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RESUMO 

O objectivo do presente trabalho consiste em perceber e identificar quais os principais 

aspectos que devem ser observados na implementação da técnica logística Cross Docking, 

numa empresa de distribuição farmacêutica em Portugal, a Udifar, no processo de 

aprovisionamento das suas plataformas logísticas, a forma como devem ser aplicados para 

uma implementação bem sucedida e se a mesma se traduzirá, ou não, numa estratégia mais 

eficaz. Em função da ausência da aplicação desta técnica nos principais operadores logísticos 

do sector em Portugal, usando dados recolhidos de uma revisão bibliográfica exaustiva, de 

indicadores de actividade da empresa e baseada na experiência profissional do autor do 

trabalho, será efectuado um esboço daquilo que poderá ser o futuro processo de 

aprovisionamento da empresa. No final, será usado um método de simulação e comparação de 

modo a averiguar da sua maior, ou menor, eficiência face às técnicas actualmente usadas na 

empresa para o processo em causa. 

Palavras-Chave: Eficiência Logística, Cross Docking, Cross Dock, Distribuição 

Farmacêutica 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to identify and clarify the main subjects that must be followed in a 

successful implementation of the logistics technique called Cross Docking, in a 

pharmaceutical distribution company in Portugal, the Udifar, in the process of goods 

supplying to their logistics platforms, how them should be applied and whether it will be 

meaning, or not, of a more effective strategy. In the absence of applications of this technique 

in the main logistics operators on pharmaceutical distribution in Portugal, using data collected 

from an exhaustive literature review, from company activity indicators and based on the 

professional experience of the author, a sketch will be made of what may be the future 

supplying process of the company. In the end, a method of simulation and comparison will be 

used in order to verify its greater, or lesser, efficiency compared to current techniques used at 

the company. 

Keywords: Logistics Efficiency, Cross Docking, Cross Dock, Pharmaceutical Distribution 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS 

CA: Cadeia de Abastecimento. 

CROSS DOCK: instalação ou armazém as mercadorias são transferidas dos veículos que as 

transportam desde os fornecedores directamente para os veículos que as irão transportar até ao 

próximo destino, usando o mínimo de manipulação possível e reduzindo ou eliminado as 

actividades de armazenamento e picking. 

CDK: Cross Docking – técnica logística utilizada nas plataformas Cross Dock que visa 

eliminar ou reduzir o armazenamento e aumentar a velocidade das operações logísticas de 

aprovisionamento. 

EDI:  Electronic data interchange. 

EMPRESAS PRÉ-GROSSISTAS: empresas subcontratadas que, no sector da distribuição 

farmacêutica, prestam serviços de logística, como por exemplo armazenamento e distribuição, 

aos produtores de medicamentos, concentrando os fármacos produzidos e distribuindo-os a 

empresa grossistas – clientes da industria farmacêutica – que de seguida efectuam as entregas 

em farmácias.  

FTL: Full truck loads – camiões de carga completa 

INBOUND TRUCKS: camiões que chegam a determinado destino, transportando as 

mercadorias dos fornecedores. 

LABELING: sistemas de identificação automática. 

LEAD TIME:  tempo de aprovisionamento. 

MOD:  Mão-de-obra directa. 

OUTBOUND TRUCKS: camiões que partem de determinado destino, transportando as 

mercadorias para os clientes. 
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PICKING: actividade de recolha de produtos com vista à preparação de encomendas de 

clientes. 

PCD: Plataforma Cross Dock. 

PL:  plataforma logística. 

PLC:  plataformas logísticas centrais. 

PLP: plataformas logísticas periféricas. 

POPULARIDADE: refere-se ao nº de vezes que determinado produto aparece nas 

encomendas dos clientes.  

RELAÇÕES WIN-WIN: relações inter-empresariais em que nenhuma das empresas obtém 

mais-valias ou fica prejudicada em relação a outra. Ambas ganham. 

RH:  Recursos Humanos. 

