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Resumo

A subcontratação de actividades logísticas numa organização é, cada vez mais,
considerada como uma alternativa estratégica para as empresas que desejam reduzir
activos, optimizar custos, melhorar processos, ou ainda oferecer melhores níveis de
serviço.
O presente relatório apresenta o projecto “Implementação da operação logística para o
transporte internacional “ realizado no âmbito da política de inovação de um operador
logístico nacional.
Os objectivos do projecto passam por modernizar e melhorar toda a operação logística
associada ao seu principal cliente nomeadamente ao nível dos processos e métodos de
trabalho com vista o aumento da produtividade e garantia de um nível de serviço
adequado.
O projecto divide-se em duas fases distintas. A primeira contempla a análise dos
processos envolvidos na actividade logística. A segunda envolve a definição de um
contrato, baseado num modelo operacional. Numa primeira fase especificou-se toda a
operação logística através da medição das operações da actividade e posterior análise de
processos, desenvolveu-se um layout adequado às operações envolvidas na actividade
logística e definiu-se os principais requisitos do sistema de informação a implementar
no armazém. Numa segunda fase, tendo por base a primeira, elaborou-se um modelo
operacional que traduzisse o nível de serviço exigido. Este modelo suportará um
contrato a realizar entre o operador logístico e um agente transitário do mesmo grupo
empresarial.
A análise de todas as operações permitiu ao operador logístico identificar as operações
críticas e definir a melhor articulação entre as diversas operações garantindo uma
melhor eficiência de toda a actividade. A elaboração de um contrato baseado num
modelo operacional permitiu ao operador logístico e ao seu cliente a negociação do
serviço realmente prestado e requerido pelas partes envolvidas.
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SUMARY
Companies increasingly view outsourcing logistics services as a viable strategy in order
to reduce numbers of workers, optimize costs and improve processes as well as the
quality of services they provide.
This report presents the project “Implementation of logistics services in international
transportation” which took place within the context of an innovation policy undertaken
by a Portuguese logistics service provider.
The objectives of the project include the modernization and improvement of all logistics
activities pertaining to the main customer, namely with regard to processes and
operational methods, with the aim of achieving increased productivity and guaranteeing
that services are provided with an appropriate level of quality.
The project is split into two distinct phases. The first phase involves the analysis of all
processes related to logistics activities. The second phase involves the preparation of a
contract, based on an operational model. During the first phase, all logistics activities
are measured and identified, followed by an analysis of processes, developing a layout
that would be appropriate for the operations involved in logistical activities. The main
requirements of the information system to be set up in the warehouse are defined.
During the second phase, following on from the first, an operational model adequate to
the level of services required is drawn up. This model would support a contract to be
performed between the logistics service provider and a carrier within the same corporate
group.
The analysis of all operations allowed the logistics service provider to identify critical
operations and define the best means of coordinating all the different operations,
guaranteeing higher overall efficiency throughout their activity. The elaboration of a
contract based on this operational model allowed the logistics service provider and the
client to negotiate in real terms the service required and provided by the parties
involved.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Introdução Geral
A área da gestão responsável por aprovisionar recursos, equipamentos e informação
para a execução de todas as actividades de uma empresa é designada por logística. Esta
área da gestão é constituída por um conjunto de actividades que permitem levar aos
clientes, onde quer que estejam, os produtos e serviços que necessitam, nas melhores
condições.
A logística é vital para os consumidores, para as organizações e para a economia em
geral, por uma multiplicidade de razões, nomeadamente por haver uma dispersão
geográfica cada vez mais global de fornecedores e clientes. Deste modo,
disponibilizando em qualquer ponto do globo, os produtos e serviços que os
consumidores e as organizações necessitam, a logística, tem importância crítica quer na
qualidade de vida quer mesmo na sobrevivência humana.
No actual contexto de hiper competição, as empresas, para além de definirem a
vantagem competitiva face aos competidores, é essencial que essa vantagem seja
sustentável. Como a logística é o resultado de uma complexa combinação de factores
físicos, humanos e organizacionais, tornando-se mais sustentada do que outras soluções
por ser de mais difícil imitação pelos concorrentes.
A logística, como um todo, é mais complexa do que a soma das componentes que as
constituem. O grande desafio para o gestor logístico não é propriamente a optimização
de cada uma das actividades (embora seja o desejável), mas a eficiência global do
sistema o que exige capacidade de decisão para escolher as soluções mais adequadas
face a múltiplos trade-offs1. Isto é, a resolução de problemas específicos não pode
perder a abrangência, o todo, ou seja, pensar a logística e as organizações como
sistemas, cujos componentes interagem uns com os outros.
De facto, só entendida como um sistema, a logística pode ser gerida de uma forma
integrada, em que todos os seus componentes trabalham de uma forma coordenada,
aproximando-se o mais possível do que se considera o patamar de excelência logística:
Melhorar o serviço do cliente e, simultaneamente, reduzir custos logísticos.
Ao disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, na condição certa, entregue ao
cliente certo, no lugar certo, e no tempo certo, a logística acrescenta valor para o
cliente.
A contratação a uma entidade externa de uma função ou área de apoio ao negócio
constitui uma ferramenta empresarial estratégica designada por outsourcing. A
contratação de serviços logísticos está actualmente em franca expansão e, actualmente,
para além das actividades tradicionais (transporte, armazenagem e stocks) oferecem
outras actividades geradoras de valor, como a embalagem, a etiquetagem, a gestão de
informação, montagem de packs, etc.

Os fornecedores de serviços logísticos integrados, designados por operadores logísticos
ou Third Party Logistics (3PL) internacionalmente, oferecem aos potenciais clientes a
possibilidade de aquisição de dois ou mais aspectos de todas as suas necessidades
logísticas, a um único fornecedor. Esses serviços eram prestados tradicionalmente por
1

Equilíbrio aceitável em que a perda num aspecto é compensada pelo ganho noutro
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fornecedores separados. Um exemplo é a armazenagem e o transporte, em que o
fornecedor de serviços integrados recebe pedidos dos clientes, recolhe e embala a
mercadoria e, em seguida, completa a entrega.
Os operadores logísticos são o resultado da expansão de operadores tradicionais de
transportes, de armazenagem ou funções congéneres que, isoladamente ou em parceria,
decidiram alargar o âmbito das suas actividades de forma a poderem prestar um serviço
integrado de logística aos seus clientes.
O outsourcing logístico pode apresentar inúmeras vantagens para uma organização. Ao
contratarem actividades logísticas, as empresas ficam com mais disponibilidade para
desenvolverem as competências centrais do seu negócio, reduzem a necessidade de
investimentos transformando custos fixos em variáveis e, como tal, dependentes do
volume de serviços prestados. Os operadores logísticos podem ser importantes no
apoio à entrada de novos mercados, particularmente no âmbito internacional, na
medida em que estão ligados a redes que operam em todo o mundo, conhecem os
mercados, as regras de comércio internacional e todos os condicionalismos do
transporte internacional.
Geralmente, os operadores logísticos são mais eficientes na medida em que sendo a sua
principal actividade, reúnem competência que lhe permitem maior especialização,
quase sempre com custos mais baixos. Como prestam serviços a muitas empresas, de
diferentes sectores e em muitos mercados, têm oportunidade de aperfeiçoar os seus
métodos de trabalho e explorar economias, praticando preços mais baixos do que uma
empresa não especializada.
No entanto, é necessário ter presente o riscos associados à contratação de operadores
logísticos. A perda do controlo das variáveis críticas de gestão e a diminuição dos
contactos com os clientes e fornecedores que a contratação acarreta (o que pode
significar perda de informação sobre o ambiente de negócios) são razões para a não
contratação de serviços logísticos.
O presente projecto visa analisar e definir um serviço logístico prestado por um
conceituado operador logístico nacional a um agente transitário do mesmo grupo
empresarial. Este serviço permite aos clientes do agente transitário o fluxo de
mercadorias entre Portugal e os diversos países da Europa.
1.2 O grupo

Constituído em 1980, o Grupo Rangel, é uma organização de empresas que
permitem a oferta de um serviço integrado de soluções logísticas globais. A capacidade
de integração de uma vasta gama de serviços tais como: actividades logísticas,
transporte, armazenagem, distribuição, feiras e exposições, serviço expresso e sistemas
de informação permite fornecer ao mercado uma solução “One Stop Shopping” (um
único fornecedor oferecendo uma solução completa).
A sua política organizacional em conjunto com uma forte política de qualidade
permitiu a atracção e fidelização de diversos clientes e parceiros proporcionando um
crescimento orgânico e sustentável.
Dadas as limitações de crescimento orgânico em Portugal, a estratégia do grupo é a
internacionalização, estando a actuar em mercados como Espanha e Angola.
5

“O grupo Rangel vai facturar 80 milhões de euros este ano, um
crescimento de 19 por cento face a 2005, e pretende manter o ritmo de
crescimento nos dois dígitos nos próximos anos, afirmou o presidente da
empresa.”2

1.2.1 A Empresa

Constituída a 25 de Janeiro de 1993 na cidade da Maia, a Rangel Distribuição e
Logística3, SA é uma empresa do Grupo Rangel que dedica a sua actividade em dois
referenciais de actuação: Distribuição e Logística. Emprega cerca de 150 colaboradores
contando com uma frota de mais de 140 veículos e cerca de 60 000 m2 distribuídos por
todo o território nacional. Entre os principais clientes encontram-se empresas como
aWurth, Tabaqueira, Samsung, Blaupunkt, Portugal Telecom, Roca, Goodyear/Dunlop,
Benetton, Amorim, Somelos, Malboro Classics e Massimo Dutti, entre outros.
Ao Nível da Distribuição, isto é, o transporte de mercadorias com entregas ou recolhas
efectuadas em empresas e grandes superfícies a RDL disponibiliza um leque alargado
de Serviços especializados capazes de responder às necessidades dos clientes.
Estes serviços podem variar quanto à frequência de entrega/recolha (6, 12, 24 e 48
horas) e ao grau de dedicação tendo por base as especificações físicas da mercadoria a
transportar.
Ao nível da Logística, a empresa disponibiliza aos seus clientes não só as tradicionais
funções de armazém tais como a recepção, armazenagem, picking e expedição, bem
como um conjunto de serviços de valor acrescentado tais como:
•

Mailing – Preparação e o envio de mailings aos clientes: impressão,
envelopagem, etiquetagem e expedição.

•

Pick and pack - Preparação de pedidos. Picking exaustivo e específico de
produtos vendidos à unidade, e execução de embalagens para expedição.

•

Kitting - Execução de kitts

•

Assembling – Reunião de vários subprodutos e até mesmo documentação num
único artigo que passará a ser o Produto Final.

•

Etiquetagem - Colocação de etiquetas de Código de Barras, referenciando o
Código de Produto, e outros dados, podendo incluir o preço de venda ao
Consumidor.

2

In http://www.rtp.pt/index.php?article=261755&visual=16&rss=0 consultado em 30-11-2006

3

Durante o presente relatório Rangel Distribuição e Logística será abreviado por RDL.
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•

Controlo do número de Série ou Lote/Rastreabilidade – Controlo do número de
Série ou número de Lote dos artigos expedidos.

Ao assegurar a gestão integrada das actividades logísticas, incluindo serviços de valor
acrescentado, a RDL aumenta a flexibilidade perante o cliente permitindo soluções
dedicadas às suas necessidades

1.2.2 O sector

O mercado dos operadores logísticos tem vindo a sofrer alterações, em especial em
actividades focadas no cliente. Em Portugal estima-se que apenas 22% das empresas
recorrem ao outsourcing logístico, muito longe dos 66 % do resto da Europa.
O sector logístico reúne muitas empresas, apesar de apenas algumas serem operadores
logísticos no verdadeiro sentido do termo. Umas especializam-se mais na área dos
transportes, outras na área distribuição. O grupo Rangel, conjuntamente com um outro
concorrente (Grupo Luís Simões) são dois dos mais importantes operadores deste
mercado.

1.2.3. O cliente
Um dos principais clientes é uma empresa do Grupo: A Rangel Transitários4. Um
transitário é responsável pela coordenação e organização das operações de transporte,
designadamente transporte terrestre internacional, de uma origem para um destino,
tratando as mercadorias como se fossem suas.
Para o desenvolvimento de toda a sua actividade, o transitário estabelece vínculos de
reciprocidade essencialmente com três entidades:
Transportadores – entidade que realiza o deslocamento de determinada mercadoria de
um local para o outro, quer fisicamente no espaço quer no tempo.
Operador logístico – responsável pelas funções logísticas de armazém: recepção,
armazenagem, expedição das mercadorias.

Agentes - parceiros especializados em serviços de distribuição e logística exteriores ao
território nacional. Para cada país da Europa, a Rangel Transitários possui um agente
local.
A interacção das três entidades permite, ao transitário, oferecer serviços de transporte
para qualquer ponto da Europa de acordo com determinados tempos de trânsito (transit
times). O princípio dos serviços da Rangel Transitários é a consolidação de
mercadorias para encontrar economias de transporte.
Serviço de Grupagem - Mercadorias pertencentes a diversos clientes que são
transportadas em sistema de grupo, gerindo para o efeito os meios materiais, tanto no
4

Durante o presente relatório Rangel transitários será abreviado por RT
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espaço (rotas) como no tempo, considerando sempre os interesses do cliente e a
especificidade da mercadoria.
Serviço de Grupagem Expresso – corresponde ao serviço de grupagem destinados a
qualquer ponto da Europa com tempos de trânsito mais reduzidos.
Cargas completas – Corresponde a um serviço de transporte dedicado cuja mercadoria
pertence a um determinado cliente.

Adicionalmente aos serviços apresentados, e porque com mais e melhor informação se
consegue melhorar a qualidade de serviço, a Rangel Transitários permite aos seus
clientes obter rastreabilidade das suas mercadorias (tracing and tracking ),

1.3 Âmbito do Projecto

A colaboração do estagiário no projecto “Implementação da operação logística para o
transporte internacional” surgiu no âmbito do estágio curricular da licenciatura em
Gestão e Engenharia Industrial.
A Rangel Distribuição e Logística (RDL) presta o serviço de gestão do armazém de
importação e exportação à Rangel Transitários (RT). Sendo uma relação IntraEmpresa, este projecto prevê que a RT seja competitiva no seu mercado, e por outro
lado que a RDL tenha o retorno do custo da operação assegurado. Actualmente o
retorno do negócio para a RDL é francamente deficitário com a agravante do nível de
serviço não ser satisfatório. Como tal, o projecto supõe um estudo profundo à operação
RT, fornecida pela RDL, que é designada por actividade internacional, que permita a
elaboração de um contrato entre as partes prevendo todos os moldes da operação.

Objectivos do projecto

•

Modernização da operação;

•

Mudança de processos e métodos de trabalho;

•

Aumento de produtividade;

•

Melhoria de serviço prestado

•

Elaboração de um contrato
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Gestão do projecto
A exequibilidade dos objectivos do presente projecto requer uma compreensão
profunda das operações de armazém, bem como a correcta assimilação daquilo que é o
serviço prestado e serviço requerido pelo cliente. Deste modo, a equipa nomeada para o
desenvolvimento do projecto deve garantir a eficácia e dinamismo necessários ao
cumprimento dos objectivos especificados.
Estrutura de acompanhamento e gestão
A equipa destacada para a realização do presente projecto é constituída por:
Director de projecto
Nuno Ramalho – Director Geral RDL, SA
Coordenador de Projecto:
Miguel Novais – Director de Operações Ibérico RDL, SA
Colaboradores:
Mauro Ferreira – Director de Compras e Segurança
Armando Rodrigues – Director de Operações RDL (Plataforma da Maia)
Ásia Santos - Coordenadora Nacional Serviço Cliente
Consultor Informático convidado:
Jorge Rafael – Director de Informática da RDL, SA
Colaborador externo convidado:
Domingos Sousa – Estagiário em Gestão e Engenharia Industrial, FEUP

Planeamento das actividades
(ver pagina seguinte)
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Planeamento das actividades
ID

Task Name

1

Apresentação do Projecto

2

Objectivos e Requisitos

3
4

Duration

Planeamento
Modelo da Operação

Start

B
E
M
B
E
c 25 Dec 01 Jan 08 Jan 15 Jan 22 Jan 29 Jan 05 Feb 12 Feb 19 Feb 26 Feb 05 Mar 12 Mar 19 Mar 26 Ma
S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T S W S T F M T
Fri 12-01-07
MN;AR;AS;DS;JR;MF;NR

Finish

1 day

Fri 12-01-07

3 days

Mon 15-01-07

Wed 17-01-07

1 day

Mon 15-01-07

Mon 15-01-07

32 days

Tue 26-12-06

Wed 07-02-07

10 days

Fri 12-01-07

Fri 26-01-07

DS;AR

AR;DS
DS

5

Definição de processos

6

Definição do Layout

9 days

Mon 15-01-07

Fri 26-01-07

AR;DS

7

Definição de horários, Cut-off's e equipas

3 days

Tue 23-01-07

Fri 26-01-07

DS;AR

8

Definição da capacidade de Produção

14 days

Tue 26-12-06

Fri 12-01-07

9

Aprovação do Modelo de Operação

1 day

Thu 25-01-07

Thu 25-01-07

10

Reajuste do modelo da Operação de acordo com o Cliente RT

7 days

Tue 30-01-07

Wed 07-02-07

11

Elaboração do Contrato

13,13 days

Fri 19-01-07

Wed 07-02-07

12

Proposta de contrato

5 days

Fri 19-01-07

Fri 26-01-07

13

Avaliação da Proposta de contrato

1 day

Thu 25-01-07

Thu 25-01-07

14

Reajuste do Contrato de acordo com os requisitos do Cliente RT

7 days

Tue 30-01-07

Wed 07-02-07

Sistema de Informação do Armazém

54 days

Mon 15-01-07

Thu 29-03-07

Especificação dos requisitos do SI

10 days

Mon 15-01-07

Fri 26-01-07

1 day

Thu 25-01-07

Thu 25-01-07

7 days

Tue 30-01-07

Wed 07-02-07

30 days

Mon 12-02-07

Fri 23-03-07

9 days

Mon 19-03-07

Thu 29-03-07

15
16
17

Avaliação dos requisitos do SI

18

Reajuste do SI de acordo com o Cliente RT

19

Desenvolvimento do sistema

20

Implementação e teste do Sistema de Informação

21

Apresentação do contrato ao Cliente RT

1 day

Mon 29-01-07

Mon 29-01-07

22

Aprovação do Contrato com o Cliente RT

1 day

Fri 09-02-07

Fri 09-02-07

23

Orçamento

12 days

Mon 15-01-07

Tue 30-01-07

24

definição

9 days

Mon 15-01-07

Thu 25-01-07

25

Aprovação

3 days

Fri 26-01-07

Tue 30-01-07

41 days

Fri 02-02-07

Fri 30-03-07
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1.4 Estrutura do relatório

