que 

diz respeito à carga da RT, recolhida pela própria Rangel e que segue para distribuição 

nacional, a qual é declarada, diretamente, no escritório. 

Na RIAM, caso a documentação apresentada não tenha toda a informação necessária sobre a 

mercadoria, o escritório deve notificar o departamento operacional e exigir os detalhes em 

falta. Estas situações são mais frequentes na exportação, quando a entrega no armazém é da 

responsabilidade do cliente. Neste ponto há duas possibilidades: ou os comerciais conseguem 

obter a informação e transmitem à receção, ou o cliente recusa partilhar o resto dos dados. No 

caso da última, o funcionário recusa a mercadoria. Se, efetivamente, toda a informação 

Figura 13 - Receção de mercadoria na unidade PHARMA 
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necessária estiver em ordem, o colaborador dá instruções para o motorista estacionar num 

cais. 

No que diz respeito à unidade Fashion, não se considera esta fase porque o fluxo de veículos 

é reduzido. 

No que concerne à REX II, RDL e PHARMA, esta fase não é realizada, pois os cais já estão 

destinados aos veículos e a uma rota em particular e porque a mercadoria já vem etiquetada de 

origem, à exceção da carga RDL. Tal como em todas as atividades, o motorista deve sempre 

dirigir-se à receção ou posto informático para entregar a devida documentação. 

3.2.3 Receção e validação da mercadoria 

Esta fase é transversal a todos os processos uma vez que remete para a descarga e verificação 

da mercadoria. 

Relativamente à descarga, à exceção da mercadoria leve da REX II, esta atividade é realizada 

pelos operadores de armazém.  

A REX II distingue-se das restantes operações por ter um método próprio de trabalho e um 

tapete integrado para a mercadoria leve, a qual o estafeta é capaz de deslocar, pelas suas 

mãos, diretamente do veículo para o tapete. 

No que concerne à verificação, os critérios de cada processo dependem do método de 

faturação e planeamento da própria unidade ou das condições e equipamentos em armazém. 

Na Figura 14 é apresentado um mapa das diferentes tarefas que podem ser executadas nesta 

fase por cada processo. 

 

 

Por um lado, na RT importação e RIAM exportação, em todas as descargas, a carga é 

verificada visualmente, são retiradas as medidas e, se o operador achar que o peso indicado na 

etiqueta é suspeito, também é feita a pesagem da mesma. Não havendo problemas, procede-se 

à etiquetagem da mercadoria, caso contrário, o operador deve informar a receção das 

diferenças, para que a informação seja atualizada no sistema de informação, e uma nova 

etiqueta seja impressa.  

Por outro lado, no que toca à RT exportação, devido ao grande volume de mercadorias que se 

concentra no armazém no mesmo período, apenas é possível realizar verificação visual, 

contagem de volumes e etiquetagem. 

A Figura B. 1 e Figura B. 2 representam esta fase para as operações da RT e RIAM, 

respetivamente. 

No armazém T1, onde ocorrem os serviços das unidades RT e RIAM, a verificação da 

mercadoria passa por confirmar a tipologia de carga e assegurar o correto embalamento. Por 

vezes, acontece que o cliente envia mercadoria perigosa, que não está sinalizada nem 

Figura 14 - Mapa das tarefas de verificação de mercadoria realizadas em cada processo 
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corretamente embalada. É responsabilidade do armazém cumprir este passo, no sentido de 

evitar erros ou acidentes no manuseamento futuro da carga em questão. 

De igual forma, na RDL somente se executa a verificação e contagem, como representado na 

Figura B. 3. No caso de alguma anomalia na carga recebida, o operador deve registar na 

documentação para que, posteriormente, o posto de informática informe o cliente. 

Na unidade Fashion, Figura B. 4, esta fase depende do tipo de mercadoria com que o 

operador está a lidar. Se se tratar de pendurados, apenas se faz contagem e não se procede à 

etiquetagem. Se for carga em paletes ou caixas, são retiradas as medidas e, de seguida, os 

volumes são etiquetados. 

A REX II tanto recebe mercadoria leve como pesada, como destacado na Figura B. 5. Se for 

carga leve, esta vai diretamente para o tapete rolante que já tem incorporado um sistema de 

medição e pesagem. Especificamente nesta fase, para toda a carga que for para entrega no dia 

seguinte, o estafeta deve colocar no tapete rolante e efetuar a leitura do código de barras da 

mercadoria para que os valores das medidas e peso sejam registados. Todavia, se for 

mercadoria pesada, como já indicado, o operador fará a descarga, leitura do código e só em 

situações suspeitas é que pesará. 

Por último, na PHARMA, Figura B. 6, como já mencionado, a carga já vem preparada das 

instalações do Montijo. Devido às rigorosas exigências na logística farmacêutica, o operador 

descarrega os rollers grandes com a mercadoria a frio e coloca-os diretamente na câmara de 

frio. O operador tem de ler o código de barras da câmara e dos rollers, para a hora de entrada 

ficar registada. 

Na mercadoria à temperatura ambiente (TA) apenas é necessário verificar se todos os volumes 

chegam devidamente embalados e se não há carga danificada. Se o problema for só de 

embalamento, há condições nas instalações do Norte para realizar reembalamento e 

etiquetagem. Contudo, se o dano já for da própria mercadoria, esta é devolvida à plataforma 

de origem. 

3.2.4 Armazenamento  

Todos os armazéns se enquadram na categoria de crossdocking, à exceção da RDL nos 

serviços de logística de armazenamento. 

Na RT importação e distribuição nacional, há três destinos possíveis para a carga. Por um 

lado, pode ser o cliente a recolher a mercadoria em armazém e, sendo asssim, é armazenada 

em estanteria ou no solo. Por outro lado, se for mercadoria que seguirá para distribuição, 

existem espaços delineados por rota. Finalmente, se a mercadoria se encontrar bloqueada, esta 

deve ser armazenada numa zona própria enquanto a receção aguarda novas instruções. 

A mercadoria que dá entrada em armazém com vista a ser exportada, quer seja serviço da RT 

ou RIAM, pode ser armazenada já na zona alocada ao camião ou contentor onde irá seguir 

viagem. Na eventualidade de ainda não haver um espaço pré-definido, é colocada numa zona 

escolhida pelo manuseador. Se se verificar a segunda situação, o manuseador deve escrever na 

guia de entrada onde colocou a carga e entregar à receção para que a localização fique 

registada no sistema. 

Relativamante à carga RIAM de importação, existe um local em armazém próprio para a 

mercadoria que chega das ilhas. 

Quando se trata de mercadoria perigosa, a mesma é armazenada numa zona própria e segundo 

os critérios do código International Maritime Dangerous Goods (IMDG). Há ainda 

possibilidade de a mercadoria entrar em armazém como bloqueada, normalmente por falta de 

informação sobre o destinatário ou de documentos, devendo ser armazenada na zona 

destinada a mercadoria bloqueada. 
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Na Figura C. 1 é feita uma representação generalizada desta fase para as empresas RT e 

RIAM. 

A mercadoria da Fashion permanece no máximo três dias em armazém e, portanto, é 

diretamente armazenada por cliente e destino, quer os pendurados como as paletes. Como tal, 

esta fase não foi modelada. 

A REX II é das unidades com mais complexidade nesta fase, pelo simples facto de a 

mercadoria poder seguir entre quatro rumos distintos, demonstrado na Figura C. 2.  

Os serviços desta unidade incluem recolher junto do cliente mercadorias com entregas para o 

dia seguinte ou com outras datas de entrega desejadas, designadas por DED. Contudo, por um 

lado, pode acontecer que a plataforma responsável pela recolha não seja a mais adequada para 

realizar a entrega e, como tal, pode ser enviada para outras plataformas da empresa espalhadas 

pelo país. Por outro lado, pode acontecer a mercadoria ser uma DEX. A origem desta 

classificação pode ser por falta de informação, como, por exemplo, não se saber a morada de 

destino, a indisponibilidade do destinatário no ato de entrega, entre outras possibilidades. 