UDIFAR:  empresa Udifar II, Distribuição Farmacêutica, SA 

ZONA DE SORTING:  processo de separação e organização de mercadorias em conjuntos 

ou subconjuntos de acordo com características comuns, como por exemplo destino final. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objectivo do presente trabalho de projecto consiste em perceber e identificar quais os 

principais aspectos que devem ser observados na implementação da técnica logística Cross 

Docking (CDK) numa empresa de distribuição farmacêutica em Portugal, mais concretamente 

a Udifar II – Distribuição Farmacêutica, SA (Udifar), no processo de aprovisionamento de 

produtos às suas plataformas logísticas, a forma como os mesmos devem ser aplicados para 

uma implementação bem sucedida e se a mesma se traduzirá, ou não, numa estratégia mais 

eficaz para a actual área de actividade da empresa. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: Começa com um breve apresentação da 

empresa e de quais os motivos que a levaram a percorrer o caminho de chegada até à 

definição do problema central de investigação. De seguida é realizada uma revisão 

bibliográfica acerca do tema em questão e percebido o respectivo Estado da Arte de modo a 

que as propostas mencionadas no capítulo seguinte, abordagem metodológica, tenham suporte 

científico. Na abordagem metodológica serão clarificados os principais factores que devem 

ser observados para a implementação da técnica estudada e efectuado um esboço de uma 

solução teórica. Serão posteriormente efectuados alguns cálculos de modo a comparar essa 

solução teórica com o actual processo da empresa e perceber se estamos ou não perante uma 

solução mais efectiva. Por último serão analisados os dados obtidos e tecidas algumas 

recomendações.  

1.1. A Empresa 

A Udifar é grupo empresarial de origem cooperativa que resultou da fusão de empresas 

da mesma área de actividade, sendo as duas principais a Codifar, fundada em Março de 1974 
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e a União dos Farmacêuticos de Portugal fundada em Março de 1935, processo esse que se 

iniciou no ano 2000 e que culminou com a criação da empresa Udifar II, Distribuição 

Farmacêutica SA em 2008. Com sede em Lisboa, local onde existe também uma das suas 

plataformas logísticas centrais (PLC), é uma empresa cuja actividade passa pela aquisição de 

produtos farmacêuticos a laboratórios e empresas pré-grossistas do sector, armazenamento e 

posterior distribuição nos clientes, principalmente farmácias, várias vezes ao dia, durante 

todos os dias do ano. Com um volume de negócio anual que ronda os 500 milhões de euros e 

com uma quota de mercado de 18%, é uma empresa exclusivamente de serviços logísticos 

que não tem portanto qualquer actividade de produção. 

A sua área de intervenção é o território nacional português compreendido entre o eixo 

Coimbra - Guarda e o Algarve. Para servir estes mercados dispõe, além da já referida PLC de 

Lisboa, da PLC de Cacém-Sintra e 4 outras plataformas logísticas periféricas (PLP) de menor 

dimensão nas cidades de Coimbra, Leiria, Setúbal e Albufeira.  

Estas plataformas logísticas comercializam cerca de 14 000 referências de produtos 

farmacêuticos e fornecem por dia mais de 180 000 embalagens dos mesmos, agrupados em 

sensivelmente 10 000 volumes, a um número de clientes que ronda os 1500. Nelas laboram 

diariamente mais de 350 colaboradores. 

1.2. Problema Central de Investigação 

As políticas impostas pelos últimos Governos na área do medicamento têm conturbado muito 

o sector, já de si excessivamente regulamentado, trazendo a empresa até um momento de 

redefinição das suas actividades logísticas e há elaboração de um plano de reestruturação 

logística que encontra-se inclusive já em marcha. A Udifar atravessa portanto uma fase de 

redefinição da sua estratégia de negócio e abordagem do mercado, que obviamente irá ter 
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repercussões na estratégia operacional e na actividade logística da empresa, sendo a decisão já 

tomada de fusão das duas PLC’s da empresa (Lisboa e Cacém-Sintra) numa única estrutura 

física, a opção que se afigura de maior impacto no actual modelo logístico e de maior risco e 

complexidade de implementação. 

O actual número e localização das plataformas logísticas (PL), bem como o processo de 

aprovisionamento de mercadorias às mesmas é o resultado da evolução histórica da 

Organização, fruto de operações de aquisição e fusão e do crescimento orgânico da própria 

empresa. 

A recepção de todos os produtos adquiridos aos fornecedores é efectuada centralmente nas 

PLC’s de Lisboa e Cacém-Sintra, pois é nestes locais que existem os recursos e as condições 

físicas mais adequadas ao processo de recepção. Os produtos são de seguida armazenados nos 

armazéns destas duas PLC’s e posteriormente transferidos, mediante sugestões automáticas de 

aprovisionamento, para as PLP’s. A PLC de Lisboa aprovisiona as PLP’s de Albufeira e 

Coimbra e a PLC de Cacém-Sintra abastece as PLP’s de Setúbal e Leiria.  