O presente relatório divide-se em duas partes: Uma de análise e medição das diversas
operações da actividade internacional, e outra de definição e elaboração de documentos
quer de apoio ao contrato quer de suporte à melhoria do serviço prestado.
Na primeira parte é caracterizada e avaliada a parceria existente, são analisados os
processos da actividade internacional bem como o layout. São também apresentados
tempos de operações resultantes de medições efectuadas no terreno.
Na segunda parte, que conta com os resultados obtidos na primeira fase, são
apresentados os diferentes documentos elaborados: contrato; modelo operacional;
Proposta do sistema de informação; fluxo de mercadorias entre armazéns.
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3 Análise da actividade Internacional

3.1 A parceria
A preocupação crescente com sistemas de resposta rápida ao consumidor e filosofias de
fornecimento just in time faz emergir agentes especializados na gestão eficiente da
logística oferecendo serviços potenciais na criação de valor. Como as actividades
logísticas não constituem o negócio principal das empresas industriais e comerciais,
elas podem ser subcontratadas, exigindo, ao operador logístico, a coordenação dos
diferentes agentes da supply chain. As relações logísticas estabelecidas se por um lado
podem constituir um elemento de redução de custos e construção de vantagem
competitiva podem também ser fonte de falhas, ineficiência e desapontamentos quando
estabelecidas num ambiente marcado por objectivos imprecisos, expectativas irrealistas
e falhas de organização entre as partes envolvidas.
Previamente à análise operacional da operação logística abordou-se o grau de
integração entre as empresas envolvidas.
Quando uma empresa decide utilizar um agente especializado na coordenação de todas
as suas operações logísticas, desenvolve uma relação designada por parceria logística.
Lambert et al. (1999: 167) definem parceria como:

“Relação adaptada às transacções baseada na confiança mútua,
transparência, partilha de riscos e benefícios, proporcionando uma vantagem
competitiva e uma performance superior àquela obtida se as empresas
actuassem individualmente”

Embora existam na literatura vários modelos associados à implementação e
desenvolvimento de parcerias na visão de Lambert et al. :

“Os modelos são óptimas ferramentas para determinar a adequação da
externalização mas não vão além da indicação dos principais problemas uma
vez tomada a decisão. Nenhum deles oferece uma orientação sobre o tipo de
relacionamento. (...) Os modelos também assumem que todas as parcerias são
iguais, Isto é, embora a externalização se possa constituir numa decisão
correcta e necessária, podem ocorrer decisões incorrectas no que se refere ao
tipo específico de relação. Nesse sentido, as falhas têm origem não na
externalização em si, mas na falta de acordo entre as partes quanto ao tipo de
arranjo a ser utilizado para gerir a relação. “

Estes são os aspectos centrais que levaram à escolha do modelo para a caracterização
da parceria entre RDL e RT. Apesar de ser uma relação com empresas do mesmo grupo
o conceito de parceria existe e, previamente à análise e definição de qualquer operação
logística, é importante analisar a forma como as duas partes interagem. De seguida
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estruturam-se duas secções. A primeira apresenta sinteticamente o respectivo modelo e
a segunda descreve a análise da parceria das empresas em questão.

Figura 1– componentes do modelo de Lambert et al.

O modelo é constituído por três grandes componentes (Figura 1): objectivos,
Facilitadoras, Mecanismos de gestão. Os Três em conjunto determinam o provável
resultado da parceria.
Os objectivos constituem razões que induzem a formação da parceria. São os
benefícios estratégicos resultantes da relação. A parceria vê-se fraquejada se as partes
não compreenderem e visualizarem a possibilidade de obter benefícios da relação. Os
facilitadores reflectem o grau de aderência entre as partes, isto é, o grau de
compatibilidade entre as duas empresas.
A combinação dos objectivos e das forças facilitadoras determinam o potencial para a
integração, enquanto que os níveis de cada um dos componentes determinam o grau
mais apropriado de integração
Os mecanismos de gestão determinam como e se a integração é alcançada. Estão
associados à forma de coordenação as actividades e ao processo de construção e
sustentação da parceria.
Segundo o modelo proposto existem três graus de integração (Tabela1)
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Tabela 1 – Classificação do grau de integração segundo o modelo Lambert et Al.
Principais características

As
partes
envolvidas
reconhecem-se
como
parceiras, porém coordenam
e planeiam as actividades
em base limitada.

Tipo I

As
partes
envolvidas
evoluem
da
simples
coordenação em direcção à
integração das actividades

Tipo II

Cada parte entende-se como
uma extensão da sua própria
organização.

Tipo III

Duração

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

A análise é do tipo qualitativo e, dos três grandes componentes que integram o modelo,
foi escolhida a componente mecanismos de gestão, pois expressa a perspectiva de
ambas as partes quanto ao grau de integração. Por um lado faz referência ao fluxo de
materiais e de informação e por outro estão associados ao esforço para a superação das
fronteiras organizacionais. Na tabela 2 é apresentada a configuração da parceria.
Tabela 2 – Configuração da parceria entre RDL e RT
Planeamento

das

Actividades

- Existe o planeamento diário dos camiões a receber.
- O desfasamento entre o previsto e o real é considerável
dado que a chegada de camiões é condicionada por
diversos factores.
- Situações de carácter urgente por parte da RT ajudam
ainda mais o desfasamento entre o previsto e o realmente
recebido.
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Coordenação
Das

Controlo das

- Conflitos em torno do custo das operações e do preço do
serviço.
- Falta de visualização clara das dificuldades do operador
logístico.

Actividades
Operações

- Ausência de indicadores de desempenho ao nível
logístico.
- Ao nível da distribuição existem indicadores embora a RT
raramente os solicite.

- Contactos frequentes por telefone ou e-mail. A RDL
possui um gestor do cliente, sendo o centro principal de
contacto para qualquer eventualidade.
Sistema de
- Qualquer iniciativa de melhoria não é devidamente
Comunicação comunicada ao parceiro

- Integração das equipas operacionais.
- Movimentação de carga com peso admissível a mais a fim
de satisfazer a necessidade da RT.

Partilha
de
riscos
e - A flexibilidade horária da RDL para a realização de
qualquer operação não é reconhecida (monetariamente)
benefícios
pela RT
- Visões diferentes sobre a existência de cooperação
- Associada à tradição e ao tempo de relacionamento existe
um descrédito da relação devido, sobretudo, à incoerência e
inconsistência da informação trocada.

Construção e Confiança
Sustentação
Da parceria

- Existe uma definição com algum detalhe das actividades,
processos e responsabilidades, fornecida por uma instrução
de trabalho do cliente
Estilo
contrato

do
- Por se tratar de uma parceria interna, não existe validade
para o contrato.
- Não existe a partilha de investimentos

Investimentos
conjuntos
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Quanto ao planeamento das operações conjuntas é realizado de forma informal, a partir
do contacto diário das duas empresas
O planeamento é objecto de grande atenção por ambas as partes. A RDL reconhece o
planeamento como o factor primordial para a integração de actividades e processos. A
avaliação de toda a actividade internacional é realizada sob duas ópticas: A RT avalia
negativamente o armazém pela falta de flexibilidade em atender as suas necessidades.
A RDL considera que o seu desempenho perante a RT é muito bom pois atende,
embora às vezes com relutância, a todos os pedidos da RT.
A análise permitiu avaliar o grau de integração entre as partes. A relação tende a ser a
do tipo III, no entanto, a relação pode ser fortalecida através da construção de
confiança e do comprometimento entre as partes. Constatou-se a necessidade de
detalhar e definir o modelo de toda a operação, com prazos e responsabilidades.
3.2 – Os Processos
A operação logística da actividade internacional é constituída por dois
processos: importação e exportação. O serviço prestado engloba as principais funções
logísticas de recepção, armazenamento e expedição de mercadorias. No entanto, os
dois processos apresentam fluxos com sentido oposto. (Figura 2)

Importação

PORTUGAL

EUROPA

Exportação

Figura 2– Processos da actividade internacional.
Importação
Os volumes oriundos de pontos geográficos exteriores ao território nacional e
com destinos nacionais passam pelo processo de importação da actividade
internacional. Este processo consiste na recepção mediante um plano de descarga
previamente fornecido do pelo cliente RT, alojamento de volumes em armazém,
triagem por N destinos caso a mercadoria venha agregada e posterior expedição. Esta
expedição pode ser realizada segundo dois modos: via Distribuição RDL e via entrega
em Terminal (o cliente/intermediários levantam a mercadoria) (figura 3).
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Descarga

Necessidade de
Triagem ?

Yes
Triagem

No

Entrega via
RDL ?

Yes
Etiquetagem

No

Entrega em
Terminal

Entrega via
Distribuição RDL

Figura 3 – Processo de Importação

Seguidamente será feita a descrição das principais operações do processo de
Importação
A) Descarga
Para a realização de uma operação de descarga são requeridos três factores:
- CMR do camião – documento que acompanha a mercadoria. Trata-se de uma
convenção sobre o contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada que
regulamenta todas questões de direito relativo ao transporte das mesmas.
- Manifesto de descarga – plano, fornecido pela Rangel Transitários, no qual estão
especificados todos as mercadorias (quantidade, peso, volume, destino) a descarregar.
- Recursos disponíveis – é necessário ter espaço, cais, mão-de-obra e equipamentos
disponíveis para se proceder a uma dada descarga.
A cada volume recebido é necessário proceder a um controlo qualitativo e quantitativo,
verificando a discrepância entre aquilo que está especificado no manifesto de descarga
e aquilo que é descarregado efectivamente. (figura 4)

Chegada Camiões

Os Cais estão
Disponiveis?

Yes

Recepção do
CMR

Existe plano de
Descarga?

No

Yes

Yes

Volume está
Unidade
Carga?

Identificação
Volume

No

No

Espera no parque

Existe equipa
Disponível ?

No

Refazer
Palete

Yes

Espera no cais

No
yes
Preenclhimento
CMR

Reposição
Carga Directa

Descarga
terminada?

Registo da
posição

Alocar em
armazem

No

A carga é
Directa?

yes

Alocar em zona
De descargas
Directas

Figura 4 – Recepção de Mercadorias para importação
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Neste armazém a unidade de carga é a palete. Em consequência da consolidação do
serviço de grupagem, nem todos os volumes a descarregar estão na unidade de carga.
Assim, é necessário “paletelizar” os volumes transportados a granel.
Uma mercadoria pode ter um carácter “Directo” no caso de sua descarga ser
directamente no cliente final ou “armazenista” caso a seja para alojar no armazém
RDL. No caso das primeiras, quando a ordem pela qual as mercadorias estão
organizadas no interior do camião exige o manuseamento das mesmas, a mercadoria é
colocada temporariamente no buffer de entrada. No caso das segundas, é necessário
notificar no manifesto de descarga a sua posição em armazém. A área de recepção de
mercadorias encontra-se dividida por corredores.
No final, caso existam anomalias nas mercadorias recebidas é necessário regista-las no
CMR.

B) Triagem

Normalmente a triagem está implícita na operação de descarga. No entanto, grande
parte da mercadoria vem a granel no interior do camião e há a necessidade de separar a
mercadoria para N destinos (sendo N um numero suficientemente elevado) procede-se
apenas à “paletelização” aleatória dos volumes, para evitar tempos de descarga
prolongados. Posteriormente, para dias de menor actividade procede-se então triagem
propriamente dita dos volumes.
A triagem envolve três fases distintas e consecutivas na operação de triagem. (figura 5)
Preparação
Layout

Triagem

Conferir
Quantidades
Por Destino

Figura 5 – Triagem de Mercadorias para importação

Preparação do Layout – consiste na disposição (geralmente em U) de unidades de carga
e na atribuição de destinos a cada uma delas. Geralmente os destinos finais são
agrupados por plataformas. Uma plataforma pode ter vários destinos e cada destino
pode ter vários volumes. Na tabela 1 apresenta-se as plataformas existentes e o numero
que clientes médio por plataforma
Triagem – Colocação de uma palete com volumes aleatórios no centro do espaço
destinado à triagem e, volume a volume, os operacionais deslocam o volume para a sua
plataforma correspondente.
Conferência das Quantidades – por cada destino procede-se à contagem dos volumes a
fim os controlar quantitativamente.
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C) Etiquetagem e Expedição para o Buffer de Expedição

O administrativo da RDL, após impressão das etiquetas entrega-as aos operacionais de
armazém. Em seguida, mediante a disponibilidade de recursos (mão de obra e
equipamentos), são identificadas as etiquetas com os respectivos volumes através da
sua posição em armazém.
Uma vez identificada a mercadoria é colocada no “buffer de saída” na respectiva
plataforma de embarque (Porto, Aveiro, Lisboa, Covilhã, etc.). (Figura 6)

Recepção
Das
Etiquetas

Disponibilidade
De recursos ?

Yes

Identificação do
Volume

A informação
É
Consistente?

No

Etiquetas
Impressas
Em espera

Yes

Colagem
etiqueta

No
Verificação de
Discrepancias
Da
informação

Deslocamento
para
o buffer de
expedição

Figura 6 – Etiquetagem e Expedição para importação

D) Expedição via entrega em Terminal

Para as mercadorias a serem levantadas pelo Cliente/intermediário no terminal, a
Rangel Transitários cria uma guia de entrega. O administrativo RDL recebe essas
Guias de entrega e arquiva-as até a chegada do cliente/intermediário. Após a chegada
do cliente, o administrativo RDL faz a recepção ao cliente. De seguida o cliente é
dirigido à porta de entrega em terminal, enquanto a guia de entrega é entregue ao
operacional de armazém, o qual localiza a mercadoria e entrega-a fisicamente ao
cliente/ Intermediário. (Figura 7)

Recepção do cliente – é a notificação de saída da mercadoria através do carimbo da
guia de entrega. Para determinadas mercadorias, e previamente à notificação de saída, é
necessário proceder-se à cobrança do valor das mercadorias e/ou do frete das mesmas.
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Chegada Guias de Entrega

Recepção
Cliente

Disponibilidade
De recursos ?

Chegada do Cliente final / intermediário
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Identificação do
Volume
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Yes

Deslocamento
para
A zona de
Entrega

No

No

Figura 7- Esquematização

No

Colocação
Palete
interior veículo

Yes

Verificação
discrepâncias
da
informação

Cliente
Em espera

Volume
Compativel
Veículo

Desfazer
volume/palete

Preenchimento
guia de entrega

da Expedição via entrega em Terminal para importação.

Exportação

Volumes recebidos em armazém de vários pontos do território nacional e com destinos
exteriores ao mesmo passam pelo sistema de Exportação. Tal sistema consiste na
recepção de Encomendas, A locação em armazém e posterior carregamento mediante
um manifesto de carga. (Figura 8)

Chegada de Entidades

Recepção de
Volumes

Recepção
Plano
Descarga

No
Recursos
Dísponíveis?

Carro em espera

Yes

Carga

Figura 8 – Processo de Exportação

De seguida serão descritas as principais operações do processo de Exportação:

A) Recepção de encomendas:
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Os volumes candidatos a passarem pelo processo de exportação são provenientes de
três fontes possíveis:
•

Clientes individuais da RT / Intermediários Entidades individuais ou
intermediários que fazem chegar as mercadorias ao terminal 1 da plataforma.

•

Recolhas RT – levantamento de mercadorias na origem do cliente RT por
intermédio de transportadores contratados pela RT

•

Recolhas DRL – levantamento de mercadorias na origem do cliente RT por
intermédio da Distribuição RDL.

Uma mercadoria pode chegar ao armazém na sua totalidade ou parcialmente.
Consoante a dimensão do veículo transportador da mercadoria, a operação de recepção
é realizada no cais lateral (veículos ligeiros de mercadorias) ou caís......para veículos
pesados de mercadorias e articulados)
Durante a recepção de mercadorias, duas operações são realizadas em paralelo: A
descarga física dos volumes e a elaboração da guia de entrada. (Figura 9)
Descarga física dos volumes – implica um controlo quantitativo e qualitativo da
mercadoria, a transposição para a unidade de carga (palete) caso não esteja nessa
configuração e a medição do volume ocupado, em m3.
Quando a mercadoria atinge uma determinada dimensão (mais do que 5 paletes5) é
alojada em corredores em alternativa à ocupação de uma dada posição em estantaria.
Elaboração da Guia de entrada – Preenchimento manual de um documento
comprovativo de entrada em armazém de uma determinada mercadoria.

Clientes individuais da RT

Recolhas RT

Volumes
Na unidade
Carga?

Preenchimento
Guia de
Entrada

Yes

Refazer
Palete

Recolhas RDL

No

Tirar
Dimensões?

Yes

Medir
Palete/Volume

No

Filmar
Palete?

Yes

Filmar
Palete

No

Dimensão
Considerável?