De forma semelhante aos outros armazéns, toda a mercadoria que não é do dia seguinte é 

armazenada na zona pré-definida no armazém, ou seja, ou no espaço destinado para 

plataforma a qual será enviada, ou na zona DED ou DEX. A diferença reside na carga leve a 

ser entregue no dia seguinte que, como já indicado, segue diretamente do veículo para o tapete 

e, posteriormente, o operador coloca a encomenda na roller cage da respetiva rota de destino. 

Se se tratar de carga pesada com entrega no dia seguinte, esta é colocada ao lado da roller 

cage com o mesmo destino. 

Na RDL, mais concretamente nos serviços de logística convencional, há um cuidado maior no 

armazenamento da mercadoria. Nesta unidade, o método de armazenamento depende do 

contrato com o cliente, podendo ser à palete, ao volume ou à unidade.  

Por um lado, se o contrato for faturação à palete, o cliente pode entregar a mercadoria em 

palete ou em volumes, e o armazém tratará de fazer a consolidação e filmagem da palete de 

acordo com as exigências do cliente. Neste caso, o armazenamento é feito em estanteria. Por 

outro lado, se a faturação for ao volume ou à unidade, a mercadoria é armazenada na 

mezzanine. Independentemente do tipo de armazenamento, o operador deve sempre registar a 

posição e informar o posto informático para que a localização fique registada no sistema Icall, 

como se verifica na Figura C. 3. 

3.2.5 Preparação para expedição 

Para a RIAM exportação, RT e PHARMA, no que concerne à mercadoria à temperatura 

ambiente, esta etapa consiste em separar a mercadoria por veículo ou contentor. A receção 

emite o manifesto de carga enviado pelo departamento operacional e entrega ao colaborador 

que tratará de reunir toda a mercadoria referente a esse mapa de carga, como demonstrado na 

Figura D. 2. 

Relativamente à unidade Fashion, como já indicado, por permanecer pouco tempo em 

armazém, a mercadoria à entrada é imediatamente separada por destino, não se realizando, 

portanto, esta fase antes da expedição. 

No que diz respeito à REX, Figura D. 1, a mercadoria a ser entregue no dia seguinte já foi 

previamente separada para as roller cages. Contudo, é necessário fazer um levantamento da 

mercadoria DED e DEX com a mesma data de entrega. Atualmente, a mercadoria DED é 

armazenada por data de entrega. Este layout simplifica as tarefas do operador que deve, 

simplesmente, ou colocar a carga no tapete rolante ou junto da roller cage da rota, 

dependendo se se trata de mercadoria leve ou pesada, respetivamente.  
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Para a mercadoria DEX, o operador consegue ver no menu do sistema informático quais as 

DEX tratadas. Deve emitir a respetiva etiqueta, localizar a mercadoria, reetiquetar a 

embalagem e mais uma vez, ou colocar no tapete rolante ou no solo junto da roller cage. Tal 

como descrito na fase de receção, a carga leve que segue no tapete rolante é colocada pelo 

operador na respetiva roller cage. 

Na PHARMA, principalmente nos produtos a temperatura controlada, e por exigência da 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), há um maior 

controlo das tarefas realizadas em comparação com as restantes unidades do grupo. O 

colaborador, na hora de separar os medicamentos dos rollers grandes para os mais pequenos, 

deve cumprir uma série de tarefas mapeadas na Figura D. 3.  

A gestão dos rollers é feita pelo supervisor do armazém, que define o destino de cada roller e 

a mercadoria que irá ser transportada neste. Com base nessa informação, o operador sempre 

que vai colocar mercadoria dentro do roller, deve ler o código de barras da câmara, selecionar 

a rota no RF, ler o código do roller pequeno e de seguida, ler o código de barras de toda a 

mercadoria. No final, fecha o roller e replica este ciclo de tarefas nos restantes rollers. 

As atividades RDL nesta fase estão muito dependentes do tipo de serviço contratado pelo 

cliente. Por serem operações muito personalizadas, será feita uma descrição numa perspetiva 

geral, tendo em conta a flexibilidade que se deve garantir em armazém para ser capaz de 

atender às necessidades de cada cliente. Seguindo a divisão feita no início deste capítulo, a 

RDL tem serviços de logística de armazenamento e de valor acrescentado.  

Relativamente aos serviços de logística de armazenamento, Figura D. 4,  esta fase concentra-

se na atividade de picking. Podendo ser realizada das mais diversas formas, de modo lato, 

após o posto informático receber a encomenda do cliente e emitir uma picking list, o operador 

deverá recolher a mercadoria e colocá-la na zona de expedição, quando se trata de picking à 

palete. Se o serviço acordado com o cliente for de picking ao volume ou à unidade, implica a 

integração de uma tarefa de embalamento, a realizar na fase seguinte de expedição. Para este 

último tipo de picking, nesta etapa, o operador tem de recolher a embalagem, a mercadoria 

indicada na picking list e colocar na zona de expedição.  

O outro serviço prestado pela unidade, de valor acrescentado, pode ser classificado como uma 

combinação entre os serviços de logística e crossdocking. De forma mais concreta, e como 

representado na Figura D. 5, atualmente, passa por receber a mercadoria do cliente e separá-la 

para novas embalagens, etiquetá-las e expedir. 

3.2.6 Expedição 

A última fase dos processos consiste na saída da carga em armazém. A entrega da mercadoria 

pode ser responsabilidade da própria empresa ou de uma empresa subcontratada ou, então o 

próprio cliente pode recolher.  

À exceção da REX II e da PHARMA, todas as outras unidades recorrem a terceiros para 

efetuar a distribuição da mercadoria. Contudo, há a possibilidade de uma unidade subcontratar 

serviços de outra unidade dentro do próprio grupo, como por exemplo, a RDL subcontratar a 

REX, ou a RIAM subcontratar a RT para recolha e entrega de mercadoria. 

Da mesma forma, como foi descrito no subcapítulo 3.2.2, para a RT e RIAM o motorista 

deve, em primeiro lugar, dirigir-se à receção e receber indicação do cais, contrariamente à 

REX II e PHARMA que já têm os cais alocados às rotas e aos próprios veículos. 

Para a RT distribuição nacional, como a mercadoria segue em veículos ligeiros ou camiões, é 

o próprio motorista que coloca a mercadoria na viatura com um porta-paletes. Caso haja uma 

carga mais pesada, um operador do armazém carregará com o empilhador, como se constata 

na Figura E. 1. 
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Na REX e PHARMA, também é o estafeta que coloca a mercadoria no veículo se for carga 

ligeira, contudo, tem de ler o código de barras da mercadoria com os PDA. Estas fases 

encontram-se modeladas nas Figura E. 2 e Figura E. 3, respetivamente. 

Nas operações de exportação da RT, RIAM e Fashion, é o próprio armazém responsável por 

carregar o camião TIR ou contentor. Normalmente, esta ação requer entre dois a três 

operadores e um empilhador, excluindo na atividade particular dos pendurados da Fashion 

que tem um equipamento próprio, como destacado na Figura E. 4. 

Na RIAM há a particularidade de a mercadoria só poder entrar no contentor quando o 

despacho aduaneiro para a mesma for emitido. Após colocar toda a mercadoria no contentor, 

este deve ser selado, como descrito na Figura E. 5. 

Por último, apesar da RDL não ser diretamente responsável pela expedição da mercadoria, 

quando é uma transportadora ou cliente a fazer recolha nas instalações da empresa, é da 

responsabilidade dos próprios operadores realizar o carregamento. Todavia, é sempre 

necessário emitir o documento de entrega. 