Com o processo de concentração das duas PLC’s numa única estrutura física, naturalmente 

acontecerá a fusão das duas recepções de mercadoria também num mesmo espaço físico por 

onde passarão no futuro todas as embalagens de todos os produtos comercializadas por todas 

as PL’s da empresa. Foram entretanto identificadas pela empresa, através da realização em 

2010 de um projecto-piloto de abastecimento de todas as PLP’s via PLC de Cacém-Sintra, 

várias problemáticas associadas ao tempo de conferência dos produtos, layout e recursos 

(tecnológicos e humanos) da recepção de mercadorias e tempo de disponibilização dos 

produtos em venda quer nas PLC’s, quer nas PLP’s.  



Capítulo 1   Introdução 

 - 4 - 

De modo a resolver as problemáticas identificadas que poderão vir a surgir na recepção de 

mercadorias da futura PLC resultante da fusão de Lisboa e Cacém-Sintra, a empresa decidiu 

enveredar pela utilização de uma técnica operacional de CDK, tendo para o efeito sido 

entretanto criada uma equipa de trabalho multidisciplinar com vista à implementação dessa 

mesma estratégia operacional.  

1.3. Objectivos e Questões de Pesquisa 

Os factos anteriormente descritos representam a oportunidade de, através da realização de um 

trabalho académico de pesquisa, tecer recomendações que auxiliem a Udifar a identificar 

quais os principais aspectos a considerar na aplicação de uma estratégia de CDK e avaliar se a 

sua aplicação se traduzirá ou não numa opção mais eficaz para o aprovisionamento de 

produtos das suas PL’s.  

As questões de pesquisa para este trabalho de projecto, inerentes aos objectivos traçados para 

o mesmo, são portanto as seguintes: 

• Quais os principais aspectos a considerar pela Udifar na aplicação de uma estratégia 

de CDK ao processo de aprovisionamento das suas PL’s? 

• Será a utilização de uma estratégia de CDK mais eficiente que a actual estratégia 

seguida pela Udifar no aprovisionamento das suas PL’s? 

1.4. Abordagem Metodológica 

De modo a atingir os objectivos definidos pensa-se que a estratégia de investigação mais 

adequada deverá seguir uma metodologia descritiva, de modo a que a problemática enunciada 

seja perfeitamente compreendida e caracterizada e que sejam retiradas as devidas conclusões. 
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Em função da ausência da aplicação da técnica de CDK nos principais operadores logísticos 

do sector em Portugal, será realizada uma pesquisa empírica e teórica sobre os recentes 

desenvolvimentos na área da gestão logística, nomeadamente no conceito de CDK, inferindo 

da sua aplicabilidade à realidade do sector de actividade, da empresa e à problemática 

enunciada. 

De seguida serão clarificados quais os aspectos anteriormente identificados pelos 

investigadores e por outras empresas que trilharam caminhos semelhantes. Com base nessa 

clarificação de ideias e na experiência profissional do autor, será definido um esboço teórico 

de uma forma de aplicação da estratégia de CDK na Udifar. 

De modo a julgar a possível maior eficiência da aplicação de uma estratégia de CDK pela 

Udifar face ao processo actual da empresa de aprovisionamento das suas PL’s, uma vez que 

não será possível a sua observação física e medição antes da respectiva implementação no 

terreno, será utilizado um método de simulação e comparação entre as duas estratégias. Para 

efeitos da realização deste exercício de comparação serão utilizados dados operacionais 

recolhidos dos indicadores de actividade da empresa, nomeadamente do actual processo de 

recepção de mercadorias e processo de vendas referentes ao mês de Janeiro de 2011 por neste 

mês ter sido identificado pela empresa um pico de actividade. 

Nos dados a recolher deverão constar os fornecedores da Udifar e respectiva periodicidade de 

compra, todas as referências movimentadas nesse período pelas PLC’s, características físicas 

das mesmas, dimensões, quantidades movimentadas, preço de venda, preço de custo, em que 

datas, para que clientes, de que fornecedores e em que documentos de venda ou compra as 

mesmas foram transaccionadas, assim como o armazém de origem.  
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

O conceito de gestão da Cadeia de Abastecimento (CA) tem vindo a ganhar importância como 

método das organizações se tornarem ou manterem competitivas num ambiente de 

concorrência global (Cooper e Ellram, 1993). Para estes autores, as características de gestão 

da CA podem ser enumeradas e identificadas, entre outros, pelos seguintes aspectos: gestão 

de inventário, eficiência dos custos, partilha de informação e coordenação dos diferentes 

níveis da CA, planeamento conjunto, base de fornecedores e velocidade das operações. Num 

ambiente competitivo global onde a velocidade de mutação de todas as variáveis do meio 

envolvente e interno das próprias Organizações é cada vez mais elevada e, a exigência dos 

consumidores e/ou clientes leva ao desenvolvimento de produtos melhorados e 

personalizados, a partilha de informação e a constituição de ligações intra e inter-empresariais 