Yes

No

Alocação em
estantaria

Alocação em
corredores

Notificação
Posicionamento

Figura 9 – Esquematização da recepção de mercadorias para exportação
5

Não existe valor referência a partir do qual se considera a mercadoria de grande ou pequena.
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B) Carregamento

Para se proceder a um dado carregamento é necessário a articulação entre três factores
(Figura 10):

Manifesto de Carga: Contempla informação acerca das encomendas a carregar
(nome, quantidades e Destino) bem como informação das posições a descarregar para
outros destinos, anteriormente ao carregamento efectivo. Um plano de carga é único
para cada camião. A existência de um plano de carga é indispensável para o início de
qualquer carregamento. Todos os planos estão sujeitos a alterações e em 95% dos casos
existe diferença entre aquilo que se planeia carregar e aquilo que se carrega
efectivamente. A recepção dos planos é feita através de um operacional da RT. O chefe
de armazém prevê, idealmente, a recepção dos planos até às 18:00. Contudo, na
maioria das situações, tal não se verifica.

Recursos: A disponibilidade de uma equipa (conferente e operacionais), um
cais e, pelo menos um equipamento constituem factores imprescindíveis para se
proceder a um dado carregamento.

Mercadorias: O conjunto de volumes a agrupar num mesmo camião deve
encontrar-se, na sua maioria, em armazém para se proceder ao carregamento.
Idealmente um carregamento só deveria ter início quando a toda a grupagem tivesse
dado entrada em armazém. No entanto, se a(s) mercadoria(as) em falta ocupar a parte
posterior do camião (sendo as primeiras a ser descarregadas no destino) poderá iniciarse o carregamento.
Na sua generalidade, para uma dada equipa, o carregamento consiste no “tradeoff”entre os seguintes princípios:
•

Carregamento em concordância com a rota do camião: As primeiras
entidades a serem carregadas correspondem ao último destino da rota e viceversa.

•

Homogeneidade do peso no interior do camião: A maior ou menor
concentração do peso no interior do camião determina a sua severidade de
circulação na via pública. Assim quanto maior for a distribuição de peso maior
é a probabilidade de o camião viajar em segurança.

•

Garantia de protecção e segurança dos volumes a viajar: está na base do
serviço prestado a garantia da integridade dos volumes. Portanto o
manuseamento deve garantir que o volume sai do armazém e chegará ao
destino, em condições normais, intacto.
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– Carregamento de mercadorias para exportação
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3.3 Layout
A organização física de um dado processo produtivo ou serviço é designada por
Layout. Na maioria das cadeias de abastecimento (supply chain), o esforço em diminuir
tempo de resposta a pedidos de encomenda é realidade. O tempo de resposta engloba o
tempo de produção, tempo de manuseamento e tempo de espera. Os operadores
logísticos apostam na redução do tempo de resposta, através da redução do tempo de
manuseamento, na perspectiva de redução de custos e na melhoria do serviço ao
cliente.
A disposição mais eficiente das partes constituintes do processo optimiza
(minimizando) o tempo de manuseamento de volumes. Esta optimização está sujeita a
duas condições: por um lado Exigências da área departamental/ funcional, e restrições
geométricas/ construtivas do próprio armazém. O problema de layout é o de encontrar a
disposição mais eficiente de “departamentos” indivisíveis com diferentes requisitos de
área.
Previamente à análise das áreas departamentais/funcionais do armazém convém referir
que o layout de um determinado armazém depende da configuração do fluxo das
mercadorias que flúem através de determinado processo. Na actividade de gestão de
stocks, dada a baixa rotatividade das mercadorias o layout convencional envolve três
áreas essenciais: zona de recepção, armazenagem e expedição. A capacidade de
armazenagem pode ser maximizada em altura. No caso da actividade internacional,
grande parte das mercadorias permanece menos de 24 horas no armazém. Assim, a
armazenagem em altura não é a solução mais indicada pois piora o nível de serviço.
Os dois processos da actividade internacional aproximam-se da técnica logística de
Cross-docking6. Esta técnica procura eliminar as funções de armazenamento e
operações de Picking enquanto que permite servir as funções de descarga e expedição.
A mudança do layout de um terminal é uma via simples de reduzir custos laborais sem
investir em novos sistemas ou em formação. A redução do tempo de manuseamento
das mercadorias pode trazer benefícios imediatos e uma pequena percentagem na
redução nos custos laborais pode significar lucros significativamente maiores. Existem
modelos que tentam minimizar os custos laborais balanceando as distâncias a percorrer
e o congestionamento no interior do armazém. Estes modelos sugerem os seguintes
princípios:
•

Misturar portas de entrada com elevado fluxo com portas de saída no
centro do armazém para reduzir tempos de viagem no manuseamento e
possíveis congestões.

•

Deslocar ligeiramente secções com elevado fluxo para o centro do
armazém para reduzir a congestão e promover a técnica do crossdocking

•

Colocar as portas de recepção opostas às portas de expedição para
permitir a técnica do cross-doking e a eficiente utilização dos
empilhadores.

Cross-docking é transferir entradas directamente em saídas sem armazenamento
intermédio.
6
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•

Colocar as portas menos ocupadas nos cantos do armazém para evitar
o congestionamento

•

Associar portas a destinos de forma a balancear a circulação e portanto
aumentar a sua capacidade efectiva

•

Estabelecer regiões de fluxo localizado quando os camiões têm
diferentes mix’s de mercadorias.

3.3.1 Descrição do layout actual
Actualmente os dois processos da actividade internacional desenvolvem-se em
armazéns diferentes. O processo de Importação desenvolve-se no armazém2 enquanto
que o processo de Exportação ocorre no armazém1 (Figura 11 e 12)

Figura 11 – Layout actual do armazém 1
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Figura 12 – Layout actual do armazém 2

3.3.2 Layout Definitivo

Depois de vários Layouts propostos pelo estagiário (Anexo 5) a direcção geral da
empresa, foi determinada a agregação dos dois processos da actividade internacional no
armazém1. Como tal, foi repensado um layout tendo por base as operações a
desenvolver, as restrições geométricas do respectivo armazém e as exigências de
espaço de cada área funcional.
Dado que a capacidade do armazém não permite que os dois processos se desenvolvam
separadamente no espaço, optou-se por um layout flexível, na medida em que o layout
varia consoante o nível de actividade previsto para cada um dos processos num
determinado dia. Foram identificadas seis áreas funcionais. (figura 15)
A utilização da estantaria deve seguir os princípios básicos de armazenagem (figura
17).
O sistema informático previsto para o armazém deve alertar quais as mercadorias em
armazém com mais de 1 semana. Deste modo se ocuparem zonas com média/ elevada
rotatividade as mercadorias devem ser trocadas para posições de estantaria com mais
baixa rotatividade. (parte posterior do armazém)
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Legenda
1 - Recepção de Clientes com mercadoria para exportação de clientes para levantamento de
mercadorias de importação. Recepção de camiões.
2 – Entrega/Recepção física de encomendas
3 – Estantaria
4 – Estantaria dedicada à paquetaria
5 – Buffer de saída para mercadorias de exportação, sem anomalias à descarga, e a entregar via
Distribuição. ( por plataforma de destino)
6 - Open Space para encomendas de maior dimensão (+ de 5 paletes)
Figura 13 – Layout definitivo

Figura 14 – Áreas funcionais no layout definitivo
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Figura 15 – Princípio de armazenagem na estantaria.

Foi proposto ao estagiário criar propostas de layout para os dois armazéns com base
nos princípios de armazenagem. Posteriormente, depois de apresentadas as propostas à
equipa do projecto foi pedido ao estagiário para criar um layout para o armazém 1 que
aglomerasse os dois processos num mesmo espaço físico. Foi criado então uma
primeira versão do layout apresentado na figura 15 que, com pequenos ajustes passou a
ser o layout definitivo.
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3.4 Medição das operações
O conhecimento do tempo necessário para realizar determinada tarefa é indispensável
para dimensionar equipas e equipamentos.
Como tentativa de quantificar no tempo as operações inerentes aos processos da
actividade internacional foram consideradas quatro técnicas de medição de operações,
duas das quais constituem um método de observação directa e as outras método de
medição indirecta.
Os métodos de medição directa são o “time study” o qual faz uso da cronometrarem
das operações e o “working sampling” que envolve observações aleatórias de
registos de imagens de pessoas ou equipas de trabalho.
Os dois métodos indirectos são: o“predetermined motion-time data system( PMTS”), o
qual parte da soma de tempos de movimentos genéricos desenvolvidos em
laboratório para chegar ao tempo real de operação e o “elemental data” que
parte da soma de tempos oriundos da combinação de movimentos similares para
determinar tempos de operação.
A escolha da técnica depende do nível de detalhe desejado e da natureza própria da
operação. Dado que as operações envolvidas na actividade internacional apresentam
uma frequência de medição em tempo real e para que se obtenha o nível de detalhe
adequado à analise dos processos recorreu-se à técnica de medição: “time study”. Com
auxílio de um cronómetro a tarefa/operação a ser estudada é separada em partes
mensuráveis e cada parte será estudada individualmente.
Naturalmente que os tempos encontrados variam consoante os operacionais e os
equipamentos utilizados na operação. Considerando a homogeneidade entre
operacionais a análise às operações, apesar de menos refinada, é mais representativa da
operação em causa.
Na tabela 3 apresenta-se as operações analisadas bem como as variáveis escolhidas
para o estudo. De seguida será apresentado com detalhe cada um deles.
A tarefa de recolha de tempos e consequente quantificação das operações foi
incumbida ao estagiário.
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Tabela 3 – Indicadores operacionais medidos

Actividade internacional
Evolução temporal dos dois processos
Nível de actividade semanal
Rotatividade das mercadorias
Uniformização dos volumes
em relação à unidade de descarga
Importação

Exportação

Descarga

Recepção de volumes

Triagem

Carregamento

Expedição via distribuição RDL
Expedição via entrega em terminal

A) Evolução Temporal dos dois Processos.
O nível da actividade não é linear no tempo, apresentando uma determinada
sazonalidade. Nos meses de Agosto e Dezembro o fluxo de mercadorias diminui como
reflexo do abrandamento da actividade das empresas que utilizam os serviços Rangel.
Estudou-se a evolução anual do nível de actividade com base em três variáveis: número
total de camiões movimentados, número total de quilos movimentados, numero total de
volumes movimentados. (figuras 18, 19 e 20)
Evolução dos Camiões recebidos
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Figura 16 – Evolução Anual dos Camiões movimentados nos dois processos
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Evolução dos Volumes movimentados
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Figura 17 – Evolução Anual do número de Volumes movimentados nos dois processos

Evolução Quilos Movimentados
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Figura 18

– Evolução Anual do número de Volumes movimentados nos dois processos
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B) Evolução Semanal da actividade internacional
O nível de actividade de cada um dos processos não é linear no tempo. Foram
recolhidos dados relativos ao número de camiões de cada processo em 13 semanas
aleatórias e sem feriados, do ano de 2006.
O processo de importação apresenta-se mais uniforme no tempo relativamente ao
processo de exportação. Enquanto que nos primeiros dias da semana são recebidos
mais de 50 % dos volumes de importação, a exportação decorre, na sua maioria, no
final da semana (78%) (figura 21)
Evolução semanal da Actividade Internacional
100,0%

78,0%

80,0%

60,0%
Importação
Exportação
40,0%
30,4%
23,2%
18,5%

20,0%
10,4%

16,5%
12,1%

9,1%
1,9%

0,8%

0,0%
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Figura 19 – Evolução semanal da actividade internacional.

C) Rotatividade das mercadorias no armazém
A medição do indicador de rotatividade das mercadorias da actividade internacional foi
obtida, para os dois processos, comparando a data de entrada de mercadoria no
armazém e a data de saída (tabela 4).
Tabela 4 – Rotatividade média das mercadorias nos dois processos
Média (Dias)

Importação – Via entrega em terminal

1,76

Importação – Via Distribuição RDL

0,68

Exportação

0,41
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D) Uniformização dos Volumes
Como parte das mercadorias recebidas apresenta geometria e forma variável, foi
medida a conformidade dos volumes recebidos em relação à unidade de movimentação
(euro palete). Para o efeito foram elaboradas inspecções às mercadorias em armazém
no dia de maior actividade (Segunda – feira) ( tabela 5)
Tabela 5 – Regularidade dos Volumes Recebidos

Palete regular

Dimensões do (s)
Volume (s) excede
as dimensões da
palete

59%

34%

Volumes não
regulares e não
paletizados

7%

3.4.1 Operações do Processo de Importação

Para qualquer operação analisada, o tempo de execução é afectado por um conjunto
significativo de variáveis:
•

Dos operacionais envolvidos na actividade.

•

Equipamento utilizado

•

Da forma, dimensão e peso dos volumes a manusear e sua uniformização

•

Disposição dos volumes (Paletelização/ granel) a manusear

•

Ordem pela qual se encontra distribuída a carga no camião (existência ou não
de cargas directas a manusear)

•

Espaço disponível no armazém, não só para a armazenagem dos volumes mas
também para a circulação dos equipamentos

•

Continuidade ou não continuidade da operação.

•

Do número de camiões estimados para um determinado dia.

É certo que para uma mesma operação, o tempo de execução difere consoante a equipa
utilizada e o maior ou menor desgaste do equipamento utilizado. Como tentativa de
simplificação do estudo considerou-se homogeneidade no desempenho entre diferentes
equipas e equipamentos.
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A)Descarga
Aquando de uma determinada operação de descarga, verifica-se a necessidade de
paletização do volume a descarregar, caso não esteja configurado nesta unidade de
carga. Deste modo as paletes que entram em armazém foram caracterizadas quanto à
tipologia e ao carácter. A Tipologia define a forma que o volume se apresenta à
descarga e o carácter define o destino final do volume:

Tipologia:
•

Normal (N) – Existência de regularidade e integridade entre os volumes
paletizados e a palete que lhe serve de base constituindo o conjunto (palete +
volume (s)) uma forma paralelepipédica. Os volumes podem exceder os limites
da palete e são reservados a um dado destino. Os volumes a manusear que não
têm palete como base, apresentem rigidez na sua forma e não necessitem do
processo de paletização são classificados também como Normais (ex.
Maquinas)

•

Refeita (R)– palete, organizada pelos operacionais, que contem volumes
transportados a granel, reservados a um ou mais destinos. Os volumes que são
repaletizados à descarga são essencialmente de caixas e rolos de tecido.


Refeita com caixas(Rc): é uma palete constituída por volumes
com forma paralelepipédica e com volume e peso variável.



Refeita com rolos (Rr): é uma palete refeita em que a forma dos
volumes a paletizar cilíndrica.

Uma palete candidata a entrar no armazém, independentemente do seu tipo, apresenta
um carácter:
- Armazenista: A palete entra em armazém, é posicionada no interior deste.
-Directa: A palete entra provisoriamente em armazém, para ser recolocada no
camião numa fase posterior da descarga. São paletes em que o seu destino final
não é a armazenagem mas, por via da distribuição dos volumes dentro do
camião é necessário retira-las para permitir aceder a volumes/paletes ulteriores.
Habitualmente, estas paletes são designadas por “Directas”.

Deste modo, é prudente afirmar que o conjunto a combinação entre tipologia da palete
e carácter da palete constituem as “famílias” ou “espécies” de paletes que vulgarmente
transitam no armazém. (Tabela 6)

33

Tabela 6- Mapa das combinações entre o carácter e a tipologia de uma palete:
Tipologia

Armazém

N

Rc

Rr

Plt Normal
destinada a ser
armazenada
(N)

Plt refeita com
caixas
destinada a ser
armazenada
(Rc)

Plt refeita com
rolos destinada
a ser
armazenada
(Rr)

Plt Normal
com carácter
directo (ND)

Plt refeita com
caixas com
carácter directo
(RcD)

Plt refeita com
rolos com
carácter directo

carácter
Directo

(RrD)

Neste cenário, cada família de paletes que entram em armazém apresenta um tempo de
descarga próprio e necessariamente diferente entre famílias. Na prática, o tempo de
descarga global é composto pelos tempos individuais de cada espécie de paletes que
constituem uma dada descarga.

Considere-se a seguinte descarga como exemplo: (tabela 7)
Tabela 7 – Exemplo de uma descarga
Paletes Normais
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Paletes Refeitas c/ Caixas

4

Paletes refeitas c/ rolos

1

Paletes Normais Directas

8

Paletes Refeitas c/ Caixas Directas

1

Paletes refeitas c/ rolos Directas

0

Total de paletes movimentadas

37

Tempo

58min

Cada família de paletes em armazém contribui com um determinado tempo de descarga
individual no tempo total de descarga (58min). A principal dificuldade está em saber
QUANTO é que cada família contribui, em média, para o tempo total de descarga.
Procedeu se, então, à determinação do tempo de descarga por família de paletes. No
entanto, é prudente realçar que a variabilidade total de uma descarga é composta pela
variabilidade de cada família de paletes.
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Deste modo procedeu-se a um estudo para cada família de paletes:
A1) Paletes Normais:
O tempo de Descarga de uma palete Normal é constituído pela conjugação das
seguintes operações:

1.

Identificação e registo das características da palete/volume:
Nome, Quantidade, Destino e reservas.

Este tempo envolve a visualização, contagem e o registo de eventuais anomalias, e
pode variar entre 5 e 35 segundos
T. Médio = 20 segundos

2.

Deslocar volume/palete do ponto A (interior do Camião) ao ponto B (no
interior do armazém)

O tempo de deslocamento da palete/Volume do interior do semi-reboque até a um dado
ponto genérico do armazém é constituído por:

2.1

- Tempo de elevar a palete/volume do interior do camião

Dado os níveis de desordem que o serviço de Grupagem acarreta, o tempo de elevar
uma carga genérica no interior do camião não deve ser comparado com o tempo de
elevação de uma carga no solo.
Pegar uma palete no interior do camião com um empilhador frontal: 11
segundos.

2.2 - Tempo de deslocamento

O tempo de deslocamento efectivo depende, sobretudo, da distância a percorrer. Assim,
assumindo a velocidade média de deslocamento como constante é possível determinar
tempos de deslocamento entre as posições mais próximas e as mais longínquas7.