Para a RDL, na vertente de logística convencional, antes de iniciar a operação de 

carregamento ou transferência da mercadoria para outra unidade, um operador vai conferir e 

validar o picking realizado na fase anterior. Isto é, um operador tem de verificar se o picking 

está de acordo com a guia, e no caso de ter sido à unidade, vai realizar o embalamento e 

etiquetagem, como realçado na Figura E. 6. 

Nos serviços de valor acrescentado, o armazém é o responsável pela expedição, como 

representado na Figura E. 7. 
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4 Proposta de modelo operacional e indicadores de desempenho. 

Neste capítulo é apresentada a proposta do modelo TO BE e são definidos alguns indicadores 

de desempenho para auxiliar na monitorização e controlo das atividades propostas. 

4.1 Pressupostos 

Todo o modelo operacional foi desenhado com vista a uniformizar o máximo possível as 

operações, independentemente da unidade que as realizar. Como referido no subcapítulo 3.1, 

atualmente a maioria das operações em Alfena carecem de qualquer tipo de registo de 

informação automático ou de controlo das entradas e saídas.  

Antes de se iniciar a descrição dos novos processos propostos, devem ser tidos em conta 

alguns pontos descritos nos parágrafos seguintes. 

Neste momento, nem todas as unidades de negócio da Rangel detêm um sistema de 

informação capaz de registar e processar as entradas e saídas. Para a execução deste projeto, e 

em conformidade com as intenções expressas pela Rangel, foi assumido que haverá um 

sistema de informação comum a todas as unidades e capaz de apoiar nas atividades 

projetadas. 

A linha de negócio Express & Parcels, REX I e REX II, durante o período em que decorreu o 

projeto, sofreu uma reestruturação de negócio, por consequência da aliança estratégica que foi 

estabelecida com a empresa Correos Express do Grupo Correos, sendo agora reconhecida 

como Correos Express Portugal. Com isto, as atividades serão dedicadas apenas ao transporte 

expresso nacional e internacional de mercadoria leve. Por esta razão, e com o grande fluxo de 

mercadoria que é expectável entrar no armazém, foi sugerida a aquisição de um sorter, isto é, 

um tapete que registasse a entrada e saída, pesasse e separasse a mercadoria automaticamente. 

Relativamente à unidade Fashion & Lifestyle, a mercadoria pesada, como paletes, foi 

integrada nas atividades da RT. Como tal, para esta empresa em específico, apenas são 

apresentadas as operações para a mercadoria em cruzetas.  

Inicialmente, foi pensada uma proposta de implementação de um hanging garment sorter para 

a Fashion contudo, pelo reduzido volume, em paralelo com a alta sazonalidade, não se 

encontraram fundamentos para tal investimento. Não obstante, no sentido de tentar tornar as 

atividades mais eficientes, dentro das limitações da unidade, é proposto que no mecanismo de 

manuseamento da mercadoria pendurada se incorpore um sensor capaz de realizar a contagem 

dos artigos que entram e saem. Deste modo, o operador será dispensado de executar essa 

tarefa. 

A PHARMA, é outra unidade da Rangel com mercadoria muito específica. Por um lado, no 

que diz respeito a este setor, pela rigorosa legislação aplicada à logística farmacêutica, esta 

operação já se encontra com um nível de controlo significativo e, por conseguinte, houve uma 

reduzida margem de melhoria das atividades. Por outro lado, para a mercadoria à temperatura 

ambiente, e considerando o atual método de separação da mercadoria enviada pela plataforma 

do Montijo, bem como a forte expressão da empresa neste mercado, determinou-se que seria 
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interessante propor a aquisição de um sorter, para aliviar o fluxo de trabalho numa operação 

de curto intervalo de execução. 

Para a fase de validação de mercadoria, especialmente nas unidades RT e RIAM, sugere-se 

que sejam adquiridas balanças integradas com o sistema de informação, capazes de ler as 

etiquetas, registar o peso da mercadoria e, ao mesmo tempo, fazer leitura a laser das medidas. 

Contudo, em armazém deverá continuar a haver balanças convencionais e fitas métricas para 

a mercadoria disforme. 

Por último, a ideia por detrás de todas as atividades desenhadas é que os operadores tenham 

um dispositivo eletrónico de suporte como, por exemplo, um PDA ou smartphone, que 

permita fazer a leitura de etiquetas, ter acesso às guias de entrada, mapa de carga, listado de 

recolhas, entre outras, e receber notificações dos serviços a realizar. 

4.2 Modelo Operacional TO BE 

Para a realização desta parte do projeto, em primeiro lugar, foi importante compreender quais 

as atividades essenciais a qualquer serviço independentemente da empresa e, nestas 

atividades, incluir os objetivos do grupo Rangel. Como resultado, foram consideradas as 

seguintes etapas: 

• A fase principal de entrada do veículo nas instalações consiste no controlo, na portaria, 

de todos os veículos que vêm entregar ou receber mercadoria. Este passo será aplicado 

a todas as unidades e processos modelados. O intuito é que a alocação dos cais seja 

feita pela portaria. Esta fase termina com a receção a registar a informação nos 

sistemas da empresa e quando concerne à descarga de mercadoria, emitir guias de 

entrada e etiquetas; 

• A gestão dos cais foi incluída a pensar nas unidades que possuem frota própria, 

PHARMA e Correos. Na fase de saída de mercadoria, os veículos não passam pela 

portaria por já estarem estacionados dentro das instalações. Neste caso, a gestão dos 

cais recai sob a receção uma vez que está relacionada com as rotas diárias definidas. 

Por ser uma atividade bastante simples, na medida em que o estafeta só necessita de ir 

à receção receber indicação sobre o cais e estacionar o veículo, não foi feita a 

modelação até ao segundo nível; 

• A receção de carga envolve a atividade de descarregar e fazer uma breve conferência 

visual à mercadoria, para salvaguardar a empresa na eventualidade de danos na 

mercadoria recebida. A responsabilidade desta fase é dos operadores do armazém, 

sendo que pode haver a participação da receção caso haja anomalias na mercadoria. 

Feito isto, o operador deverá entregar a documentação assinada ao motorista como 

prova de que a mercadoria deu entrada em armazém e de transferência de 

responsabilidade para a Rangel; 

• A fase de validação da mercadoria consiste em conferir medidas e pesos para 

assegurar que a informação transmitida pelo cliente ou agente está correta. Este passo 

executado pelo armazém, é importante para o processo administrativo de faturação; 

• O armazenamento é realizado pelo colaborador do armazém, e, como a própria palavra 

indica, descreve a atividade de guardar uma mercadoria numa determinada posição; 

• A etapa de deslocação de mercadoria, abrange qualquer alteração de posição que a 

mercadoria sofra, o que pressupõe o respetivo registo por parte do operador no seu 

aparelho eletrónico. 

• Por último, é de considerar a fase de expedição que implica o ato de carregar o veículo 

ou contentor e entregar a devida documentação ao motorista, como guia de transporte, 
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guia de entrega ou Contrat de Transport International de Marchandises par Route 

(CMR). O carregamento é feito pelos operadores de armazém, mas com a participação 

da receção ou do departamento operacional caso seja necessário corrigir o documento 

de transporte. 

A partir da análise detalhada da situação atual, o processo de projeção do modelo TO BE foi, 

de certa forma, bastante intuitivo. Primeiramente, tendo em conta o tipo de negócio e a 

tipologia de carga, tornou-se óbvio que as operações da RIAM, RT e Fashion pesados 

poderiam ser agregadas num só processo.  