que levam à formulação de redes de conhecimento constitui-se possivelmente como o um dos 

factores mais determinantes para o sucesso das empresas do século XXI. As empresas mais 

bem sucedidas vão além do padrão actual de foco no cliente para desenvolver 

parcerias verdadeiras com fornecedores e clientes que transformarão os braços de ferro dos 

anos noventa na partilha de informações, planeamento conjunto e relações win-win para o 

futuro (Thompson, 1999). Cada vez mais é importante para as organizações uma focalização 

nas necessidades dos seus clientes, cujo seu foco na qualidade vai mais além da produção 

através da consistência, da precisão e do cumprimento de prazos de envios completos 

(Thompson, 1999). A gestão de inventário e a velocidade das operações logísticas nos 

próximos anos revelar-se-ão também determinantes no sucesso das cadeias de abastecimento, 

pois se por um lado a pressão dos custos leva a níveis de inventário mais reduzidos, a 

exigência dos clientes assume níveis de serviço superiores e uma maior diversificação de 

produtos. 
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O CDK é uma técnica logística que procura reduzir as movimentações de inventário, o 

picking de encomendas, os custos de transporte e os tempos de entrega (Larbi, Alpan, Baptiste 

e Penz, 2011). É uma prática antiga que serviu bem muitas empresas durante décadas 

(Saxena, 2007). As suas principais características são fornecer níveis de serviço superiores 

através da disponibilidade de inventário mais próximo dos clientes e a obtenção de economias 

de escala no transporte através da redução de custos proporcionada pela utilização de envios 

de viaturas completas – FTL – Full truck loads (Apte e Viswanathan, 2000). Os autores 

sistematizam as principais diferenças entre os armazéns tradicionais e as plataformas Cross 

Dock – Tabela 2.1 – e propõem várias directrizes para a implementação de uma estratégia 

logística correcta em função da taxa de procura dos produtos e o seu custo unitário – Figura 

2.1. 

Tabela 2.1 – Principais diferenças armazéns tradicionais e Plat. Cross Dock 

Armazéns Tradicionais Plataformas Cross Dock 

Os artigos são colocados em localizações de 
arrumação ou em áreas de picking e permanecem 
no armazém pelo menos mais do que um dia 

Os artigos tipicamente fluem para dentro do 
armazém e saem no próprio dia sem serem 
colocados em localizações de arrumação ou em 
áreas de picking 

Os movimentos dos artigos são gravados nos 
registos de inventário no sistema informático do 
armazém  

Os movimentos dos artigos não necessitam de ser 
registados no sistema informático do armazém 

Actividades de re-etiquetagem ou re-
embalamento podem ser realizadas no armazém 

Podem funcionar sem qualquer actividade de re-
etiquetagem ou re-embalamento 

Fonte: Apte e Viswanathan (2000) 
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Figura 2.1. – Directrizes para o uso de CDK 

Custo 
unitário por 
unidade de 

produto 

Elevado 
CDK pode ser implementado 
com sistemas e planeamento 
apropriados 

O uso de técnicas de armazenamento 
/ distribuição tradicional é preferível 

Baixo 
O uso de CDK é preferível CDK pode ser implementado com 

sistemas e planeamento apropriados 
  Estável e constante Instável e com flutuações 
  Taxa de procura por produto 

Fonte: Apte e Viswanathan (2000) 

Outras das principais características do CDK é a eliminação do armazenamento e da 

manipulação excessiva de produtos, alcançadas através da transferência das mercadorias 

directamente do processo de recepção de encomendas de fornecedores para o processo de 

expedição de encomendas para clientes. Na Figura 2.2 é apresentado o processo através da 

representação esquemática de um terminal CDK (Nils e Fliedner, 2010). 

Figura 2.2 - Representação esquemática de um terminal de CDK 

 

Fonte: Nils e Fliedner (2010) 

De acordo com o esquema da Figura 2.2, os camiões com mercadoria de vários fornecedores 

(inbound trucks) chegam à zona de recepção de mercadorias. Os produtos são descarregados e 

enviados para a zona de sorting onde são reagrupados de acordo com o seu destino. O passo 
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seguinte no processo de CDK é o carregamento das mercadorias nos camiões que irão fazer o 

seu transporte até ao próximo destino (outbund trucks). Não existem portanto processos de 

armazenagem ou picking. No entanto hoje em dia o significado de CDK tornou-se 

mais ambíguo à medida que as empresas o foram aplicando e modificando de acordo com as 

realidades das suas cadeias de abastecimento. São já muitas as operações de CDK que 

incluem serviços de valor acrescentado como por exemplo o re-embalamento, a re-

etiquetagem ou a sub-assemblagem de muitos produtos entre as tarefas de recepção de 

expedição. 