Velocidade (Valor médio) de um empilhador frontal sem carga: 9 km/h
Velocidade (Valor médio) de um empilhador frontal com carga (1 ton): 5 km/h

7

Note-se que as velocidades consideradas tratam-se de valores médios, e como tal, englobam:
abrandamentos na plataforma elevadora (devido ao desnível entre camião e armazém), inversões do
sentido de marcha, ocupação dos corredores de circulação
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A distância a percorrer varia da posição mais próxima do cais de descarga e a posição
mais longínqua, Figura 22.

Figura 20 – Esquema genérico das distâncias a percorrer.

Alojar uma palete Normal no armazém envolve percorrer distâncias no intervalo entre
8 e 70 metros. Tendo velocidades médias e distâncias podem inferir tempos de
deslocamento através da expressão:

Td = Tempo deslocamento com carga + tempo de deslocamento sem carga

Td = 1,39*D + 2,50* D (s)

Atendendo à distância mínima e máxima a percorrer no interior do armazém:

Td mínimo = 1,39*8 + 2,5*8 = 8,96 segundos

Td máximo = 1,39*70 + 2,5*70 = 78,40 segundos

2.3 - tempo de descer a palete/volume no dado ponto genérico B
Pousar uma palete do solo com um empilhador frontal: 6 s (média)

3. Registo da posição no armazém
O Registo da posição (corredor) em armazém no plano de descarga é, em média, de 5
segundos

Tempo total de alojar uma palete normal em armazém:
Total min = T. Identificação e registo das características do Volume min. + T. Deslocar
o volume min + T. Registo da posição.

Total min = 5 + (11 + 9 + 6 ) + 5 = 36 segundos
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Total máximo = 35 + (11 + 78 + 6 ) + 5 = 135 segundos

Deste modo, o tempo de alojamento de uma palete normal em armazém está no
intervalo:
36 < Tnormal < 125 segundos
A2) Paletes Normais Directas:
O tempo de Descarga de uma palete Normal Directa (ND) não envolve a verificação de
reservas nos volumes nem o registo de posição ocupada como se sucede no caso das
paletes normais N. Normalmente, estes volumes são alojados temporariamente no
buffer de entrada e repostos no interior do camião no final da descarga.
Envolve as seguintes operações:
1. Identificação da palete/volume: Nome, Quantidade, Destino.
Este tempo envolve apenas a visualização do volume, e pode variar entre 5 e 25
segundos.
2. Deslocar volume/palete do ponto A (interior do Camião) ao ponto B (interior
do armazém zona próxima da descarga)
O tempo de elevar a palete/volume do interior do camião (11s) e o Tempo de descer a
palete/volume num dado ponto genérico são iguais aos tempos encontrados para as
paletes Normais. A única diferença é no tempo de deslocamento, uma vez que a gama
de distâncias a percorrer é diferente( figura 23). Assim, o tempo de deslocamento
efectivo de uma palete normal directa depende, sobretudo, da distância a percorrer.
Assumindo as velocidades como constantes

Figura 21 – Fluxo das paletes directas.

Velocidade (Valor médio) de um empilhador frontal sem carga: 9 km/h
Velocidade (Valor médio) de um empilhador frontal com carga (1 ton): 5 Km/h

37

A distância a percorrer varia da posição mais próxima do cais de descarga e a posição
mais longínqua, Figura 23. Assim, alojar temporariamente uma palete normal no
armazém significa percorrer entre 3 e 20 metros

Td = Tempo deslocamento com carga + tempo de deslocamento sem carga

Td = 1,39*D + 2,50* D (s)

Atendendo à distância mínima e máxima a percorrer no interior do armazém:

Td min = 1,39*3 + 2,5*3 = 3,36 segundos
Td max = 1,39*20 + 2,5*20 = 22,40 segundos
Tempo Total de descarga de uma palete Normal directa:

Total min = 5 + (11 + 3,36 + 6 ) + 5 = 31 segundos

Total máximo = 25 + (11 + 22,40 + 6 ) + 5 = 69 segundos

Deste modo, o tempo de alojar de uma palete normal em armazém está no intervalo:
31 < T normal Directa < 70 segundos

A3) Paletes Refeitas:
As paletes que necessitam de ser confeccionadas, em consequência da consolidação de
mercadorias no camião, vêm o seu tempo de descarga agravado pelo tempo de
confecção. A forma dos volumes recebidos pode ser variada, no entanto, caixas e rolos
de tecido são os mais manuseados.
A4) Paletes Refeitas com caixas:

A operação de armazenar uma palete Refeita envolve todas as actividades de uma
palete normal acrescida da actividade de confecção da mesma. Assim sendo, as
operações são as seguintes:
1. Identificação e registo das características do volume:
Nome, Quantidade, Destino e eventuais reservas.
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Este tempo envolve a visualização e registo de eventuais anomalias, e pode variar entre
5 e 30 segundos

2. Elaboração da Palete

O Tempo de confecção de uma palete é dado pelo produto:
Numero que caixas que constitui a palete *taxa média de reposição de caixas na palete.
A taxa de reposição média de caixas na palete é variável, sobretudo com o peso médio
de cada caixa. Foram medidos tempos de confecção de paletes para diferentes pesos de
caixas
Tabela 8 – tempo medido para o peso médio por caixa.

8
10
12
13
15
16
18
20
22
25
28

Tempo
observado
(segundos)
6,2
7,9
5,9
7,8
8,1
9,7
13,8
18,5
21,2
25,1
22,3

Peso da Caixa VS Tempo de confecção
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Figura 22– Gráfico Representativo do peso médio da caixa a paletizar e o tempo de alojamento da
mesma na palete.

Assim, para uma palete com 10 caixas de 20kg cada, o tempo de confecção aproximase de:
Tconf = 10 * 185 = 185 segundos ou 3,08 minutos

3. Conferir Quantidades
Consiste num processo de contagem de volumes: T = 28 segundos
4. Deslocar volume/palete do ponto A (interior do Camião) ao ponto B
Igual às Paletes normais:
Td min = 1,39*8 + 2,5*8 = 8,96 segundos
Td max = 1,39*70 + 2,5*70 = 78,40 segundos

5. Registo da posição no armazém
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Igual às Paletes normais:
O Registo da posição (corredor) em armazém no plano de descarga é, em média, de 5
segundos

Tempo total de alojar uma palete normal em armazém:
T min = 5 + 185 + 28 + 8,96 + 5 = 231,96 segundos
T max = 30 + 185 + 28 + 78,40 + 5 = 326,40 segundos.
Assim, o tempo de alojamento de uma palete refeita com 10 caixas de 20 kg em
armazém está no intervalo:
203,96 < Trefeita c/ caixas < 298,40 segundos
3,8 < Trefeita c/ caixas < 5,44 minutos
A5) Paletes Refeitas com caixas Directa:
A operação de armazenar temporariamente uma palete Refeita no buffer de entrada
envolve todas as actividades de uma palete Normal directa acrescida da actividade de
confecção da mesma. Assim sendo, as operações envolvidas na sua descarga são as
seguintes:
1. Identificação e registo das características do volume:
Nome, Quantidade, Destino e reservas.
Igual à Palete Refeita com Caixa:
Este tempo envolve a visualização e registo de eventuais anomalias, e pode variar entre
5 e 30 segundos.
2. Elaboração da Palete
Igual à Palete Refeita com Caixa:
Para uma palete com 10 caixas de 20kg cada, o tempo de confecção aproxima-se de:
Tconf = 10 * 185 = 185 segundos ou 3,08 minutos

3. Conferir Quantidades
Igual à Palete Refeita com Caixa:
Consiste num processo de contagem de volumes: T = 28 segundos
4. Deslocar volume/palete do ponto A (interior do Camião) ao ponto B
Igual à Palete Normal Directa:
Td min = 1,39*3 + 2,5*3 = 3,36 segundos
Td max = 1,39*20 + 2,5*20 = 22,40 seggundos
Tempo Total de descarga de uma Palete Refeita com Caixas

T min = 5 + 185 + 28 + 3,36 = 221 segundos
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T max = 30 + 185 + 28 + 22,40 = 265,40 segundos
Assim, o tempo de alojar de uma palete refeita com 10 caixas de 20 kg em armazém
está no intervalo:
221< Trefeita c/ caixas < 265 segundos
3,69 < Trefeita c/ caixas < 4,42 minutos

A6) Paletes Refeitas com Rolos:
A operação de descarregar e armazenar uma palete Refeita com rolos é idêntica à
operação de descarregamento e armazenamento de uma palete refeita com caixas. No
entanto, a forma e o peso médio dos rolos tende a piorar o tempo de confecção de uma
palete.
1. Tempo de confecção

Numero que Rolos que constitui a palete *taxa média de reposição de Rolos na palete.

A taxa de reposição média de Rolos na palete é variável, sobretudo com o peso médio
de cada Rolo:
Foram medidos tempos de confecção de paletes para diferentes pesos de Rolos
Tabela 9 – Tempo observado para o peso médio de cada rolo.
Número de
rolos a
paletizar
10
22
3
14
20
32
15
17
19

Peso médio da
Rolo (kg)
5,1
6,3
7,2
11
12,3
18,1
20,3
22,7
28

Tempo médio
observado
(Seg.) por rolo
72
174
24
126
114
270
234
348
306

Paletes Refeitas com Rolos Directa:

Descarregar temporariamente uma palete refeita com rolos é semelhante a uma
operação de descarga de uma palete refeita com caixas com carácter directo.
Considerou-se o tempo de alojamento de uma palete refeita com 10 rolos de 20 kg
em armazém está no intervalo:
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221< Trefeita c/ caixas < 265 segundos
3,69 < Trefeita c/ caixas < 4,42 minutos

B) Triagem

Considerando os mesmos recursos para diversas triagens, o tempo de triagem depende,
potencialmente, da quantidade de volumes a triar e do número de destinos associados
aos mesmos.
Utilizando o mesmo tipo de técnica, na operação de triagem foram identificados os
seguintes tempos: (Tabela 10)
Tabela 10 – Tempos de Triagem
Média (min)
Tempo de preparação do layout para a triagem
25
- Depende do número de destinos finais

Tempo de triagem efectivo
0,55 / Volume
- A taxa de movimentação é função da forma, volume e
peso médio dos volumes a triar.

Tempo de conferência

- Depende do número de destinos e da quantidade por
destino.

2,25 / Destino
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C) Etiquetagem e deslocamento para buffer de saída via RDL

Tendo aplicado o mesmo tipo de técnica, na operação de etiquetagem foram medidos
os seguintes tempos(tabela 11):
Tabela 11 – Tempo de etiquetagem e deslocamento para a buffer de expedição via RDL

Média (min)
Tempo de identificação do volume
Em qualquer corredor

0,30

1,20
No corredor O
Tempo de deslocamento para o buffer de saída
- Depende da distância a percorrer com o volume
no interior do armazém

0,80

O alojamento de mercadorias de importação nos corredores do armazém é aleatório. No
entanto, os operacionais dedicam um corredor (corredor O) a mercadorias de baixo
peso e volume (paquetaria) para facilitar posteriores identificações. A agregação
pequenos volumes num mesmo corredor aumenta o número de volumes nesse local
prejudicando o tempo de identificação de mercadorias.

Foram calculados, em termos percentuais, o número de volumes a expedir por
plataforma. Verificou-se que a maioria das posições a expedir pertencem às
plataformas do Porto e Aveiro. (Figura 25)
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Figura 23 – Gráfico representativo dos principais destinos dos volumes recebidos no processo de
importação

D) Entrega em Terminal

Entregar um volume a entidades que procuram as suas mercadorias no armazém,
prescindindo do serviço de distribuição nacional da RDL envolve os seguintes tempos:
1. Tempo de deslocamento para a porta dedicada a entregas em terminal
2. Tempo de preenchimento da guia de entrega da mercadoria.
Na tabela 12 encontram-se os tempos observados.
Tabela 12 – Tempos observados na entrega de mercadorias em terminal
Média (Min)
Tempo de deslocamento para a porta de entregas em
terminal

43,68

Tempo de preenchimento da guia de Entrega

0,50

Entregas em terminal como percentagem da Importação em termos de volumes, quilos
e posições movimentadas:
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Figura 24– Evolução anual dos volumes expedidos via entrega em Terminal como
percentagem dos volumes totais movimentados.

3.4.2 Operações do Processo de Exportação

A) Recepção de Volumes
O registo da entrada de mercadorias em armazém é um procedimento que exige o
preenchimento manual de uma guia de entrada. No entanto, para as recolhas RT e
RDL, quando realizadas no período de maior actividade (sexta feira) não chegam a ser
documentadas fazendo cross-doking de um camião para o outro sem qualquer registo.
Como tal, a análise por tipo de volume recebido teve alguma dificuldade. Para o efeito,
analisou-se pormenorizadamente um conjunto manifestos de descarga com vista a uma
melhor percepção do processo.
Tabela 13 – Distribuição das mercadorias do processo de exportação quanto à sua origem.

Recolhas

Entregas em armazém

Recolhas RT + Recolhas RDL

Cliente ou intermediário

59%

41%

Aquando da chegada de uma determinada encomenda existe a necessidade de descarga
física dos volumes e, paralelamente, o preenchimento da guia de entrada no armazém.
A descarga física dos volumes é constituída por um conjunto de variáveis que
determinam o tempo total de recepção física das encomendas. Numa primeira fase é
necessário verificar se o volume está na unidade de carga e proceder à sua constituição.
De seguida atender à necessidade de filmar a palete (s) bem como à medição do
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volume total ocupado pela encomenda. Consoante o seu tamanho, a encomenda é
posicionada em estantaria ou em corredores.

Refazer palete:
O tempo de paletização é função da quantidade, peso e tamanho médio
dos volumes que constituem a encomenda. Como a cada recepção de
volumes está associada uma equipa, os princípios são idênticos aos
abordados na descarga de volumes no processo de importação.
Filmar Palete:
O tempo de envolver uma palete em filme de polietileno é afectado pela
maior ou menor regularidade da palete e pela altura correspondente.
Foram medidas diversas filmagens e procurou-se quantificar no tempo
esta tarefa para duas gamas de alturas ( tabela 14)
Tabela 14 – Tempo de filmagem da palete de acordo com a altura
Altura da palete

Tempo médio observado (Min)

>50 Cm

1,15

<50 Cm

2,17

Medição de uma palete:
Por vezes o cliente RT solicita o armazém para a medição de
determinadas encomendas facilitando-lhes quer a gestão do espaço no
camião quer a própria facturação. Assim, um operacional ao medir as
três dimensões da palete demora, em média, 35 segundos.

O alojamento de uma palete em armazém pode ser realizado na estante ou então em
open space dependendo da quantidade e da dimensão dos volumes a alojar.

Alojamento em estantaria:
O tempo de alojar uma palete para a estantaria é composto pelo tempo
de pegar na palete, tempo de deslocamento efectivo e do tempo de alojar
na prateleira.

Tempo de elevação da palete:

o tempo de elevação da palete a partir do solo é de 4 segundos

Tempo de deslocamento efectivo:
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Para a determinação do tempo de deslocamento efectivo realizou-se o
mesmo procedimento utilizado na importação. Assim, determinando
velocidades médias, o tempo de deslocamento varia entre a posição da
estantaria mais afastada e da mais próxima do buffer de recepção.

Distância mínima a percorrer – 20 metros
Distância máxima a percorrer – 110 metros
Tabela 15 – Velocidade média do empilhador com e sem carga
Velocidade média observada (Km/h)
Com carga

7,9

Sem carga

9,2

Assim, o tempo de movimentação de uma carga no interior do armazém 1 é,
Tempo de deslocamento mínimo: 9,1 segundos
Tempo de deslocamento máximo: 50,1 segundos

Tempo de alojar a mercadoria:
Varia em função do nível da prateleira a alojar.
Tabela 16 – Tempo de alojar um volume na estantaria de acordo com o nível da
prateleira
Nível de estantaria

Tempo médio observado (Seg.)

Em Open Space

3,8

Em estantaria:
Nível 0

4,1

Nível 1

9,4

Nível 2

14,3
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Preenchimento da guia de entrada:
A elaboração da guia de entrada em armazém passa pelo preenchimento
de sete campos obrigatórios (Nome, Quantidade, Destino, dimensões,
localização, assinatura do cliente, assinatura do conferente)

Tempo médio observado (segundos)
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B) Carregamento

No tempo de carregamento está implícito o tempo de elevação e o tempo de
deslocamento da mercadoria até ao interior do camião. O grau de consolidação dos
volumes no interior do camião também condiciona o tempo total de carregamento. A
determinação dos referidos tempos foi determinada com base nos princípios
considerados no descarregamento na importação.
Assim, para o tempo de deslocamento considerou-se uma velocidade média de
deslocamento (com carga e sem carga). O tempo de deslocamento é mínimo quando se
desloca um volume da posição mais próxima para o camião e é máximo quando se
desloca um volume da posição mais longínqua para o interior do camião.
Tabela 17 – Tempos de Carregamento para diferentes famílias de paletes
Mínimo (min.)

Máximo (min.)

Média (min.)

Paletes normais

0,4

3,22

1,81

Paletes Directas8

0,17

0,51

0,34

2,6

6,1

4,35

0,21

1,8

1,02

Paletes a
“despaletizar” no
carregamento
Cross – docking9

Tempo de carregamento:
1,81*H + 0,34*J+4,35*K+1,02*L sendo,
H o número de paletes normais, J o número de paletes directas, K o número de paletes
a desagregar e L o número de paletes movimentadas directamente de um camião para o
outro numa operação de carregamento no processo de exportação.

8
9

Paletes que vêm no interior do camião mas que não estão na posição correcta de descarregamento.
Paletes que saem de uma camião e entram directamente noutro sem passar pelo armazém.
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3.5 Análise dos Processos

Após a análise de cada uma das operações dos processos da actividade internacional
analisou-se tempos que, embora não façam parte de nenhuma operação em concreto
afectam o tempo total de serviço: tempos de espera e de transferência de informação.
(Figura 27 e 28). Como tal, procedeu-se ao desenho dos processos.