Uma vez que todos serviços são de crossdocking, como é observável na Figura 15, incluiu-se 

a tarefa de receber a mercadoria, colocá-la na devida posição no armazém e a fase de 

expedição.  

 

 

Relativamente à PHARMA e Fashion, pela mercadoria distinta e respetivos cuidados únicos, 

tornou-se impossível conseguir agregar estes processos aos outros. Não obstante, com as 

aquisições propostas no subcapítulo 4.1, será expectável que as operações simplifiquem e haja 

redução do tempo de execução. 

Para a Fashion, apesar de a sugestão não passar por investir num mecanismo que separe 

automaticamente a mercadoria, esta será separada na fase de armazenamento. Contudo, a 

etapa de validação é eliminada, uma vez que a única exigência de verificação é a contagem 

dos artigos, que será feita pela célula sugerida no subcapítulo 4.1.  

 

 
Figura 16 - Matriz de responsabilidades das operações da Fashion & Lifestyle 

Figura 15 - Matriz de responsabilidades das operações das unidades RT e RIAM 
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Dada a quantidade de artigos, a menos que seja exigência do cliente, concluiu-se dispensável 

a verificação ou leitura de etiquetas, artigo a artigo, pois teria impactos desnecessários em 

termos de custo e tempo. Deste modo, considera-se apenas as tarefas de carga e descarga do 

veículo, que passam por usar um elevador próprio, e a separação da mercadoria por cliente e 

destino. Todas estas tarefas são realizadas pelos colaboradores do armazém, como se constata 

na Figura 16. 

A Correos Express Portugal caracterizar-se-á pela sua mercadoria de pequenas dimensões e 

pelo processo automatizado com a instalação de um sorter. A ideia é haver uma balança 

integrada no próprio sorter com o sistema de informação que lê a etiqueta e regista o peso, de 

forma semelhante ao tapete atual. Por esta razão, a validação e separação são representadas 

numa só fase principal, como é possível constatar na Figura 17.  

 

 

O resto do processo será semelhante às restantes operações, com controlo na portaria, 

atividade de descarga e carregamento das viaturas, ou seja, as fases receção de carga e 

expedição, respetivamente. Para além disso, como já indicado no subcapítulo 3.2.5, é 

necessário que o operador realize a etapa de preparação de expedição, identificada como 

consolidação para que se recolham as DEX tratadas e a mercadoria DED referente ao dia 

seguinte.  

A RDL funcionará de forma muita semelhante ao proposto para a RT e RIAM , à exceção que 

nesta empresa é necessário considerar as atividades de picking e embalamento, como se 

constata na Figura 18. Ambas as atividades serão executadas pelos operadores do armazém, 

com a possibilidade de suporte por parte de receção, no caso de haver um desvio não planeado 

nas atividades.   

 

 

Figura 17 - Matriz de responsabilidades das operações da Correos Express Portugal 

Figura 18 - Matriz de responsabilidades para as operações da RDL 
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Por um lado, o picking terá início cada vez que o cliente envie um pedido e terminará com 

esse pedido de recolha concluído. Por outro lado, o embalamento, que será no seguimento do 

pedido do cliente, consiste em embalar a mercadoria de acordo com as exigências deste.  

Na fase de expedição, no que diz respeito às responsabilidades, verifica-se uma pequena 

diferença em relação aos processos até aqui modelados, pois esta empresa não possui uma 

gestão própria das viaturas. Como tal, tanto pode subcontratar uma empresa do próprio grupo 

para fazer a entrega, uma transportadora externa, ou ser o cliente a levantar. Este planeamento 

requer a intervenção da receção. 

Por último, a unidade PHARMA procederá de forma bastante similar à descrita na situação 

atual, no subcapítulo 3.2. A matriz de responsabilidade é representada na Figura 19. Os 

operadores deverão preparar os rollers para, posteriormente, colocar a mercadoria a frio. De 

seguida, serão realizadas as atividades já previamente descritas desde a entrada do veículo nas 

instalações à expedição.  

Esta unidade assemelha-se ao processo desenhado para a Correos na medida em que, tendo a 

própria frota de distribuição, é o estafeta a colocar a mercadoria na viatura e a gestão de 

alocação dos cais para expedição é da responsabilidade da receção.  

A diferenciação nesta fase principal de verificação da mercadoria deve-se à necessidade de, 

primeiramente, separar a mercadoria por tipologia, nomeadamente, por mercadoria a frio (2º a 

8ºC) ou à temperatura ambiente. Nesta etapa há o suporte da receção no caso de algum dano 

na mercadoria recebida.  

A preparação para distribuição é responsabilidade única do operador, dado que, apesar da 

mercadoria à temperatura ambiente ser separada automaticamente pelo sorter, a mercadoria a 

frio exige a participação dos colaboradores. A fase de separação de mercadoria a frio 

permanece como descrito no modelo AS IS, no subcapítulo 3.2.1.  

 

 

Nos subcapítulos seguintes é apresentada uma descrição mais detalhada de cada fase com 

referência aos respetivos diagramas swimlane e se necessário, flowcharts. 

4.2.1 Entrada dos veículos nas instalações 

Esta fase, representada na Figura 20, pretende ir de encontro ao objetivo de controlar na 

portaria todas as entradas de viaturas. 

O motorista ao entrar nas instalações, deve declarar junto da portaria as suas intenções, 

nomeadamente para que unidade se destina o serviço que vem prestar, para que o colaborador 

posso indicar-lhe o cais onde deve estacionar o veículo. 

Figura 19 - Matriz de responsabilidades para as operações da PHARMA 
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Figura 20 - Entrada dos veículos nas instalações 

O princípio é que toda a gestão de cais seja feita na portaria. Para isso, o colaborador deve ter 

acesso à informação sobre o estado de cada cais e ter conhecimento das entregas e 

levantamentos já planeados. 

Após o motorista estacionar a viatura no cais que lhe foi indicado, deve dirigir-se à receção 

dessa unidade e entregar a documentação que declara a mercadoria que vem entregar. O 

administrativo técnico da receção deve ainda registar essa informação no sistema, caso ainda 

não esteja, e emitir a documentação exijida, nomeadamente, guia de entrada e etiquetas. 

Apesar de não haver conhecimento do modo de gestão das operações e dos sistemas de 

informação, foi considerada a possibilidade da receção, na hora, realizar a atribuição de 

operadores ao serviço de carga ou descarga. 

4.2.2 Receção da carga 

A fase descrita na Figura 21, será aplicada a todas as unidades do grupo, à exceção de 

Fashion, Correos e PHARMA.  

Neste caso, começa com a operação de descarga do veículo, embora antes o operador deva 

confirmar que a viatura que está no cais é referente aos documentos que lhe foram entregues. 

A ideia é que em cada cais haja um código em que o operador, com o aparelho, tem acesso à 

guia de entrada correspondente, e lê esse código do cais como forma de registo de início da 

atividade de descarga.   

 

 

Após ter a carga toda em armazém, deverá ser feita uma conferência visual para confirmar 

que toda a mercadoria indicada na guia entrou no armazém, e que não foi recebida mercadoria 

com dano. Na eventualidade de haver alguma anomalia, o operador deve registar na checklist. 

Este passo serve como garantia na transferência de responsabilidades, no sentido de 

salguardar a empresa contra reclamações futuras. 

Para melhor detalhar este passo, foi desenhado o terceiro nível, ou seja, um flowchart, Figura 

22, para mostrar como o operador deve proceder em casos de anomalias passíveis de serem 

resolvidas ou não. Poderão ser vários os tipos de anomalia, desde derrames a mercadoria 

partida ou estragos no embalamento. No caso de a anomalia ser solucionável, o operador deve 

Figura 21 - Receção de mercadoria para as unidades RT, RIAM e RDL 
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armazenar a mercadoria numa zona própria e resolver o problema. Por norma, implica a 

reetiquetagem da mercadoria. No caso de ser uma anomalia mais grave que o armazém não é 

capaz de resolver, a receção deverá informar o departamento operacional para que este 

contacte o cliente. 

 

 

De seguida deve registar o fim de descarga, assinar a documentação entregue pelo motorista e 

devolver-lhe para que este possa sair das instalações. 

Relativamente à unidade Fashion, a única diferença incide na atividade de descarga, como se 

verifica na Figura F. 1, uma vez que, neste caso, o operador apenas precisa de ligar à viatura  

o mecanismo próprio para artigos pendurados e colocar a mercadoria no elevador. 

Por outro lado, na PHARMA, distingue-se esta fase por não se realizar nesta etapa qualquer 

tipo de verificação da mercadoria, Figura F. 2. A mercadoria recebida foi preparada pelo 

armazém no Montijo e vem consolidada em paletes, dificultando a deteção de anomalias nas 

embalagens.  

Na Correos, como a ideia é ter um sorter integrado, a receção de carga passa apenas pela 

tarefa do estafeta colocar a mercadoria do dia seguinte no tapete e a restante mercadoria na 

boca do cais, como se encontra descrito na Figura F. 3. Só no final desta atividade o estafeta 

vai à receção e entrega os documentos, como o manifesto de entrega ou devolução. 

4.2.3 Validação  

Esta fase principal foca-se em verificar toda a mercadoria e validar a informação associada a 

esta. 

Novamanente a RT, RIAM e RDL foram representadas num só processo, Figura 23, por em 

todos os volumes ser necessário etiquetar a mercadoria e retirar informações, como a 

cubicagem. De modo geral, no caso da RT e RIAM é ainda preciso saber o peso, enquanto 

para a RDL interessa confirmar o número de volumes.  

Primeiramente, o operador deve etiquetar os volumes, pois é a leitura da etiqueta de cada 

volume que permitirá que a informação registada esteja associada a essa mesma mercadoria.  

Figura 22 - Flowchart da tarefa de registo de anomalias 
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Nesta atividade, o primeiro ponto de decisão remete para a eventualidade da mercadoria ser 

bastante disforme e não ser possível colocá-la nas balanças sugeridas no subcapítulo 4.1. 

Como tal, é necessário definir os passos para medir e pesar esse tipo de mercadoria. O 

operador deverá ler o código da etiqueta, colocar na balança e registar no seu aparelho o valor 

indicado, e posteriormente registar as medidas retiradas com a fita métrica. 

Se for uma mercadoria de tamanho aceitável, o operador apenas tem de colocar na balança e 

esta fará automaticamente a leitura de etiqueta e o registo da informação. 

 

 

Há ainda a possibilidade de ter de contar as unidades e nessas situações, o colaborador deve 

ler a etiqueta, contar e registar a quantidade.  

Nos artigos pendurados do Fashion não se incluiu a fase de verificação por diversas razões. A 

etiquetagem implicaria que todas as cruzetas tivessem uma etiqueta, o que seria uma atividade 

muita longa, tendo em conta que um veículo pode trazer entre 3.000 a 20.000 artigos. Por ser 

uma atividade de crossdocking de pendurados, o único ponto importante é a contagem do 

número de artigos, que será feita automaticamente. 

Por razões semelhantes, não se considerou a fase de validação na Correos por não ser 

necessário mão de obra direta para a execução desta tarefa. O sorter terá incorporado um 

cargo scanner que regista automaticamente o peso, como acontece na situação atual descrita 

no subcapítulo 3.2.2. 

Para a PHARMA, a validação passa por, em primeiro lugar, separar a mercadoria por tipo, 

como se verifica com a representação de um ponto de decisão na Figura G. 1. Por um lado, a 

mercadoria a frio, que vêm do Montijo em rollers, deverá ser colocada na câmara e os 

códigos de barras de ambos devem ser lidos para que haja o registo de entrada da mercadoria 

no armazém, como acontecia na situação atual. Por outro lado, para a mercadoria à 

temperatura ambiente, detalhado com mais pormenor no flowchart, Figura G. 2, o operador 

deve verificar o estado da embalagem. Se esta estiver danificada, deve avaliar se o dano é só 

da embalagem, ou se é do próprio produto, e no último caso, a embalagem tem de ser 

devolvida à plataforma do Montijo. Se for problema de embalamento, o operador deve 

realizar o embalamento e pedir uma nova etiqueta à receção para etiquetar a embalagem. 

4.2.4 Armazenamento 

Esta fase foi projetada de uma forma muito geral para que fosse transversal a todas as 

unidades que tenham de guardar uma mercadoria numa determinada posição, 

Figura 23 - Validação de mercadoria para as unidades RT, RIAM e RDL 
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independentemente de se tratar de um serviço de crossdocking ou de logística de 

armazenamento. 

Como representado na Figura 24, o operador tem de recolher o volume e ler a sua etiqueta. 

Assumindo que haverá uma gestão inteligente do armazém, o ideal será que o próprio sistema 

indique o local onde deve ser armazenado o volume. No entanto, deve ser dada a liberdade ao 

operador de informar que colocará o volume numa posição diferente.  

 

 

Independentemente, o operador tem, com o seu aparelho, de ler o código de barras da posição 

onde pretende armazenar e o do volume. Feito isso, pode, efetivamente, armazenar a 

mercadoria e deve indicar como finalizada esta tarefa no seu dispositivo. 

4.2.5 Movimentação da mercadoria 

Da mesma forma que foi projetada a fase de armazenamento, também esta fase, representada 

na Figura 25, foi concebida no sentido de ser aplicada em todas as unidades. 

 

Figura 25 - Atividade de movimentação de mercadoria (TO BE) 

Sempre que for necessário mudar a posição de uma mercadoria, ou por necessidade interna, 

ou por exemplo, no caso de exportação via marítima por a mercadoria ter de passar de zona 

alfandegada para zona desalfandegada, o operador deve proceder de forma semelhante à fase 

de armazenamento, descrita no subcapítulo 4.2.4. Isto é, recebendo a notificação no seu 

dispositivo de que um volume precisa de ser transferido para outra posição, o operador deve 

localizar a mercadoria, deslocá-la para a nova posição, ler o código de barras quer da posição 

como do próprio volume, colocar a mercadoria nesse lugar e registar a operação como 

finalizada. 

4.2.6 Picking 

Esta fase é exclusiva à empresa RDL. O objetivo na conceção desta atividade, presente na 

Figura 26, foi de desenhar a atividade de forma abstrata, uma vez que o verdadeiro modo de 

realização será customizado às exigências do cliente e à especificidade da mercadoria. 

O operador receberá no seu dispositivo a notificação de picking, com o listado da mercadoria. 

Se for palete, só tem de a localizar. Se for à unidade, em primeiro lugar o operador deve pegar 

Figura 24 - Armazenamento (TO BE) 
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num suporte para a recolha, por exemplo, palete ou caixa vazia. Logo depois, localiza a 

mercadoria e tem, de seguida, ler o código da posição, que fará com que o sistema lhe indique 

a quantidade que deve retirar. O colaborador tem de confirmar essa quantidade, retirar as 

unidades e, de imediato, o sistema pedirá para confirmar a quantidade remanescente em 

armazém.  

 

 

Esta última tarefa funciona como ponto de controlo de inventário, para garantir que o 

operador, de facto, não se enganou na quantidade a recolher. Caso não tenho sido erro do 

colaborador, deverá ser enviado um alerta à receção para que o supervisor avalie a situação e 

determine a origem do erro. 

Para finalizar, o operador deverá colocar a mercadoria recolhida na zona de preparação para 

seguir para a fase seguinte, descrita no subcapítulo 4.2.7. 