Figura 25 – Processo de importação
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Figura 26 – Processo de exportação
Ambos os processos estão associados a actividades de carácter operacional (descarga,
etiquetagem, entrega) e administrativo que se organizam numa determinada sequência
lógica.
A melhoria do serviço, em termos temporais pode ser obtida pela optimização dos
procedimentos operacionais e/ou administrativos.
No processo de importação, ao nível operacional, realizando a actividade de
etiquetagem paralelamente à descarga dos volumes (figura 30), apesar de piorar o
tempo de descarga, poder-se-á diminuir o tempo de permanência dos volumes em
armazém. Neste cenário, o sincronismo com o armazém de distribuição teria que ser tal
que permitisse um escoamento eficaz dos volumes evitando estrangulamento de espaço
no armazém de logística. Consequentemente, o próprio armazém de distribuição teria
que realizar entregas mais frequentes para obter uma melhoria do serviço na sua
globalidade.
A carga de trabalho administrativo tem expressão desde o final da descarga até à
entrega física da mercadoria. Na figura 29 estão apresentados duas fases: uma anterior
à notificação do modo de entrega e outra posterior à mesma.

Figura 27 – Representação esquemática do tempo entre a descarga do volume e a entrega via distribuição
RDL
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Processo
actual

Processo
proposto

Figura 28 – Representação esquemática das operações envolvidas no processo de importação.

∆ T1 – representa os seguintes tempos:
- Tempo de deslocamento do manifesto de descarga desde o Armazém
ao Administrativo
- Tempo de processamento do plano no sistema RT, tirar cópia ao
manifesto de descarga e ao CMR.
- Tempo de deslocamento da documentação entre armazém 2 e RT
- Tempo de processamento das encomendas pelo operacional RT e
notificação do modo de entrega

∆ T2 – representa os seguintes tempos:
- Tempo de recepção das etiquetas
- Tempo de deslocamento das Guias de entrega e/ou de transporte deste
a RT e o armazém 2
A minimização do troughput time10 no processo de importação requer uma
minimização de ∆ T1e ∆ T2. Verificou-se, aquando da medição de tempos de operação
que os tempos de deslocamento da informação têm um peso significativo em todo o
10

Tempo médio para mover uma unidade ao longo de todo e sistema
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processo. Como tal, sugeriu-se a impressão das guias de entrega e/ou de transporte
directamente no armazém de logística, poupando tempos de deslocamento. A
consequência mais imediata de tal medida será a sobrecarga de trabalho administrativo
no armazém de logística e como tal, necessidade de mais mão-de-obra.
No processo de exportação, a optimização pode ser conseguida também com ajustes
quer das operações quer das tarefas administrativas. A informatização da recepção de
volumes a exportar permite um maior controlo dos volumes efectivamente
movimentados no armazém para um dado período de tempo
As empresas do sector de distribuição e logística caminham no sentido da rigidez dos
horários de recepção e entrega de mercadorias, penalizando por vezes o cliente pelo
não comprimento do mesmo. A RT utiliza a flexibilidade como factor de diferenciação,
não impondo um limite ao cliente para a entrega dos seus volumes o que se traduz, ao
nível operacional, num esforço adicional.
Dado que a maior parte da actividade do processo de exportação decorre no final da
semana (à sexta-feira, em particular), este deve permitir carregar e descarregar M
volumes para N destinos no menor tempo possível.
O processo de exportação poderá ser optimizado segundo duas vias:
- Pequenos ajustes no layout podem optimizar a movimentação de volumes do
interior do armazém para a porta. A solução apresentada anteriormente na
página 29 contempla tais considerações:
• Atribuição de rotas/destinos às portas/Cais
• Como se previu um layout adaptável ao nível de serviço de cada
processo, utilizar os buffers de saída para alojar as mercadorias com a
mesma rota/destino. Esta medida diminui não só a movimentação dos
volumes como também reduz a possibilidade da troca dos mesmos.

- a existência de operacionais chave para o decorrer de toda a operação pode
comprometer a execução da mesma. Por exemplo, se faltarem os três
conferentes é impossível realizar um carregamento. Assim, para reduzir essa
dependência a RDL pode formar/recrutar operacionais de modo a que qualquer
um assuma funções de conferência. Deste modo, poder-se-ia agilizar os
recursos com um terceiro turno permitindo um serviço com uma janela horária
mais alargada.

Ao nível administrativo, o registo informático da recepção dos clientes RT
permitiria controlar o fluxo de mercadorias no armazém. Naturalmente que o
sistema de recolha de informação terá que ser expedito e a etiquetagem de
determinados volumes poderá constituir uma vantagem ao nível da recolha de
informação on time.
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4. Elaboração da documentação

4.1 O contrato
A definição dos termos que regem o relacionamento de duas organizações é uma etapa
fundamental na garantia de estabilidade do sistema de prestação de serviços.
Criar um formato contratual eficiente constitui uma vantagem competitiva para o
prestador de serviços logísticos.
As funções fundamentais do contrato, para além do regime de remuneração, são:
· Especificar as necessidades do contratante
· Especificar responsabilidades
· Adequar níveis de responsabilidade e autoridade
· Especificar acordos para variações das necessidades do contratante
· Definir regime de transferência de informações
· Expor e criar regra de alojamento dos riscos do projecto
· Definir incentivos e recompensas à parte contratada
· Definir sanções à parte contratada em função do não atendimento de
expectativas
· Criar mecanismos de resolução de divergências
O ambiente complexo e competitivo faz aumentar o grau de interligação e
interdependência entre as empresas. O que implica mudanças na forma de planear e
executar a operação para gerir eficientemente a parceria. O entendimento dos pontos de
conflito entre empresas contratante e contratada pode ser explicada pela teoria dos
custos de transacção. Esta afirma que custos de transacção são dados pelos custos de
coordenação e o risco da transacção11.
•

Custos de coordenação estão associados aos riscos oriundos das partes
envolvidas no contrato quanto à distância entre o que é acordado e o que se
pratica na realidade. A teoria dos custos de transacção explica este fenómeno
através da premissa do oportunismo, que se refere à tendência das pessoas
envolvidas nos processos de negociação a serem levadas a mentir, desrespeitar
acordos ou violar leis por interesses próprios.

•

Os riscos da transacção traduz-se na possibilidade do não atendimento dos
compromissos previamente estabelecidos entre as partes. Tal facto pode ocorrer
em função de imprevistos na própria operação ou, ainda, pela incapacidade das
partes envolvidas no contrato em seguir o acordado, mesmo quando não
existem tais imprevistos.

Neste cenário, criou-se um contrato que especificasse realmente toda a operação da
actividade internacional com a garantia de atendimento aos compromissos a assumir.
O preço pelo qual o serviço é prestado constitui o elemento principal para a definição
clara de toda a actividade internacional. A base de remuneração pode reflectir
interesses estratégicos da empresa, ou no caso mais geral do grupo, e deste modo, esta
componente foi definida apenas pelo pelas direcções gerais das empresas RDL e RT.

11

Fonte: Teoria dos custos de Transação em www.feb.unesp.br/
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O contrato encontra-se no Anexo 1. O estagiário colaborou na definição e elaboração
das cláusulas do contrato, nomeadamente ao nível da responsabilidade do operador.
Para que a equipa pudesse tomar decisões mais fundamentadas na definição do sistema
de custeio detalhou-se com algum pormenor a questão dos custos logísticos.
Custos Logísticos
Um dos principais desafios da gestão é a contenção de custos, na medida em que sendo
os clientes mais exigentes as empresas têm de disponibilizar assiduamente novos e
melhores produtos, com custos e níveis de serviço mais aliciantes.
De uma forma geral, as novas filosofias de gestão, como a gestão da qualidade total
(Total quality manegement TQM) e a reengenharia dos processos de negócio ( Business
Processes Reengineering – TQM ) visam a redução dos custos, a racionalização das
actividades que acrescentam valor e a redução ou eliminação das restantes e a
concentração nas actividades nucleares, tendo sempre em vista a melhoria da
eficiência.
Uma das principais dificuldades na abordagem da logística integrada e da distribuição é
a falta apropriada de informação sobre os custos. Neste sentido, é necessário que os
sistemas de custeio satisfaçam dois princípios essenciais: por um lado, que possam
identificar o custo necessário para satisfazer o nível de serviço definido previamente;
por outro que descriminem os custos por produto, cliente, mercado ou outros critérios.
Devem permitir a simulação de diferentes cenários, de forma a facilitar o processo de
tomada de decisão, em questões de natureza operacional e estratégica.
Os sistemas de custeio tradicionais são, em geral, insuficientes para a gestão logística,
na medida em que tratam os custos de uma forma agregada (privilegiando funções e
não processos) e não permitem identificar, com pormenor, os componentes dos custos
logísticos, impedindo, assim, a possibilidade de tomadas de decisão fundamentadas em
trade-offs em toda a cadeia de abastecimento.
Dadas as limitações dos sistemas de custeio tradicionais desenvolveram-se métodos de
custeio alternativos, com interesse para a gestão, em particular para a logística:
•

Custeio Baseado nas Actividades ( Activity Based Costing – ABC )

•

Lucro Directo por Produto ( Direct Product Profit – DPP)

•

Custo Total da Propriedade ( Total cost of Owership – TCO)

O sistema ABC assenta no princípio de que para se produzir um produto/serviço são
necessárias actividades e estas consomem recursos. O que a distingue é a preocupação
com os processos geradores de custos. Deste modo como se mediu todas operações da
actividade internacional é possível aferir o custo de qualquer operação e como tal o
custo de toda a actividade.
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4.2 O Modelo Operacional

Após a análise e medição dos processos da actividade internacional e tendo em
consideração a agregação dos dois processos num mesmo armazém desenhou-se o
modelo operacional da actividade.
Estruturou-se o modelo do seguinte modo:
• Horários e cut offs
• Recursos necessários à actividade
Espaço
Mão-de-obra
Equipamentos
• Capacidade de produção
O estagiário em colaboração com outros elementos do projecto teve a responsabilidade
de realizar este documento tendo por base os tempos observados na medição das
operações (ver Anexo 2)
4.2.1 Horários e cut offs:
Foram estabelecidos os horários de funcionamento dos armazéns de carga geral e de
pendurados de acordo com a janela de abertura diária. Perante a necessidade da RT o
armazém de carga geral deverá ter uma janela horária de doze horas e o armazém de
pendurados de oito horas.
Naturalmente, dentro da janela temporal, é impossível dar resposta a todas as operações
da actividade internacional em simultâneo e ininterruptamente dadas as limitações de
recursos. Por exemplo, a janela horária de entrega de mercadorias de importação a
clientes em terminal deve corresponder ao horário laboral do administrativo por
questões de tesouraria, constituindo uma janela horária de oito horas.
Contudo, não é só a questão da impossibilidade de operação simultânea das actividades
que se deve considerar aquando da definição das janelas horárias. O limite superior da
janela horária deve reflectir a capacidade de realizar a operação atempadamente antes
da hora de fecho. Por exemplo, para o fecho do armazém às vinte horas, a recepção de
camiões de importação não poderá ser até à mesma hora sob pena de o tempo
necessário à descarga exceder as 20 horas, incorporando um custo adicional com o
recurso a horas extraordinárias.
Os cut offs definidos no modelo operacional do Anexo 2 para todas as actividades
reflectem exactamente a ideia transcrita.
Este é um aspecto de grande importância no relacionamento dado que a RT não
reconhece (monetariamente) horas extraordinárias do armazém.
Como a actividade transitária lida com inúmeros prazos e dead lines, o seu
cumprimento é altamente sensível a factores externos tais como: O Transportador
contratado, condições meteorológicas, Feriados, etc. Deste modo, ter que realizar
operações de qualquer processo (quer importação quer exportação) para além das horas
de funcionamento do armazém é uma constante.
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4.2.2 Recursos:
Foi claramente definida a afectação de recursos à actividade internacional em termos
de espaço, mão-de-obra e equipamentos. De seguida descrever-se-á cada um deles.
Espaço
Relativamente ao espaço, e como tem vindo a ser mencionado, a actividade
internacional será agregada num único local (armazém1). Se actualmente a taxa de
ocupação é maior no final da semana, após a consolidação a taxa de ocupação média
será maior.
Para semanas cuja evolução do nível de actividade seja a verificada em
situações normais a capacidade do armazém dificilmente atingirá os 100%, pois a
actividade de exportação é máxima quando 85% da actividade de importação já
decorreu. No entanto, um cenário possível de ocorrer é níveis de actividade elevados
quer na importação quer na exportação num determinado dia da semana. Por exemplo:
Imagine-se um feriado em Espanha numa Quinta-feira, o qual faz com que os camiões
de importação previstos para esse mesmo dia venham somente na sexta-feira. À sextafeira é o dia forte da exportação. A taxa de ocupação do armazém atingirá os 100%.
Mão-de-obra
Note-se que estes recursos são utilizados para um nível de actividade normal. Dado que
a actividade do processo de exportação está concentrada (80%) no final da semana, a
RDL desloca elementos do sector da distribuição para dar resposta ao nível de serviço
exigido. O número de elementos extra é variável consoante o número de camiões a
carregar efectivamente. Por norma são subcontratados 7 elementos para um plano de 30
camiões.

Equipamentos
Os Equipamentos dedicados à actividade internacional foram definidos tendo em
consideração a distribuição do pessoal por equipas.
A cada equipa de trabalho corresponde um empilhador convencional. A escolha deste
tipo equipamento foi realizada com base na sua disponibilidade e versatilidade. Como a
actividade não envolve armazenagem em altura (solução que prejudicaria o tempo das
operações) nem soluções demasiado dedicadas acordou-se pela escolha do empilhador
frontal convencional.

4.2.3 Capacidade de produção
Na definição da capacidade de produção, inicialmente, idealizou-se um tempo médio
por actividade. Por exemplo, X minutos para uma descarga, Y minutos para uma
entrega em terminal, Z minutos para a recepção de um cliente com carga para
exportação.
Como analisado anteriormente, cada operação depende de um conjunto significativo de
factores.
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Dada a variabilidade do tempo para cada operação medida, rapidamente se concluiu
que não se poderia expressar a capacidade de produção de forma tão genérica,
especificando uma operação em função do tipo de Palete a movimentar.

4.3 Proposta de Sistema de Informação
A gestão da informação é considerada, para muitas empresas, a chave da
competição e da produtividade.
A importância da informação é cada vez mais abrangente. Se em tempos o objectivo
principal do binómio telecomunicações informática era a gestão da informação
enquanto suporte de gestão das organizações desenvolvimentos mais recentes
privilegiam, crescentemente, as utilizações do âmbito doméstico.
Se, actualmente a informação é um conceito nuclear para as organizações deve-se, em
grande parte, à evolução da tecnologia, em particular as tecnologias de
informação/comunicação e aos sistemas baseados nestas. As primeiras facilitam a
coordenação dos fluxos de informação em todo o sistema logístico, com incidências no
seu desempenho, em particular na melhoria do serviço ao Cliente. Os segundos
correspondem a sistemas de gestão que produzem informação para o apoio à tomada de
decisão nomeadamente Planeamento dos Recursos de produção Manufacturing
Resourse Planning (MRP); Planeamento dos Recursos de distribuição Distribution
Resourse Planning (DRP); Gestão do relacionamento com o Cliente Costumer
Relationship Management (CMR); Planeamento dos recursos da empresa Enterprise
Resourse Planning (ERP)
Os sistemas de identificação automática permitem uma maior rapidez e rigor na recolha
de informação, comparativamente a sistemas manuais bem como disponibiliza a
informação de forma mais atempada na medida em que depois de recolhida fica, de
imediato, no sistema de informação e assim disponível para os utilizadores.
Existem vários sistemas de identificação automática, nomeadamente:
Sistemas de identificação biométrica;
Sistemas de identificação por cartões inteligentes;
Sistemas de visão electrónica, sistemas de reconhecimento de voz humana;
Sistemas de reconhecimento óptico de caracteres;
Sistemas de identificação por rádio frequência;
Código de Barras;

Apesar do cliente RT disponibilizar um software que gere o fluxo das suas mercadorias
pelo armazém, este não permite a gestão integral do armazém.
Reconhecidas a necessidade de informatização do armazém, o estagiário em conjunto
com alguns elementos da equipa do projecto elaboram uma proposta de sistema de
informação (Anexo 3) para o armazém onde foram abordados os principais requisitos
dos utilizadores e do sistema.
Esta proposta foi entregue ao departamento de informática da empresa para posterior
concepção, desenvolvimento e implementação do referido sistema.
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Idealizou-se um sistema que permitisse a monitorização dos fluxos de mercadorias (dia
e hora de entrada, dia e hora de saída, pessoa que fez a recepção/expedição da
mercadoria) e o controlo em tempo real das existências em armazém. A partir do
sistema poder-se-ia obter um conjunto de indicadores importantes à eficiente gestão do
armazém:
•
•
•
•
•

Tempos médios de espera (clientes/transportadores)
Rotatividade média das mercadorias
Quantidade de recepções (por mês / por país de origem / por transportador / por
cliente)
Quantidade de expedições mês (seja via distribuição interna seja entregas em
Terminal)
Quantidade de anomalias por mês

Dadas as vantagens da informatização do armazém convém referir que poderão
surgir alguns inconvenientes. O mais imediato tem a ver com o aumento do tempo
geral de serviço causado pela introdução de dados manualmente. Deste modo, os
sistemas de identificação automática abordados anteriormente podem contornar esta
aparente desvantagem, nomeadamente o código de barras e/ou o RFID.
Analisando algumas das medições realizadas, sugeriu-se a etiquetagem de
determinados mercadorias:
•

Na recepção de volumes de importação sem qualquer anomalia (quer
quantitativa, quer qualitativa) etiquetar de imediato o respectivo volume e
colocar no buffer de saída. De acordo com a medição cerca de 60% dos
volumes recebidos no processo de importação não têm anomalias.