4.2.7 Embalamento 

A RDL projeta ter uma zona própria em armazém dedicada aos serviços de valor 

acrescentado, como o embalamento das mercadorias de acordo com o pedido do cliente. 

Como tal, de forma semelhante à fase de picking, a atividade foi desenhada, Figura 27, de 

forma sucinta. 

 

 
Figura 27 - Embalamento (TO BE) 

Figura 26 - Picking (TO BE) 
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O colaborador tem de dar início ao serviço no seu dispositivo e será logo informado do tipo 

de embalagem que necessita. Posteriormente, deverá ler as etiquetas dos artigos dessa guia e 

colocar dentro da embalagem.  

Nesta atividade foi novamente criado um ponto de controlo em que o operador, de seguida, 

deve pesar a embalagem. Com o pressuposto que por detrás existe um sistema que estimou o 

peso da embalagem, se esta apresentar um desvio grande, a balança emitirá um alerta. Sendo a 

origem dos problemas variável, como informação incorreta da própria mercadoria ou da guia, 

a fase foi concluída com a tarefa de verificar o problema. 

Por outro lado, se estiver tudo correto, o operador pode selar a embalagem, etiquetá-la e, 

posteriormente, registar no sistema que o serviço de valor acrescentado foi concluído. Por 

último, o operador tem de colocar as embalagens na zona de pedidos completos. 

4.2.8 Separação/Consolidação 

Para algumas unidades como a RIAM e RT, apesar de ainda não existir um layout final da 

nova plataforma, dado que são serviços de crossdocking, a intenção é ter delineado espaços 

para carregamento por camião TIR, contentor e rota de distribuição. Por esta razão, no 

armazenamento a mercadoria será guardada de acordo com o seu destino e não se inclui a fase 

de separação prévia no processo. 

De igual forma, na Fashion, o operador ao armazenar os artigos nos varões, irá ter em conta o 

cliente e destino, eliminando a necessidade de ter uma fase de preparação para expedição.  

A RDL, apesar de não ser responsável pela entrega dos produtos no cliente final, tem de 

organizar as mercadorias que vão sair das suas instalações. Isto é, tem de consolidar a 

mercadoria por camião de entrega, seja a transportadora, uma empresa interna ou externa ao 

grupo, como desenhado na Figura H. 1. 

Para a Correos, com a instalação do sorter, a separação por rota de destino será feita de forma 

automatizada. O operador intervém na consolidação da mercadoria, pois é preciso tratar e 

recolher as mercadorias DEX resolvidas, bem como a carga DED do dia seguinte e, colocar 

no tapete, como representado na Figura H. 2. 

Relativamente à PHARMA, para a mercadoria à temperatura ambiente, Figura H. 3, há duas 

possibilidades. Por um lado, para todas as paletes monoproduto e monocliente, o operador 

somente tem de ler a etiqueta principal (master) e deslocar a palete para zona de carregamento 

de veículos pesados. Por outro lado, para a restante mercadoria, o colaborador deve desfazer a 

palete, e colocar todas as embalagens no sorter.  

A separação da mercadoria a frio procederá de acordo com a situação atual descrita no 

subcapítulo 3.2.5 e representada na Figura H. 4. 

4.2.9 Expedição 

A última etapa, centra-se no carregamento do veículo e na emissão dos documentos de 

expedição. 

Novamente, foram consideradas as mesmas tarefas expostas na Figura 28 para as unidades 

RT, RIAM e, quando necessário, RDL.  

De forma semelhante à receção de mercadoria, descrita no subcapítulo 4.2.2, o operador deve 

certificar-se que a viatura que vai carregar no cais em que se encontra é a indicada no 

manifesto de carga.  

Mais ainda, nesta fase de carregamento, o operador deve fazer, previamente, uma inspeção à 

viatura ou contentor e preencher uma checklist. Caso o meio de transporte não esteja em 
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condições para receber mercadoria, o operador deve recusar a operação. Este último ato, 

permitirá que o departamento operacional receba um alerta da situação. 

Se todas as condições se encontrarem reunidas, o operador pode iniciar o carregamento. Deve 

começar por confirmar o cais, e posteriormente, de forma sucessiva, ler a etiqueta das 

mercadorias e colocar dentro da viatura. 

 

 

Nesta operação, a equipa de operadores responsável pode ser confrontada com três situações 

diferentes, dependendo do tipo de serviço. 

A primeira, e o ideal, será carregar toda a mercadoria discriminada no manifesto. Contudo, 

como se trata da projeção do modelo operacional, foram equacionadas exceções a esta 

atividade.  

Por um lado, pode acontecer que nem toda a mercadoria seja carregada, situação representada 

num swimlane diferente, Figura I. 1. Se a mercadoria já tinha sido colocada na boca de cais, 

tem de ser novamente armazenada, e o operador deve, portanto, realizar a atividade de 

armazenamento descrita no subcapítulo 4.2.4. Paralelamente, o departamento operacional 

deve atualizar o documento de expedição referente a essa viatura. Ainda assim, no caso de 

dizer respeito a um processo de exportação via marítima, é necessário ter o cuidado de 

deslocar a mercadoria da zona desalfandegada para a zona alfandegada.  

Por outro lado, foi analisada a possibilidade de haver espaço livre na viatura, detalhado na 

Figura I. 2. Tendo em conta a legislação e o modo de funcionamento de cada unidade, 

possivelmente só se verificará esta situação nos veículos de distribuição nacional. Ora, o 

operador deve indicar no sistema que ainda há espaço por ocupar, para que o departamento 

operacional tenha conhecimento e indique que outras mercadorias podem seguir nesse 

veículo. Após o gestor operacional introduzir a mercadoria no mapa de carga referente ao 

veículo, o colaborador tem de localizar a mercadoria, ler a etiqueta e colocar na viatura. 

Por último, estando a viatura rentabilizada o máximo possível, deve ser emitida e assinada a 

documentação necessária a entregar ao motorista. 

Mais uma vez, para as unidades Fashion, Correos e PHARMA, esta fase teve de ser pensada 

de outra forma. Nas duas primeiras unidades, é uma tarefa bastante simples.  

Na Fashion, também é preciso confirmar o cais e a viatura com a mapa de carga. Feito isso, o 

operador apenas precisa de ligar o mecanismo de pendurados ao camião e posicionar os 

Figura 28 - Expedição para as unidades RT, RIAM e RDL (TO BE) 
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artigos nesse elevador. Em face de qualquer alteração a fazer no CMR, a receção deve tratar 

disso e entregar ao motorista, como se destaca na Figura I. 3. 

Com a proposta de sorter na Correos, o estafeta só precisa de transferir a mercadoria do 

tapete para a viatura e, à medida que o vai fazendo, ler o código das embalagens. Como terá 

sempre consigo o PDA, não há necessidade de ser impressa documentação, como se observa 

na Figura I. 4. 

De forma similar trabalhará a PHARMA, à exceção de que, antes de recolher a mercadoria à 

temperatura ambiente, deve colocar o roller na viatura e ler o código do respetivo listado. 

Adicionalmente, no sentido de tentar facilitar o trabalho do estafeta caso haja várias 

embalagens para o mesmo destino, foi incluída no swimlane da Figura I. 5 a possibilidade de 

o colaborador consolidar tudo numa só palete. 

4.2.10 Inventário 

Para além do mapeamento das operações diárias de cada serviço, foi também desenhada a 

atividade de controlo de inventário. Esta operação servirá como fonte de informação para o 

cálculo de um dos indicadores definidos no subcapítulo 4.3. 

 

 

Como é possível observar na Figura 29, tanto se pretende que haja controlo sobre as 

quantidades como das posições. O operador responsável por esta tarefa deve assegurar que na 

posição que está a verificar se encontra a mercadoria certa e nas quantidades indicadas no 

sistema. 