•

Para clientes de Exportação habituais e com quantidades razoáveis solicitar a
etiquetagem na origem. Aquando da entrada em armazém a leitura da etiqueta
será automática. Esta proposta foi fundamentada não com base em algum
indicador medido12 mas na experiência de que o Open Space13 era ocupado
essencialmente no final da semana e que parte da mercadoria recebida não tinha
guia de entrada em armazém.

4.4 Alterações de acordo com os Requisitos do Cliente

Após a elaboração da proposta de contrato e do Modelo operacional apresentaram-se os
respectivos documentos ao Cliente. No entanto, a tentativa de melhorar a actividade
internacional carece da mútua visão dessa necessidade.
Por falta de disponibilidade, as reuniões previstas para a definição dos requisitos do
cliente foram constantemente adiadas. A RT informou que irá elaborar um documento
onde irá apresentar as alterações à proposta do modelo operacional apresentado. No
entanto, até à data de conclusão do estágio nenhuma resposta foi obtida.
12

Aquando da fase de medições foi impossível quantificar percentualmente os clientes
habituais e com volume razoável (mais que 4 ou 5 paletes) dado que a mercadoria era
13

Local dedicado ao armazenamento temporário de encomendas razoáveis (mais de 4
ou 5 paletes
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4.5 O Fluxo de Mercadorias entre armazéns
Depois de definido o contrato e o modelo operacional de toda a actividade reconheceuse a necessidade de idealizar um procedimento para o fluxo de mercadorias entre os
dois armazéns. Com a agregação dos dois processos da actividade internacional num
mesmo armazém terá de existir um sincronismo predefinido entre os dois armazéns
para não suceder a saturação do armazém 1 por falta de escoamento das mercadorias de
importação a entregar via RDL.
Deste modo, o estagiário elaborou um documento (Anexo 4) o qual apresenta as
características fundamentais do fluxo de mercadorias e apresentou-o à direcção Geral
da empresa.
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5. Conclusões
A consolidação de mercadorias de/para um mesmo destino permite aos transitórios tirar
proveito de economias de escala. A capacidade de manuseamento é influenciada pela
maior ou menor consolidação dos volumes transportados. Como tal, aquando da análise
e medição dos dois processos introduziu-se o nível de detalhe que traduzisse de forma
clara a consolidação na capacidade de manuseamento. Para isso especificou-se o tempo
de manuseamento em função da unidade de carga (Palete)
A análise do tempo de descarga teve um detalhe acrescido uma vez que a variabilidade
da mesma não permitia inferir um valor único para uma descarga genérica.
A análise aos tempos de operação permite à RDL custear toda a sua actividade em
função das actividades permitindo um melhor ajustamento entre o custo de toda a
actividade internacional e o custo efectivamente acordado.
Ao nível da importação, o facto de se praticar a etiquetagem aquando da descarga,
permitirá aumentar a rotatividade de mercadorias em armazém. Naturalmente, que o
sincronismo com o armazém de distribuição deverá ser ajustado de forma a sustentar o
aumento do fluxo de mercadorias.
A consolidação num mesmo espaço da Importação e Exportação pode trazer benefícios
no aproveitamento de sinergias ao nível da mão-de-obra. Contudo, a separação física
da Recepção e expedição via RDL de mercadorias aumenta o tempo de manuseamento
e o risco de danos sobre as mesmas.
A Rangel Distribuição e Logística SA deve sensibilizar a Rangel Transitários SA com
vista de garantir que, em descargas do processo de importação, a disposição da
mercadoria no interior do camião corresponda à mercadoria que o armazém deve
efectivamente manusear.
A medição das operações e a consequente elaboração do modelo operacional permitiu
definir claramente o nível de serviço a acordar entre as partes.
O levantamento dos requisitos do sistema de informação a desenvolver para o armazém
permitiu fornecer ao departamento de informática as exigências do sistema a criar.
O documento do Fluxo de mercadorias entre armazéns permitiu alertar a RDL para a
importância da comunicação entre os dois armazéns de forma a garantir a eficiência do
serviço como um todo.
Um dos aspectos mais importantes do projecto é a sua completa realização.
O não cumprimento do projecto no Timing especificado deveu-se a diversos factores
externos à equipa do projecto.
- O considerável crescimento, acompanhado de uma dinâmica de novos clientes e
mercados, e consequentemente de projectos de grande dimensão que a empresa
atravessa.
- Apesar da estrutura de custos não ser consensual para ambas as partes, o facto se
tratar de uma parceria interna inibe a definição clara e transparente de toda actividade,
ou seja, se para a RDL é conveniente definir o modelo operacional com base em
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cláusulas contratuais para a RT é conveniente exigir um serviço cada vez mais flexível
para o mesmo nível de preços.

Resumo da experiência pessoal.
O primeiro contacto com o mundo profissional foi extremamente gratificante. A
possibilidade de colaboração neste projecto permitiu uma aprendizagem e compreensão
da logística em termos práticos. O facto de analisar com algum detalhe todas as
operações da actividade tornou possível a modelação do serviço bem como a
introdução de medidas com vista a melhoria de todo o serviço prestado.
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ANEXO 1

Contrato de Prestação de Serviços Logísticos
entre
Rangel Distribuição e Logística S.A.
e
Rangel Transitários, S.A.

29 Janeiro de 2007

CO NT R AT O D E PR E S T AÇ ÃO D E S E RV IÇ O S LO G Í ST ICO S

Entre, por um lado
Rangel Distribuição e Logística, S.A. sociedade com sede na Maia, na Rua da Serra,
Folgosa, 4445 Ermesinde, com o capital social de 125.000 Euros, inscrita na
Conservatória do Registo Comercial do Porto, sob o número 17064, pessoa colectiva nº
500 180 008, de aqui em diante designada por “Operador”, aqui representada por
Eduardo da Silva Rangel, como Presidente do Conselho de Administração e com
poderes para o acto.
e por outro,
Rangel Transitários, S.A., sociedade com sede na Rua da Serra, Folgosa, 4445
Ermesinde, com o capital social de 500.000 Euros, registada na Conservatória do
Registo Comercial do Porto, sob o número 1114/Porto, pessoa colectiva nº 500 025 140
daqui em diante designada por “Cliente”, aqui representada por… com poderes para
o acto,
Considerando que:
a) O Operador é uma empresa especializada na prestação de Serviços de
Distribuição e Logística a clientes;
b) Estes Serviços incluem operações de descargas de importação carga de
camiões para exportação, operações de expedição via terminal e distribuição
Nacional, recepção de clientes com carga para exportação, recolhas,
armazenagem, registo de inventário mensal
c) O Cliente pretende utilizar os seus Serviços tal como definidos neste Contrato.
As partes acordam celebrar o presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes:

1.

Definições

1.1

Data de Início: a data em que o Operador deverá começar a fornecer os seus
Serviços.

1.2

Bens: os serviços prestados pelo Cliente no decurso da sua actividade corrente,
constituídos pelo transporte Internacional de mercadorias por estrada de
remessa diversificadas, que as partes acordam ser cobertos pelo serviço

1.3

Serviços: o conjunto de Serviços a serem prestados pelo Operador ao Cliente,
descritos detalhadamente no Anexo 2 - Especificação dos Serviços.

1.4

Nível de Tolerância
desencaminhados.

1.5

Nível de Tolerância de Danos: o nível de tolerância para bens danificados.

1.6

Exercício Social: O exercício social do Cliente, de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro.

Data: 02/04/2005

de

Inventário:

o

nível

de

tolerância

para

Bens
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2.

Duração, Cessação e Nomeação de Gestor de Operações

2.1

O Operador é, pelo presente, nomeado pelo Cliente e aceita prestar-lhes os
Serviços referidos neste Contrato.

2.2

A Data de Início considera-se o dia 01 de Março de 2007

2.3

A nomeação é valida por um período de XXX anos a partir da data de inicio, e
será automaticamente renovada por períodos sucessivos de um ano.

2.4

o presente acordo é celebrado com base nos princípios de equidade e boa fé,
comprometendo-se as partes a diligenciar por todos os meios de diálogo e
modos de composição dos interesses ao seu alcance, de forma a obterem
uma solução para a questão.

3.

Serviços a serem fornecidos desde a Data de Início

3.1

Uma lista dos Serviços a serem fornecidos pelo Operador desde a Data de
Início está anexa ao presente contrato como Anexo 2 - Especificações do
Serviço, do qual constitui parte integrante.

3.2

Os Serviços podem ser alterados a pedido do Cliente, ficando esta alteração
sujeita à disponibilidade de recursos do Operador e ao acordo das correcções
apropriadas na remuneração.

4.

Informação e planos de contingência

4.1

O Cliente fornecerá ao Operador com 24 horas de antecedência os detalhes
apropriados acerca do seu planeamento, para possibilitar que o operador
corresponda às alterações com a necessária eficácia.
Importação: Query com dados de camiões a chegar.
Exportação: é dado a previsão de camiões a carregar à sexta-feira.

4.2

O Operador compromete-se a elaborar planos de contingência para
responder a situações que impossibilitem a recepção e expedição de
mercadoria ou o seu controlo pelo sistema informático, os quais devem ser
desencadeados de forma a que rápida, se bem que, transitoriamente, se
minimizem as consequências no abastecimento normal.

5.

Centro de Distribuição

5.1

O Operador obriga-se a ter um Centro de Distribuição, consistindo num
armazém com a área necessária para armazenar e manipular os volumes
definidos, e correspondente espaço para escritório, dedicados ao serviço
exclusivo deste contrato, no conjunto de armazéns sito na Rua dos Tractores,
647 –Alto Estanqueiro – Jardia – 2870-607 Montijo, sendo os custos do mesmo
suportados por inteiro pelo Operador.

Data: 02/04/2005
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5.2

O Cliente terá o direito de acesso ao armazém do Centro de Distribuição em
todas as alturas necessárias, como por exemplo, para inspecção dos Bens,
auditoria, controlo de qualidade, inventário, ou acções de marketing, devendo
comunicar essa intenção com a devida antecedência. Existirá um número
restrito de pessoas do Cliente com acesso livre ao Centro de Distribuição, a
qualquer momento, devendo, no entanto, o Gestor de Operações do
Operador ser previamente informado. Todas as pessoas com acesso não
poderão interferir na segurança e na eficiência da operação do Centro de
Distribuição sujeitando-se sempre às indicações do pessoal do Operador e da
sua segurança.

6.

Seguros

6.1

O Operador apresentou ao Cliente, antes da Data de Início, os detalhes das
suas apólices de seguro cobrindo as responsabilidades assumidas pelo
Operador no âmbito deste Contrato, ou relacionadas com a prestação dos
Serviços. Os detalhes dessas apólices estão incluídos no Anexo ...

6.2 Sem prejuízo dos seguros já contratados pelo Cliente, o Operador celebrou um
contrato de seguro que garante a cobertura dos riscos de perda ou deterioração
que possam sobrevir aos produtos do Cliente durante a armazenagem transporte e
distribuição, constando os detalhes dessa apólice do Anexo ...
6.3 O Operador contratará e manterá um seguro cobrindo o Centro de Distribuição (se
não tiver seguro pelo senhorio), os seus activos numa base multi-risco, e as suas
responsabilidades perante os seus empregados e terceiros, e compromete-se a manter
a todo momento as condições de segurança que lhe forem especificadas e exigidas
pelas suas companhias seguradoras e pelas do Cliente.

6.4 Devido à recepção de ADR o operador atribuirá um espaço físico seguro
específico cujo valor será suportado pelo cliente.

7.

Força Maior

7.1

O Operador não será responsável perante o Cliente se for impedido de
executar quaisquer obrigações por razão de força maior que incluirá qualquer
facto que esteja para além do controle do Operador, como por exemplo,
terramotos, incêndios, explosão, desobediência civil, actos de terrorismo,
guerra, etc.

7.2

Se o Operador estiver impedido por motivo de força maior de prestar parte
substancial ou total dos Serviços apresentará propostas de soluções alternativas
para os efectivar. Nos casos em que, justificadamente, estas propostas não
sejam aceites, o Cliente poderá aplicar soluções alternativas para a prestação
dos Serviços em falta.

7.3

O Operador terá direito a recomeçar a prestação dos Serviços logo que extinto
o motivo de força maior. Se a subsistência do período de força maior que
afectar a prestação dos Serviços numa parte substancial exceder os 30 dias.

Data: 02/04/2005
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7.4

Durante qualquer período de subsistência de motivo de força maior, o
Operador envidará todos os esforços para continuar a prestar os Serviços
mantendo os custos acordados. A utilização de recursos adicionais ou
alternativos na tentativa de manter os Serviços durante qualquer período de
força maior será previamente acordada entre as duas partes sendo os seus
custos suportados pelo Cliente mediante a apresentação dos respectivos
documentos comprovativos.

8.

Responsabilidade do Operador em Geral

8.1

O Operador será sempre responsável perante o Cliente por qualquer
incumprimento contratual ou legal que lhe seja imputável e que não se
encontre coberto por algum seguro.

8.2
O Operador será o responsável exclusivo pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes das leis laborais e de segurança relativas ao seu pessoal e por
todos e quaisquer encargos devidos a subcontratados que venham a ser empregues
na execução deste contrato.

9.

Responsabilidade do Operador por Bens (sem prejuízo do disposto na cláusula
12)

9.1

O Cliente mantém a todo o momento a propriedade plena e exclusiva dos
Bens. Caso qualquer outra pessoa, autoridade, organismo ou funcionário, por
qualquer razão, pretender embargar, reter ou privar o Operador da posse dos
Bens, ou actuar de alguma forma que possa prejudicar os interesses do Cliente,
o Operador compromete-se a comunicar por escrito, da maneira mais rápida
possível, tal circunstância, sem no entanto deixar de manifestar junto de tal
pessoa, autoridade, organismo ou funcionário, que a propriedade dos Bens
pertence ao Cliente.

9.2

O Operador será responsável pelos Bens desde a sua recepção pelo Operador
no Centro de Distribuição.

9.3

O Operador obriga-se a garantir a existência no Centro de Distribuição de
registos de inventário, bem como a assegurar a existência de procedimentos e
controlos para assegurar um armazenamento seguro dos Bens. O Operador e o
Cliente acordarão e procederão de forma a que os registos de inventário de
ambos coincidam e sejam conferidos periodicamente.

9.4

Sem prejuízo do disposto na cláusula 10.2 e respectivas coberturas assumidas
pelo cliente, o Operador será responsável por todo e qualquer dano que possa
provocar aos Bens devida a deficiente manipulação durante o processo de
armazenagem e/ou transporte, devendo indemnizar o Cliente pelo seu valor
total a preço de custo, quando, no entendimento do Cliente tais Bens deixem
de estar em condições de serem vendidos, devido aos danos produzidos.

9.5

O Operador não será responsável por Bens danificados ou em falta antes da
sua recepção no Centro de Distribuição e antes ou durante o carregamento
dos veículos que, no âmbito deste contrato, procedam ao levantamento de
mercadorias nos fornecedores do Cliente, bem como por danos causados por
embalagem defeituosa ou pelo estado dos Bens devolvidos recebidos pelo
Operador.

Data: 02/04/2005
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10. Responsabilidade do operador ao nível do armazém.
10.1 – Providenciar para que o espaço físico destinado ao manuseamento das marcas
do (cliente) esteja devida e regularmente limpo e apresentável assegurando a
boa imagem das marca e do armazém.
10.2 – assegurar, no fornecimento do serviço, os equipamentos necessários ao correcto
manuseamento garantindo a segurança e integridade dos bens, pessoas ou
instalações.
10.3 – assegurar as operações de recepção de metcadorias, bem como o seu
armazenamento e expedição.
10.4 – assegurar a restrição no acesso ao armazém de pessoas estranhas ao serviço.
10.5 Assegurar que todos os operacionais utulizados na execução deste contrato
tenham boa aparência e seja educados e atenciosos e, quando empregados a
tempo inteiro, usem uniformes “standard” acordados.
10.6 assegurar que todo o pessoal está de acordo, em todos os aspectos, com o
disposto nos regulamentos de saúde e segurança no trabalho ambientais ou
outros aplicáveis na sua área de responsabilidade, e que se encontram
devidamente equipados e treinados para a execução dos serviços.

11.

Alterações

11.1

Este Contrato constitui o acordo total existente entre as partes aqui
mencionadas, e anula todos os acordos ou contratos anteriores que possam ter
existido entre elas.

11.2

Qualquer alteração a este Contrato só será válida quando feita por escrito e
assinada pelas partes.

11.3

A primeira revisão terá lugar na primeira Reunião Anual de Revisão prevista no
Anexo 1 - parágrafo 2.1, a concluir até 30 de Janeiro de 2008.

16.

Preservação de Direitos

16.1

A não exigência pontual ao cumprimento estrito de algum termo, obrigação
ou condição deste Contrato ou do exercício de qualquer direito ou recurso em
caso de incumprimento de qualquer cláusula deste Contrato não constituirá
renúncia a qualquer termo, obrigação ou condição na execução de qualquer
termo, obrigação ou condição.

17.

Lei aplicável

18.1

O presente Contrato é regido pela lei Portuguesa.

18.

Anexos

18.1

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes Anexos:
Anexo 1 - Base de Remuneração

Data: 02/04/2005
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Anexo 2 - Especificação do Serviço, Sistemas e Processos
Anexo 3 - seguros
Feito em Lisboa em duplicado no dia 01de Março de 2007, vai este ser assinado pelas
partes em sinal de conformidade.

Data: 02/04/2005

Operador

Cliente

(nome)

(nome)
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Anexo 1 - Especificações do Serviço
1.

Âmbito

Os Serviços incluídos neste contrato compreendem as seguintes operações:
1.1 – Armazenagem na recepção, descarga e pós descarga da importação
a recepção de volumes em armazém é realizada mediante a apresentação de
documentos que descrevam o destinatário final, produtos, quantidades, i.e., manifesto
de descarga, CMR
Rangel Distribuição e logística SA, procede à descarga obedecendo aos requisitos do
cliente que por sua vês, internamente, os mesmos processos estão documentados em
forma de instruções de trabalhos D0.IT.016/0.

a)

Recepção/descargas de importação. As mercadorias provenientes de
transportes internacionais serão recepcionadas pelo operador mediante
o respectivo manifesto de descarga, previamente cedido pelo cliente. O
operador não será responsável por quaisquer consequências com
terceiros ao actuar conforme as instruções recebidas do cliente.

b)

Armazenamento. Os Bens serão arrumados no Centro de Distribuição de
forma a estarem disponíveis para as duas vias de entrega. O operador
manterá um registo informatizado das encomendas mantidas em
armazém, bem como da sua localização.

c)

Expedição

Entregar os bens de acordo com as instruções de entrega do cliente e
obter uma assinatura confirmando a quantidade levantada e entregue no respectivo
documento.
c1) Expedição via distribuição Nacional: As encomendas a serem
distribuídas serão devidamente etiquetadas e preparadas no centro de
distribuição de forma assegurar a sua entrega no destino final e dentro
dos prazos especificados pelo operador.
C2) Expedição via entrega em terminal: as encomendas a serem
levantadas em terminal serão entregues mediante solicitação dos
destinatários e confirmada pelo cliente através da guia com as devidas
instruções a cumprir.
C3) Tesouraria: Para encomendas sujeitas a pagamento no acto de
entrega: Pagamento de frete e pagamento de COD, o operador tem a
responsabilidade de facturar/receber ao destinatário o montante em
questão.

d)

Date: 01-04-2005

Devoluções. O Operador será responsável pela recepção de devoluções
de Bens, de acordo com as instruções do Cliente, sendo o seu tratamento
dependente de posteriores instruções do Cliente.
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1.2 – Armazém na recepção, carregamento e pós carregamento da
Exportação.
A recepção de volumes para exportação no armazém é realizada mediante a
apresentação de documentos que descrevam o destinatário, produtos, quantidades,
guias de remessa, i.e., manifesto de carga / CMR

Rangel Distribuição e logística SA, procede ao carregament obedecendo aos
requisitos do cliente que por sua vês, internamente, os mesmos processos estão
documentados em forma de instruções de trabalhos D0.IT.016/0.

2.

a)

Recepção de encomendas de Exportação: o operador admite
recepcionar as encomendas devidamente identificadas: De acordo com
o Modelo operacional.

b)

recolhas: o operador efectuara a descarga das reecolhas realizadas por
solicitação do cliente. A descarga deverá ser efectuada de acordo com
o mapa previamente enviado para a organização das operações.

c)

Carregamento de camiões para exportação: consolidação e
carregamento de todas as encomendas de acordo com planos de
carga fornecidos pelo Cliente.

Tratamento das reclamações

A Rangel possui um sistema de informação interno que prevê um prazo médio de
resolução de 5 dias a 3 meses para casos que obrigam a peritagens e participação à
seguradora.
2.1 – prazos para apresentar a reclamação.

a)

No caso de o CMR conter reservas no carregamento à exportação o
cliente/destinatário tem o direito de reclamar num prazo máximo de
10 meses.

b)

Se o destinatário / cliente receber a mercadoria sem verificar
contraditoriamente o seu estado com o operador, ou sem ter
formulado reservas a este que indiquem a natureza geral da perda ou
avaria, mais tardar no momento da entrega se tratar da entrega (
não inclui feriados e Domingos ) deverá apresentar a reclamação.

c)

Mercadorias recepcionadas nos transportes internacionais (recolha):
sempre que seja recepcionada mercadoria com evidentes sinais de
avaria / dano ou falta, o mesmo será registado na guia de entrada.
i) para estes casos específicos dado não ser possível registar nos
documentos do transportador (camião TIR) as anomalias detectadas, o
operador não assumirá qualquer responsabilidade.

d)

Data: 02/04/2005

A apresentação de qualquer reclamação deverá seer efectuado
sempre por escrito.
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2.2 – Indemnizações

a) Por dano/Avaria/Perda/Extravio: o operador será responsável pelo valor da
mesma a preço determinado pelo SDR 8,33 por kg baseado no peso bruto da
remessa. Convenção CMR Cap IV, Artº 23-3.

Dano/Avaria: Consiste na deteriosação da coisa, sejana qualidade ou
propriedades, seja na sua forma ou substância de tal modo que o seu valor ou
utilidade fiquem afectados.
Perda: consiste no desaparecimento físico da mercadoria por facto estranho
ao operador.
Extravio: ocorre quando o operador desencaminha a mercadoria dando-lhe
outro destino.

3.

4.

O operador tem a responsabilidade de envio mensal dos seguinte relatórios:
i)

KPI’s Mensais

ii)

Níveis de serviço mensais

iii)

Não conformidades

capacidade operacional

o operador garante que dimensionou correctamente a operação e que empregará
todos os recursos métodos e procedimentos necessários para a realização dos serviços
com a eficácia exigida neste contrato, assegurando a todo o momento a necessária
capacidade operacional.

Feito em Lisboa em duplicado no dia 2 de Abril de 2005, vai este ser assinado pelas
partes em sinal de conformidade.

Data: 02/04/2005
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Data: 02/04/2005

Operador

Cliente

(nome)

(nome)
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Processos
A operação logística da actividade internacional é constituida por dois
processos: importação e exportação. Estes processos englobam as principais
funções logísticas de recepção, armazenamento e expedição de mercadorias. No
entanto, os dois processos apresentam fluxos com sentido oposto.

Importação
Os volumes oriundos de pontos geográficos exteriores ao território nacional e
com destinos nacionais passam pelo processo de importação da actividade
internacional. Este processo consiste na recepção e alocação de volumes mediante
um plano de descarga, possivel Triagem por N destinos e posterior expedição. Esta
expedição pode ser realizada segundo dois modos: via Distribuição RDL e via entrega
em Terminal (o cliente levanta ou transpotadores)

Descarga

Necessidade de
Triagem ?

Yes
Triagem

No

Entrega via
RDL ?

Yes

Etiquetagem

No

Entrega em
Terminal

Entrega via
Distribuição

Figura 3- processo de Importação
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Exportação
Volumes recebidos em armazém de vários pontos do território nacional e com
destinos exteriores ao mesmo passam pelo sistema de Exportação. Tal sistema consiste
na recepção de Encomendas, que podem chegar ao armazém na sua totalidade ou
parcialmente, Alocação e posterior carregamento mediante um plano de carga.

figura 4 – Processo de exportação
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Horários e Cut off’s
Armazém 1 – encerrado das 12.00 às 14.00 para a recepção de clientes com carga
para exportação
Armazém 2 – encerrado das 12.00 às 14.00 para a recepção de Clientes com carga
de Importação
Segunda
T1

T2

Terça

Adm CH T1

Quarta

T2 Adm CH T1

T2 Adm CH T1

Quinta
T2 Adm CH T1

Sexta
T2 Adm

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Carga Geral:
T1 – Horário da equipa 1 e 2
T2 – Horário da equipa 3
Adm - horário do gestor de Cliente RT
CH – horário do chefe e sub-chefe de armazém.
À sexta feira todas as esquipas permanecem em armazém, para além do
horário normal, até findar o serviço previsto.
Pendurados:
Segunda

terça

Quarta

Quinta

Sexta

O1

O1

O1

O1

O1

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

O1 – Horário de um operacional especialista em
Pendurados. À sexta feira existe mais um operacional para fazer face ao nível de
serviço
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Cut off’s
De acordo com o horário de funcionamento normal dos armazéns e
pretendendo oferecer um serviço eficaz e eficiente, seguem-se alguns cut off’s de
determinadas operações da actividade internacional:
Descrição

Hora

Observações

Recepção de camiões IMP

Até às 18:30 hrs, ininterruptamente

Exepto à terça-feira, cujo cut-off 17.00 horas em
virtude de carregamento de camiões de
exportação.
70% são descarregados e recarregados com as
chamadas cargas directas (colocação na ordem
de descarga)

Recepção das guias de entrega e

Até às 17.30 hrs

de transporte para Distribuição

Cut-off para a distribuição e triagem e
etiquetagem
Sempre que houver alterações aos destinatários,
ou outras, às guias de transporte ja emitidas
deverá ser dada informação escrita dessa
alteração até 17.30 horas

Entrega de carga de Importação a

Das 9.00 às 11.30 – 14.00 às 17.30 hrs

( Tesouraria )

5 min. Após a finalização da descarga.

Notificar ao operacional com mail

clientes
Lançamento no sistema
informatico do resultado da
descarga dos camiões de

automaticamente

importação
Recepção de clientes com carga

Até às 19.00 horas, Ininterruptamente

para exportação

quando aos operações se desenrularem no
mesmo armazém,
Exepção: às quintas (quando sexta é feriado) ou
sextas-feiras até as 0.00 horas.
Exepto pendurados cujo cut off é o horário de
tesouraria (

Recepção de mercadorias

Das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30

Expeto às sexta feira até ás 0.00 horas

caracter textil: “pendurados”

Implementação da Operação Logística para o Transporte Internacional_RT

Implementação da Operação Logística para o Transporte Internacional_RT

Recursos
Espaço
Actualmente os dois processos da actividade internacional desenvovem-se em
dois armazéns distintos. Contudo, no âmbito deste projecto, prevê-se a consolidação
dos dois processos num mesmo armazém.
Após a consolidação, um determinado volume pode ser alocado em dois
armazéns distintos consoante a tipologia da encomenda:
• Armazém 1 - para volumes de caracter geral tendo como base de
movimentação a palete
• Armazém de pendurados - dedicado à logística de volumes de caracter textil.
Armazém Carga Geral:

1

2

2

3
4

1.
2.
3.
4.

Estantaria
Recepção de Clientes para exportação e importação
Buffer de saida.
Buffer de entrada

Area total
Area RI
Area RT
Area RT Útil
Area de Estante

2

m
2
855 m
2
2717 m
2
2636
m
3572

2

1768 m
2
Area de open Space
868 m
2
397
Caís
m
2
Frontal (13 cais)
266 m
2
Frontal (9 Cais)
180 m
2
Lateral
131 m
(estantes + corredores)

nº de Paletes (80*120)

67%
33%

999
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Armazém Pendurados:

1

2

1 – linhas estáticas
2 - linhas dinâmicas
Area
Linhas Dinâmicas
Linhas estáticas
comprimento linha estática
Barra de camião / Linha estática
Capacidade de Artigos
1
mais comuns por linha estática :
Casacos
Calças
Saias
Blusas
Sobretudos/Gabardines
Vestidos

400 m
26
22
11,2 m
4

2

250 a 300
500 a 600
500 a 600
500 a 600
250 a 300
500 a 600

O número de peças por linha estática é variável de acordo com a diversidade volumétrica de
cada artigo.
1
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Mão de Obra
Os recursos humanos dedicados às várias operações da actividade internacional são
organizados em equipas de tres pessoas;
• Um conferente - responsável pelo controlo qualitativo e quantitativo das
encomendas, pelo correcta expedição das mesmas ( o que no
carregamento exige o trade off entre: ordem de carga, distribuição o mais
uniforme do peso e segurança das encomendas)
• Dois operacionais – responsáveis pelo correcto manuseamento da
encomendas.
Geralmente, à operação logística da actividade internacional estão associados:
•
•
•
•
•

3 (tres) equipas
Um especialista em pendurados
Sub chefe de armazém
Chefe de Armazém
Gestor de Cliente

Note-se que os estes recursos são utilizados para um nível de actividade normal. Dado
que a actividade do processo de exportação está concentra (80%) no final da
semana, a RDL subcontrata elementos extra para dar resposta ao nível de serviço
exigido. O número de elementos extra a subcontratar é variável consoante o número
de camiões a carregar efectivamente. Por norma são subcontratados 7 elementos
para um plano de 30 camiões.

Equipamentos
Dado que a unidade de movimentação das encomendas é a palete, os
equipamentos mais adquados para operar toda a actividade internacional é o
empilhador frontal. Assim, para os dois processos da actividade internacional estão
disponíveis:

•
•

5 empilhadores frontais eléctricos; peso máximo admissível - 2500 Kg
4 Portapaletes manuais.

Como reforço para a o nível de actividade de sexta-feira :
•
•
•

1 empilhador (Yale) da gestão de stocks
1 empilhador (Still) da distribuição
2 portapaletes elétricos
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Capacidade de Produção
O desempenho de cada uma das operações dos dois processos da actividade
internacional é função do número de unidades de movimentação inerentes a cada
operação. Apresentam-se os tempos médios das principais operações dos dois
processos:
Operação
Tempo (min)
Observações

Importação:
Envolve:

1,34*N + 4,86*M + 0,84*O,
Descarga

sendo N o número de paletes normais,
M o numero de paletes reconstituidas
(com rolos ou paletes) e O o número
de paletes Directas e manuseadas no
descarregamento.
N+M+O = número total de paletes a
descarregar.

•

Tempo de conferência qualitativa e
quantitativa

•

Tempo de alocação

Expedição
Envolve:

via
Distribuição

1,27*P,
Sendo P o numero de paletes a
expedir via distribuição

•
•

Tempo de localização
Tempo etiquetagem

•

Tempo de deslocamento para o buffer
de expedição

Envolve:

via
Entrega em
terminal

1,10*V,

Sendo V o número de volumes
agregados

•

Tempo de identificação do
volume/palete

•

Tempo de deslocamento para a porta
de expedição.

•

Tempo de preenchimento da guia de
entrega

Exportação:
Envolve:

Recepção de
Clientes

1,28*U + 4,42*X
Sendo U o número de paletes normais
recepcionadas e X o número de
paletes reconstituidas (com caixas ou
rolos) recepcionadas

•

Tempo de identificação do
volume/palete

•

Tempo de deslocamento para a porta
de expedição.

Envolve:

1,95*E + 4,86*F + 0,35*G
Recolhas

Sendo E o número de paletes normais
recolhidas a descarregar, F o número
de paletes reconstruidas recolhidas e
G o número de paletes Directas

1,95*H + 4,62*J + 0,35*K

Carregamento

Sendo H o número de paletes normais
a carregar, J o número de paletes a
desfazer e a carregar e K o número
de paletes directas sujeitas a
manuseamento no carregamento

•

Tempo de identificação do
volume/palete

•

Tempo de deslocamento para a zona
crossdocking e/ou estantaria

Envolve:
•

Tempo de identificação do
volume/palete

•

Tempo de deslocamento para o interior
do camião.
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Resumo
No âmbito do projecto de implementação da operação logística para o transporte
internacional, a RDL reconhece a necessidade de desenvolvimento de um sistema de
informação para a gestão de armazém que permita:


Monitorizar o fluxo de Mercadorias em armazém



Sincronizar a troca de informação com o seu Principal cliente RT.



Facilitar o acesso a qualquer tipo de informação relevante a qualquer
utilizador do sistema;



Reduzir notávelmente o uso de papel, evitando assim eventuais perdas
de informação bem como erros no processamento da mesma.



Reduzir tempos de operação e consequentemente reduzir custos das
operações;



Obter uma perspectiva temporal das actividades e assim proporcionar
uma melhor coordenação de tarefas e gestão das operações;



Aceder a informação de dados históricos;



Oferecer um sistema com uma interface simples e apelativa, de fácil
acesso a qualquer pessoa;

Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional
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Especificação dos Utilizadores do Sistema
O sistema de informação deve proporcionar o acesso a diversos utilizadores com níveis
diferenciadores de acesso.
Utilizadores do Sistema:
Utilizador Adm RDL – Administrativo da RDL, o qual terá acesso a toda a
informação do sistema, excepto ao módulo de controlo e monitorização.
Utilizador Op RDL - Operacional da RDL, o qual será responsável, apenas, pela
inspecção qualitativa e quantitativa na recepção de encomendas para
exportação.
Utlizador supervisor RDL – Gestor de Operações da RDL, responsável pelo
controlo e monitorização da actividade de importação e exportação. O
acesso a este tipo de informação é restrito apenas a este utilizador.
Utilizador RT - Operacional da RT

Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional

3

Implementação da Operação Logística para o Transporte Internacional_RT

Especificação do sistema a desenvolver
Os volumes inerentes à actividade Internacional podem passar por dois processos
distintos de acordo com o seu fluxo de circulação: Importação e Exportação.
Importação
Os volumes oriundos de pontos geográficos exteriores ao território nacional e
com destinos nacionais passam pelo sistema de importação da actividade
internacional da RDL, SA. Esta operação consiste na descarga de volumes mediante
um plano de descarga, possivel agregação em unidades de movimentação,
alocação e posterior expedição. Esta expedição pode ser realizada segundo dois
modos: via Distribuição RDL e via entrega em Terminal (o cliente levanta)
O plano de descarga é um processo. Um camião pode ter mais do que um
processo. Um processo pode ter várias posições. Uma posição pode ter vários
Destinatários. Uma posição pode ser localizada em mais do que uma localização e
pode ser Expedida total ou parcialmente (no limite em N vezes, sendo N o número
total de volumes constituintes da reserva). Deste modo, o número de guias de
transporte e/ou de entrega associadas a uma reserva corresponde ao numero de
entregas parciais realizadas. Na maioria dos casos, uma reserva é expedida na sua
totalidade estando associado apenas um documento único de transporte e/ou de
entrega, consoante o modo de entrega.
Exportação
Volumes recebidos em armazém de vários pontos do território nacional e com
destinos exteriores ao mesmo passam pelo sistema de Exportação. Tal sistema consiste
na recepção de Encomendas, que podem chegar ao armazém na sua totalidade ou
parcialmente, Alocação e posterior carregamento mediante um manifesto de carga.
Um manifesto de carga é um processo. Um camião pode ter mais do que um
processo. Um processo pode ter várias posições. Uma posição corresponde apenas a
um destino.
Uma posição é um conjunto de volumes agregados em N unidades de movimentação
com um destino em comum e pode ter mais do que uma recepção. Deste modo,
uma remessa terá tantas guias de entrada quantas forem as entregas parciais.
Especificação dos Requisitos dos Utilizadores do Sistema:
IMPORTAÇÃO
A)O utilizador adm RDL deve visualizar todos os planos de descarga previstos pelo RT
listados por ordem crescente de previsão de chegada. Cada plano de descarga é
composto por várias posições.
Atributos de um processo:
Procedência
Matricula de camião
Agente
Transportador
Referência
Previsão de chegada
Reserva

Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional
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Atributos de cada posição:
Destinatário
Marcas/Volumes
Tipo de embalagem
Zona
Peso bruto
Volume m3
Metros de estrado
Reserca
Status
Observações

B) Recepção de camiões
B1) Com a Introdução da Matricula, Origem e Agente o utilizador adm RDL
realizará a associação do camião ao seu plano de descarga, no qual registará,
automativamente, a respectiva data e hora de chegada.
B2) Caso não exista plano de descarga o utilizador amd RDL deverá preencher
a matrícula , procedência e agente. O sistema deve notificar automaticamente o
utilizador RT via mail.