Caso haja incoerência entre o valor real e o valor registado no sistema, o operador deve 

introduzir a informação real, seja introduzir quantidades ou ter de ler a etiqueta da mercadoria 

que, efetivamente, se encontra nessa posição. O objetivo é que com a nova informação 

inserida, um alerta seja enviado ao supervisor. 

4.3 Indicadores de Desempenho 

Outro objetivo principal deste projeto é propor os principais indicadores de desempenho 

(KPI) para controlar as operações em armazém propostas no subcapítulo 4.2. 

Por se tratar de um projeto que ainda só se encontra em fase de planeamento, não foi possível 

definir os indicadores de modo completo, Figura J. 1. De acordo com as referências 

apresentadas no enquadramento teórico, mais especificamente no subcapítulo 2.4.2, deve ser 

indicado o nome, o objetivo, fonte de informação, modo de cálculo, valor alvo, quem executa 

a tarefa com impacto direto no indicador, a quem interessa, e ainda, o nível de detalhe.  

Contudo, alguns aspectos não foram possíveis de identificar, nomeadamente a fonte de 

informação e o valor alvo. Para contornar a primeira dificuldade, sempre que possível será 

Figura 29 - Atividade de inventário (TO BE) 
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indicado em que atividade dos processos modelados no subcapítulo 4.2 é possível extrair os 

dados necessários para calcular o indicador. 

A abordagem para identificar os KPI tornou-se óbvia, tendo em conta a forma como foi feita a 

análise ao modelo operacional TO BE. Serão, assim, sugeridos indicadores, de modo geral, 

para cada fase principal, nomeadamente receção, movimentação, armazenamento, picking, 

embalamento e expedição. Adicionalmente, também se dividiu a análise em cinco categorias: 

produtividade, utilização, qualidade, duração e custo.  

No que concerne às operações em armazém, os participantes são os operadores e o 

responsável pela monitorização dos indicadores é o gestor de operações.  

Os indicadores foram descritos com o nome, objetivo, fórmula e frequência de cálculo, 

unidade de medida e o nível de detalhe. Todos os KPI são indicadores de eficiência, à exceção 

dos de qualidade que se enquadram na categoria de eficácia. 

As fórmulas para o cálculo dos indicadores são apresentadas de forma generalizada, 

dependendo da informação de cada atividade em armazém e, em alguns casos, dos contratos 

estabelecidos com o cliente. 

O ideal é que estes indicadores sejam aplicados a todas as fases do processo, sempre que 

possível, e a cada empresa. Esta análise individual permitirá, posteriormente, fazer 

benchmarking entre todas as unidades do grupo. 

O indicador de produtividade visa monitorizar o desempenho dos operadores. Na Figura 30 

identificou-se a quantidade de trabalho como o volume total, pois depende da fase a ser 

estudada. Por um lado, para as fases de receção, deslocação e expedição será considerado o 

número de volumes que o operador tratou. Por outro lado, para o picking e embalamento, será 

o número de pedidos realizados que entrará no cálculo. 

O segundo KPI, de utilização, foca-se na rentabilização dos recursos disponíveis. Para todas 

as fases, será o rácio de horas dos recursos, equipamentos e mão de obra dispensados para a 

operação. Além disso, para as etapas de receção e expedição será interessante também avaliar 

a percentagem de cais ocupados. 

A qualidade é o grupo de indicadores que mais divergências sofre entre as diferentes fases do 

processo, e até mesmo a nível interno. De facto, a análise à qualidade de uma operação 

também dependerá dos acordos estabelecidos com os clientes, designado por service level 

agreement (SLA). Apesar disso, para cada fase é sugerido que seja determinado da seguinte 

forma: 

• Na receção e expedição será avaliado pelo número de descarregamentos e 

carregamentos que foram realizados sem incidentes; 

• Na movimentação de carga, o critério serão as deslocações feitas sem problema, como 

por exemplo, sem danificar mercadoria ou deslocar a mercadoria errada. 

• No picking e embalamento a qualidade será avaliada com base nos pedidos que foram 

executados de acordo com a ordem do cliente.  

• Complementarmente, na operação de picking, será vantajoso determinar a proporção 

de erros efetuados, uma vez que se trata de umas das atividades com mais custos para 

o armazém. Este valor é possível de ser determinado a partir da atividade de registo da 

quantidade remanescente, descrita no subcapítulo 4.2.8. 

Como o tempo e custo, juntamente com a qualidade, são os fatores chave de controlo de um 

processo, também estes foram integrados na monitorização dos processos. Os KPI duração e 

custo indicam o tempo e o custo médio de realização de cada fase.  
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A duração das atividades será possível de precisar com a implementação dos sistemas de 

leitura de etiquetas e uso de dispositivos eletrónicos. Como exemplo, nas cargas e descargas, a 

operação equivale ao tempo de ocupação do cais, ou seja, o tempo entre o operador ler o 

código do cais e assinar a documentação a ser entregue ao motorista ou, então, registar essa 

atividade como finalizada no próprio aparelho. 

Isoladamente foi feita a análise à fase de armazenamento, por se tratar de uma operação que 

dá mais ênfase ao armazém e não tanto à mão de obra. 

O primeiro indicador da Figura 31, de produtividade, pretende avaliar quantas posições 

existem por metro quadrado do armazém, com o intuito de avaliar se o espaço do armazém 

está a ser maximizado. Adicionalmente, deve ser analisada a taxa de utilização, isto é, 

determinar quantas posições se encontram, de momento, ocupadas e comparar com a 

capacidade total do espaço. 

A taxa de ocupação analisada em conjunto com o indicador de duração que, neste caso, é 

referente ao tempo médio de permanência de uma mercadoria em armazém, permitirá tirar 

ilações sobre a rotatividade do armazém. O desejável é ter um tempo de permanência baixo e 

uma taxa de ocupação alta, pois isso indicará que existe uma alta rotatividade. 

Outro fator importante a avaliar é a qualidade do inventário, designada pelos especialistas da 

área como Inventory Record Accuracy (IRA). A intenção deste indicador é compreender se o 

registo no sistema corresponde ao inventário real, quer em termos de quantidade como de 

posição. O indicador pode ser determinado devido à atividade de inventário, projetada e 

descrita no subcapítulo 4.2.10, em que o operador se certifica que, lendo o código de uma 

posição, nessa posição está efetivamente a mercadoria indicada no sistema e, em caso 

afirmativo, com a quantidade registada. Como expectável, o ideal é um armazém apresentar 

um bom nível de IRA.  

Figura 30 - Lista de KPI e breve caracterização 
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Por último, é crucial precisar os custos adjacentes ao armazenamento da mercadoria, para 

avaliar a rentabilidade do serviço. Este valor servirá também como base de orçamento para 

novos serviços e como valor de referência para determinar onde a empresa está a ter custos 

mais elevados do que o planeado. 

A lista de KPI proposta deve ser aplicada a cada empresa, para avaliar o desempenho de cada 

isoladamente. Contudo, nem em todas as unidades de negócio será possível analisar todos os 

indicadores propostos. Por exemplo, as unidades Correos e PHARMA são serviços 

exclusivamente de crossdocking, e como tal não fará sentido examinar o armazenamento.  

Este ponto destacado teria de ser algo a avaliar com mais detalhe dependendo dos objetivos de 

cada empresa, em termos de serviços a prestar. Para a RDL é intuitivo de compreender que 

deverão ser monitorizados os KPI para as fases de receção, picking, embalamento, 

armazenamento e expedição, apesar de, no que concerne à última, nem sempre será a própria 

empresa responsável pela operação. No entanto, por exemplo, na unidade Fashion só será 

lógico avaliar o armazenamento, caso o grupo queira expandir os serviços, uma vez que, de 

momento, a mercadoria entra e sai num espaço de 24 horas. 