C) Inicializar descarga
C1) Visualização de todos os manifestos de descarga cujo camião ja tenha
sido recepcionado. A informação deverá ser apresentada sob a forma tabelar,
listando os manifestos de descarga por ordem crescente da data prevista de
chegada.
C2) Possibilidade de impressão do manifesto de descarga. Aquando da ordem
de impressão o sistema deverá registar, no respectivo manifesto, não só a hora de
inicio da descarga e a contra- marca gerada automaticamente.

D) Finalização da descarga
D.1) O utilizador deverá proceder, para cada posição do manifesto de
descarga, à alteração dos atributos modificados na inspeção qualitativa e
quantitativa (localização, quantidades, marcas, reservas) dos volumes recepcionados.

D.2) No caso de volumes a mais na descarga, tendo em conta o respectivo
plano, o utilizador resgistará a respectiva anomalia “carga a mais” . A notificação de
finalização passará pelo preenchimento automático da hora de fim descarga.
O sistema deve notificar via e-mail de que o processo está terminado.
D.3) Nesta fase, o sistema deverá criar automaticamente a documentação
necessária ao respectivo modo de entrega. Guias de entrega caso seja para entrega
“via terminal” e guia de entrega, guia de transporte e etiquetas para o caso de ser
entregue “via distribuição”.
Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional
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D4) A emissão dos documentos para das entregas domiciliárias, devidamente
mensionados no plano de descarga, deveram ser automáticamente impressas ( guia
de entrega, guia de transporte, Etiqueta)
D5) O utilizador RT deverá apenas visualizar uma lista das mercadorias
recebidas a mais, mensionadas no plano de descarga. Após a resolução das
mercadorias a mais a RT deverá notificar o armazém a respectiva resolução que
autumáticamente ficará resgistado no planmo de descarga.
Devoluções
D6) O utilizador amd RDL terá que pesquisar, através no nº do processo, a
mercadoria devolvida. De seguida deverá indicar o motivo da devolução e transpor
para o “resisto de devoluções”. Deverá seguir uma notificação pa o utilizador RT.
D7) O utilizador RT deverá visualizar uma lista das mercadorias recebidas
devolvidas na distribuição. (falta de entrega, mercadorias trocadas, recusa de
recepção)

EXPORTAÇÃO

E) Recepção de Mercadorias para exportação:
E0) O utilizador RT deverá informar o armazém dos camiões
(matricula/destinos) a carregar (com 24 horas de antecedência) e quais
efectuaram levantamentos de clientes, indicando o nome clientes,
quantidades, marcas e destinos/cidade.
O utilizador adm RDL deverá visualizar a listagem de todos os camiões previstos.
A lista deve conter os seguintes campos:
(Matricula,Destino,Recolhas/levantamentos)

E1) Chegada de cliente:

Adicionar a hora a que o cliente chegou ao armazém. O utlilizador adm
RDL deverá poder escolher o tipo de cliente que chegou ao armazém “ Cliente
externo, RDL, camião Recolha/TIR” . Deverá preencher os seguintes campos
(Cliente, Entregue por, Pais/Cidade, Nº de volumes previsto, numero de
Reserva).
Visualização de todos os Clientes que chegaram ao armazém.

E2) Descarga de Volumes:
O utilizador Operacional deverá Visualizar de todos os clientes que
chegaram ao armazém e aguardam a descarga.
Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional
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O utilizador Operacional é obrigado a preencher, por cada cliente, os
seguintes campos:
Quantidade (confirmar ou rectificar)
Medidas (m3) (introduzir)
Reservas
(introdução)
Após o preenchimento do campo das reservas o sistema deverá
imprimir automaticamente a guia de recepção em duplicado.
Nesta fase a encomenda fica no estado de “descarregado e não
alocada”.
A mercadoria após descarga fica no buffer de recepção. O utilizador
operacional deverá alocar fisicamente a mercadoria e registar no sistema a posição
correspondente. Nesta fase a mercadoria passa para o estado “mercadoria em
armazém”.

E3) Associar Mercadoria aos Planos de descarga (CLIENTE RT)

Para as mercadorias que ja têm o numero de reserva a associação
deve ser automática.
O utilizador RT deverá validar as quantidades entre a previsão e a
mercadoria descaregada e alocada efectivamente em armazém.

.....
Carregamento
-Quando é que o amd RDL tem autorização para efectuar um
carregamento. ????????
-Terá que ser possivel imprimir mapas de carga sem estarem todas as
mercadorias em armazém ????
-Cutt off para impressão dos planos de carga – 18 horas....
Sempre que um camião esteja em estado “em carregamento” não
poderá ser alterado. ( obrigação de conversa telefónica para acordar)
.....

E4) Após o carregamento do camião o utilizador amd RDL deve dar por
finalizada a carga e automaticamente o sistema regista a hora de fim de
carregamento.. Se as quantidades previstas e efectivas coincidirem então a impressão
do CMR é automática. Caso se verifique discrepância nas quantidades o utilizador
tem duas possibilidades:
E4.1) Se a carga efectiva for superior à prevista o utilizador fechará o
camião e as mercadorias não embarcadas transitarão para uma lista de
“mercadorias não embargadas por falta de espaço”
E4.2) Se a carga efectiva for inferior à prevista o utilizador fechará o
camião e as mercadorias em falta transitarão para uma lista de “mercadorias não
entregues”.Atraves destas listagens o cliente RT criará um processo de resolução das
mesmas.
Proposta de Sistema de Informação para o armazém da Actividade Internacional
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E4.3) No caso de falta de espaçaço de mercadorias quem será o
responsável pela autorização de saida de camião por este estado ???????

Utilizador Supervisor RDL

F ) Monitorização de determinados indicadores de Performance ( a definir
atempadamente)da actividade operacional de Importação e exportação
G) Relatórios mensais:
Por exemplo:
•
•
•
•
•
•

de todos os camiões que chegaram ao armazém e não
tinham plano de descarga (importação)
das entregas em terminal e das entregas via Distribuição
das Devoluções
dos Clientes recebidos com mercadoria para exportação
dos processos de importação e exportação
“indicadores de performance” ( tempo entre a recepção
de clientes e o seu atendimento; tempo de recepção de
Camiões e a sua descarga efectiva; Tempo de descarga
por pais de origem; tempo de carga por país de destino)
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Especificação de suportes lógicos e interfaces externas:
(apenas 2 Exemplos)
Exportação / recepção de Clientes
Adicionar Cliente
Cliente Externo

Recolha RDL

Recolha RT / Tir

Chegada de Cliente
Cliente:

Descarga de Volumes
Associar

Entregue por:

Sapataria XLM Lda
TopCalçado Lda

Destino:

França

Cidade:

Paris
Adicionar >>

Quantidade:
Reserva:

Observações:

189

Crts

123834743
O Cliente não quer ver a sua carga sobreposta !!!!!

Lista de Clientes em Espera de Descarga
18.31
18.43
18.45
19.03

Neoplastica, SA
Confeções LM
Maconde
Fringim, Lda

Mendes
RDL
reclha RT

França / lyon
Itália / Busto
Alemanha/ Frankfurt
Bélgica
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Exportação / recepção de Clientes
Confirmar conferência
Cliente Externo

Recolha RDL

Recolha RT / Tir

Chegada de Cliente
Cliente:

Descarga de Volumes
Associar

Entregue por:

Sapataria XLM Lda
TopCalçado Lda

Destino:

França

Cidade:

Paris

Observações:

Quantidade:

Dimensões

Reservas:

O Cliente não quer ver a sua carga sobreposta !!!!!

189
189

Crts
189

189

m3

2 crts amolgados

Guia de Recepção

Lista de Clientes em Espera de Descarga
18.31
18.43
18.45
19.03

Neoplastica, SA
Confeções LM
Maconde
Fringim, Lda

Mendes
RDL
reclha RT

França / lyon
Itália / Busto
Alemanha/ Frankfurt
Bélgica
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Resumo
No âmbito do presente projecto, a remodelação de um dos armazéns e a
consequente agregação dos dois processos da actividade internacional num mesmo
espaço físico constitui uma estratégia de médio prazo delimitada pela Direcção Geral
da RDL.
Se a consolidação da actividade internacional traz alguns benefícios na
partilha de sinergias, nomeadamente ao nível de recursos (espaço e mão de Obra),
pode trazer também dificuldades adicionais, nomeadamente ao nível do processo de
importação. Parte deste processo irá sofrer uma deslocalização física, isto é, para os
volumes entregues via distribuição nacional, a recepção e alocação são realizadas
num armazém e a expedição nacional é realizada num outro armazém criando uma
espécie de pré-expedição do armazém logístico e o armazém de Distribuição.
As consequências imediatas da agragação da actividade internacional
traduzem-se no aumento do manuseamento das mercadorias, no aumento da
susceptibilidade de anomalias e consequentemente no aumento de custos.No
entanto, tais dificuldades podem ser minuradas criando um mecanismo de
coordenação do fluxo de mercadorias entre armazém logístico e armazém de
distribuição.
Este documento pretende descrever as principais caracteristicas e objectivos
do mecanismo de coordenação do fluxo de mercadorias entre as duas partes bem
como propor alternativas à Direcção Geral na definição de tal mecanismo.
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O Fluxo
O fluxo traduz-se na quantidade de volumes movimentados por unidade de tempo.
Em armazéns do tipo crossdocking quanto maior for o fluxo de mercadorias (
rotatividade) maior é a produtividade do armazém. Portanto, a estruturação e
organização das operações são uma das condicionantes do fluxo de mercadorias.

O fluxo actual,
Actualmente, o fluxo de mercadorias da parte Logística para a Distribuição é realizado
no mesmo armazém (Armazém 2). As mercadorias são colocadas num buffer de
expedição que posteriormente a distribuição “levantará convenientemente”.
A colocação das encomendas no buffer de saida ocorre, normalmente, na
parte final do dia. Esta operação exije a etiquetagem dos volumes a expedir e o seu
deslocamento para o buffer de expedição. As encomendas são, arbitráriamente,
agrupadas por plataformas no buffer de expedição.
Posteriormente e mediante a necessidade, a distribuição desloca as
mercadorias do buffer de expedição para o Destino/rota correspondente. Este fluxo
entre logística e distribuição ocorre, nomeadamente, a partir das 17 horas até às 8
horas do dia seguinte ( Figura1)
Apesar da transição interna ser realizada no mesmo armazém, a não existência de
procedimentos claros permite a ocorrência de determinados problemas:
o
o
o
o

Saturação do buffer de saida
Troca de encomendas
Esquecimento das encomendas
Ambiguidade na atribuição de responsabilidades

Figura 1 – Evolução temporal das operações de etiquetagem e de levantamento de
mercadorias dos operacionais de distribuição no modelo actual e no modelo proposto
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O fluxo Proposto,
A separação física de parte do processo de importação da distribuição exige a
reformulação deste fluxo, isto é, a forma como as mercadorias irão chegar ao
armazém de distribuição.
O procedimento da passagem de mercadorias da Logistica para Distribuição utilizado
actualmente não é praticável com a referida separação das duas partes. Ou seja:
•
•

O periodo de levantamento conveniente de mercadorias actual deixará de
fazer sentido devido à distância que separa as duas partes e ao horário de
fecho do armazém de Logística ( 18 horas).
Mesmo com a opção de etiquetar e fazer sair as mercadorias do armazem 1
no 1/3 final do dia (até às 18 horas), surgiriam dois problemas:
o

o

saturação dos buffer’s de saida – Mediante as descargas consecutivas
as mercadorias vão-se “amontuando” nos buffer’s de saida criando
problemas de espaço para o desenrolar de toda actividade
internacional.
problema da capacidade de resposta – As mercadorias provenientes
num determinado serviço de grupagem vão dar origem a mais do que
um frete. Isto é, se a logistica receber p.e. 5 camiões de grupagem, irão
ser necessários pelo menos uns 10 camiões para fretar a mesma
mercadoria até ao armazém de distribuição

Deste modo, deve-se uniformizar no tempo o deslocamento de mercadorias entre o
armazém Logistica e armazém distribuição.
O meio pelo qual as mercadorias irão fluir será conseguido através da disponibilidade
de um camião interno.
Nesta fase, duas situações podem surgir: O transporte é pre-determinado no tempo,
existindo um horário fixo de entregas no armazem2 ou o transporte é realizado
mediante necessidade de libertação dos buffer’s de saida do armazém 1.
De seguida serão descritas as duas situações apresentadas.

Transporte pre-determinado no tempo:

Existência de um horário semanal onde são especificadas todas as possibilidades de
entrega no armazém 2.
O SI previsto para o armazém1 deve fornecer uma lista, por plataforma de
destino, das mercadorias em Buffer de saida. Uma vez chegada a hora de ocorrência
de uma transição esta lista é impressa ( ou lida opticamente com sistema RF). O
operacional de logística valida as encomendas a sair para o armazém 2 e assina tal
lista responsabilizando-se pela carga efectuada. De seguida um duplicado dessa lista
deve ser fornecido ao motorista para posterior entrega ao armazem2.
Na eventualidade de numa dada ocorrência de transição não existir
mercadoria a transcionar o armazém 1 deve notificar o armazém de Distribuição ( via
mail p.e.)
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Transporte realizado mediante necessidade de libertação de espaço
Esta situação, em relação à anterior, oferece maior flexibilidade e eficiência
na medida em que só existe transporte se existirem mercadorias a entregar via
distribuição.
Neste caso, o armazém logistico, aquando da impressão da lista de mercadorias a
expedir, deve notificar o armazém de distribuição da transporte que irá ocorrer.
Como tentativa de minimizar o manuseamento excessivo, quando as
mercadorias de uma mesma plataforma corresponderem a mais de 1/3 do volume do
camião o armazém logistico deve solicitar o armazém de distribuição para que o
respectivo camião carregue a mercadoria no armazém de logistica. Caso após um
determinado tempo (20 min. p.e.) não exista resposta por parte do armazém de
distribuição então o armazém de logistica assumiria o transporte normal das
mercadorias no camião interno.
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Timing de recepção no armazém 2
Para uma melhor gestão deste fluxo, deve ser pré-estabelecido um tempo
máximo para a recepção e descarga das encomedas no armazém2.
Por exemplo, 30 minutos1.
Uma vez não cumprido o timing referido o mecanismo de coordenação do
fluxo deve prever um sistema capaz de retrocer as tendências de não cumprimento
do timing de recepção. Por exemplo, utilizando o “tempo Mensal de atrazo nas
recepções” como um indicador de avaliação de desempenho. Neste cenário, seria
necessário implementar um sistema de medição e avaliação de desempenho de
ambas as partes da empresa: Logística e Distribuição.

Responsabilidades:
Seja qual for a forma e os respectivos timings do fluxo, uma questão deve estar
sempre implicita: A responsabilização das mercadorias.
A questão da limitação das responsabilidades pode obter inúmeras respostas
viáveis. De seguida são apresentadas situações possiveis para a responsabilização das
várias etapas do deslocamento entre o armazém 1 e armazém 2.
Expedição no armazém 1 Transporte Recepção no Armazém 2
Logistica
Logistica
Logistica
Distribuição
Distribuição
Distribuição
Logistica
Logistica
Distribuição
Logistica
Distribuição
Distribuição
Logistica e
Distribuição
Distribuição
5
Logistica

1
2
3
4

As situações mais corretas são: a 3 (terceira), a 4 (quarta) ou a 5 (quinta). Isto
porque responsabiliza a Logistica pelo correcto carregamento do camião e a
distribuição pelo correcto descarregamento do mesmo. Durante o transporte efectivo,
quer a logística, quer a distribuição ou mesmo ambas, podem ser responsáveis por
qualquer dano. No entanto, a 5 (quinta) situação elimina comportamentos
oportunisticos susceptiveis de ocorrência nas situações 3 e 4.

1

Tempo máximo de descarregamento de um camião com 33 paletes.
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ANEXO 5
Layout proposto

No âmbito da definição de um layout para os armazéns, o estagiário elaborou algumas
propostas para o layout de ambos os armazéns.

Figura 1 – Proposta de laytout para armazém 1

Figura 2 – Propostas de layout para o armazém 2

Para o layout do armazém 2 as propostas de 1 e 2 visavam o deslocamento da estantaria
da gestão de stocks para zonas periféricas e não coincidentes com portas, dado que a
rotatividade das mercadorias em gestão de stock é menor do que as respeitantes ao
processo de importação.
A proposta de layout 3, tem por base a filosofia cross-docking e o funcionamento por
“docas”. Isto é, a cada porta e área envolvente está associada uma rota. Um corredor
central permite a ligação entre docas. À medida que as mercadorias vão entrando em
armazém são alojadas de imediato na doca respeitante. Esta proposta implicaria o
deslocamento da gestão de stocks para o armazém 1.