Figura 31 - Lista de KPI para o armazenamento e breve caracterização 
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5 Conclusão  

Após a realização do projeto, é importante destacar os sérios problemas que a organização em 

questão enfrenta nas operações diárias. Através do acompanhamento das operações nos 

armazéns de Alfena, da recolha de informação junto dos supervisores e análise das 

características de cada unidade, foi possível compreender a situação atual e as dificuldades 

correntes. 

A maior fraqueza do grupo, de modo geral, centra-se na falta de registo de informação e na 

ausência de aparelhos eletrónicos e recursos mais automatizados para dar apoio às tarefas em 

armazém. O primeiro aspecto conduz a situações de incorreto tratamento da mercadoria e à 

inadequada realização de algumas operações, possivelmente armazenamento em locais 

inapropriados ou deslocações desnecessárias, que representam um risco para a integridade da 

mercadoria. O segundo e terceiro pontos são limitações a um funcionamento mais controlado 

e fluido das operações. 

Com suporte na análise detalhada feita a todas as unidades do grupo, em termos de operações 

e fragilidades atuais, foi possível identificar os aspetos importantes de cada operação, 

conceber o modelo operacional o mais eficaz e eficiente possível, assim como propor os 

indicadores de desempenho com mais relevância para as diversas atividades. 

Os objetivos do projeto – apresentar um modelo operacional e os indicadores de desempenho 

– foram atingidos. A relação direta e bidirecional entre estes dois objetivos contribuiu 

positivamente para o desenvolvimento do projeto. À medida que eram projetados os 

processos de armazém era necessário, em paralelo, considerar os indicadores de desempenho, 

por ser essencial saber em que ponto da operação seria possível extrair a informação 

imprescindível ao cálculo dos KPI. 

O modelo operacional foi desenhado da forma mais homogénea possível, dentro das 

especificidades de cada unidade. A solução obtida é flexível, rigorosa e prática, por considerar 

e prever alguns impasses que podem decorrer durante as operações.  

Através do novo mapa de processos é seguro que, independentemente da unidade em questão, 

sempre que possível a operação processar-se-á de igual forma. Umas das vantagens deste 

aspeto é a versatilidade do operador, que poderá trabalhar em diferentes unidades sem 

requerer formação prévia. Adicionalmente, a prestação de serviços a nível interno, entre as 

unidades, terá menos limitações operacionais. Todavia, não foi possível atingir este resultado 

em todas as unidades devido ao tipo de mercadoria com que cada uma trabalha. Nessas 

empresas, sempre que foi encontrada margem para melhoria, foram incluídas tarefas que 

permitissem obter um fluxo de operações mais simples e controlado. 

Por último, foi criada uma lista com os indicadores a serem monitorizadas para garantir o bom 

funcionamento das operações desenhadas. A análise dos indicadores foi executada numa 

perspetiva mais generalizada, por não ser o objetivo central do projeto nem, de momento, 

haver informação suficiente para se conseguir tirar conclusões bem definidas.  
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Trabalho Futuro 

O desenvolvimento deste projeto assentou em alguns pressupostos, como a aquisição de 

diversos equipamentos e a existência de um sistema de informação comum a todas as 

unidades de negócio. Após as decisões da organização, o modelo deverá ser ajustado, de 

modo a ir de encontro às condições reais da plataforma. Para além disso, seria importante 

realizar análises custo-benefício aos equipamentos e um estudo detalhado das necessidades 

para compreender a quantidade de equipamentos que seria necessário adquirir para responder 

às exigências diárias da plataforma. 

Numa perspetiva futura, as empresas para sobreviverem no mercado, devem, constantemente 

adaptar-se aos novos requisitos e serem versáteis. Neste sentido, poderá ser necessário 

redesenhar os processos. 

Os indicadores de desempenho foram delineados superficialmente, o que requer trabalho 

futuro para determinar quais os indicadores de máxima importância na supervisão das 

operações e os seus respetivos valores ideais. Mais ainda, estes indicadores devem estar 

alinhados com o modelo operacional. Portanto, qualquer alteração nos processos implica que 

seja feita uma reavaliação aos indicadores de desempenho. 

Somente assim é que será possível garantir que a plataforma funcionará de uma forma 

eficiente e eficaz, e as empresas se mantêm competitivas e dinâmicas. 
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ANEXO A: Chegada do veículo (AS IS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A. 1 – Chegada do veículo na RT  

Figura A. 2 – Chegada do veículo na RIAM nos serviços de exportação  
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ANEXO B: Receção e Validação (AS IS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. 1 – Receção e validação na RT  

Figura B. 2 – Receção e validação na RIAM no serviço de exportação  



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

53 

 

 

 

Figura B. 4 – Receção e validação na Fashion & Lifestyle 

Figura B. 5 – Receção e validação na REX II 

Figura B. 3 – Receção e validação na RDL 
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Figura B. 6 – Receção e validação na PHARMA  



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

55 

ANEXO C: Armazenamento (AS IS) 

  

 

 

Figura C. 1 – Armazenamento na RT e RIAM  

Figura C. 2 – Armazenamento na REX II  
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Figura C. 3 – Armazenamento na RDL  
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ANEXO D: Preparação para expedição (AS IS) 

 

 

 

 

Figura D. 1 – Preparação para expedição na RT e exportação na RIAM  

Figura D. 2 – Preparação para expedição na REX II 
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Figura D. 4 – Preparação para expedição na RDL nos serviços de logística convencional  

Figura D. 5 – Preparação para expedição na RDL nos serviços de valor acrescentado  

Figura D. 3 – Preparação para expedição na PHARMA  
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ANEXO E:  Expedição (AS IS) 

 

 

 

 

 

Figura E. 2 – Expedição na REX II  

Figura E. 1 - Expedição na RT 
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Figura E. 3 – Expedição na PHARMA 

Figura E. 4 – Expedição na Fashion & Lifestyle   

Figura E. 5 – Expedição na RIAM   
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Figura E. 6 – Expedição na RDL nas operações de logística 

Figura E. 7 – Expedição na RDL nos serviços de valor acrescentado 



Mapeamento dos Processos e Monitorização Operacional de uma nova Plataforma de um Operador Logístico 

 

62 

ANEXO F:  Receção de mercadoria (TO BE) 

 

 

 

 

 

Figura F. 2 – Receção de mercadoria na PHARMA  

Figura F. 3 – Receção de mercadoria na Correos Express Portugal 

Figura F. 1 – Receção de mercadoria na Fashion & Lifestyle  
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ANEXO G:  Validação da mercadoria (TO BE) 

 

 

 

Figura G. 1 – Fase de validação de mercadoria na  PHARMA  

Figura G. 2 – Verificação de mercadoria na unidade PHARMA 
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ANEXO H:  Separação/Consolidação (TO BE) 

 

 

 

 

 

Figura H. 1 – Separação na RDL 

Figura H. 2 – Consolidação na Correos Express Portugal 
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Figura H. 4 – Separação de mercadoria a frio (PHARMA) 

Figura H. 3 – Separação na PHARMA  
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ANEXO I:  Expedição (TO BE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. 1 – Mercadoria não carregada 

Figura I. 2 – Excedente de espaço na viatura 
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Figura I. 3 – Expedição na Fashion & Lifestyle 

Figura I. 5 – Expedição na PHARMA 

Figura I. 4 – Expedição na Correos Express Portugal 
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ANEXO J:  Lista de KPI 

 

Este anexo apresenta os indicadores de desempenho que foram considerados importantes para 

cada fase do processo. 

 

 

Figura J. 1 – Lista de KPI para a plataforma 