Algumas histórias de sucesso em CDK que resultaram em vantagens competitivas 

consideráveis foram reportadas por várias indústrias com elevadas proporções de custos de 

distribuição (Nils e Fliedner, 2010). São disso exemplo o caso da Wal Mart (Stalk, Evans e 

Shulman, 1992) e da Toyota (Witt, 1998). 

O CDK surge portanto como uma técnica ou uma estratégia logística que parece desenvolvida 

há medida de satisfazer algumas das principais características das cadeias de abastecimento 

identificadas por Cooper e Ellram (1993), nomeadamente a gestão de inventário através da 

sua redução, a eficiência dos custos de transporte e de manipulação de produtos e a 

velocidade das operações eliminando ou reduzindo significativamente as tarefas de 

armazenamento. 

Na literatura revista, existem alguns estudos sobre CDK que incidem sobre problemas de 

alocação dos veículos a cais de carga e descarga e sequenciamento as operações no interior 

das plataformas Cross Dock em função dessa mesma alocação. São exemplo os estudos 

elaborados por Larbi, Alpan, Baptiste e Penz (2007) e por Larbi, Alpan e Penz (2009) onde 

são sugeridos dois modelos para duas situações específicas de sequenciamento das operações 
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numa perspectiva de redução de custos de transporte, custos de posse de inventário e custos 

de reposicionamento e espera de camiões – no primeiro caso para uma PCD (Plataforma 

Cross Dock) com apenas um cais de carga e outro de descarga e no segundo caso para uma 

PCD com múltiplos cais de carga e descarga. Os algoritmos de cálculo são em 2011 

melhorados por Larbi et al. (2011) acrescentando a vertente “nível de informação” nos 

cálculos efectuados e chegam a resultados de minimização dos custos em 3 cenários distintos 

de disponibilidade de informação: cenário 1 com informação completa dos envios, bem como 

da sequência de chegada dos camiões; cenário 2 sem qualquer informação deste tipo e cenário 

3 com informação parcial. Ou seja neste último cenário, apenas quando um determinado 

camião n chega ao Cross Dock é que é conhecida a sequência de chegada do próximo camião 

n+1 bem como do seu conteúdo. No entanto estes cenários não são muito realistas, nem se 

verificam em muitas das plataformas de CDK. Talvez no caso do cenário 2 em que nenhuma 

informação é conhecida seja o mais próximo da realidade de Portugal. 

Outros estudos centram a sua problemática na elaboração de um ranking de produtos que 

poderão ser passíveis de incorporar técnicas de CDK ou se, pelo contrário as tradicionais 

estratégias de aprovisionamento são as mais adequadas. Li, Low, Lim e Ma (2008) 

desenvolveram um modelo que permite em função de 4 aspectos base – a popularidade de 

cada produto, o total de volume movimentado por produto, a variação da procura de cada 

produto e uma função do custo de cada produto versus o respectivo ciclo de vida – determinar 

um ranking de produtos da CA e aferir se os mesmos são passíveis de incluir numa estratégia 

de aprovisionamento que utilize CDK. Este estudo revela-se muito importante pois o CDK 

não será certamente o “remédio para todos os males”, nem poderá ser aplicado em todas as 

circunstâncias de forma bem sucedida. O estudo revela portanto que, no caso de alguns 

produtos, será errado enquadrá-los nesta técnica. 
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Existem também estudos sobre CDK que incidem sobre o tipo e a forma de layout das PCD. 

As plataformas Cross Dock variam muito na sua forma: Formatos em I, L ou T são as mais 

comuns, no entanto outros podem ser encontrados tais com U, H ou E (Bartholdi e Gue, 

2004). Estes autores referem também que das 4 principais funções dos armazéns – recepção, 

armazenamento, picking de encomendas e expedição – as duas do meio são as que 

representam maiores custos: o armazenamento devido aos custos de posse de inventário e o 

picking de encomendas devido porque exige uma força de trabalho intensiva. Desenvolveram 

um modelo que visa determinar a melhor forma para uma PCD em função da dimensão de 

cada plataforma, do tipo de produtos a manipular, das perspectivas de crescimento da 

instalação, bem como o número de cais de carga e descarga ideal. Um modelo matemático foi 

também desenvolvido e testado o respectivo algoritmo de modo a inferir sobre o número ideal 

de portas e da forma de uma PCD (Yanchang e Min, 2009). 

Contudo, a melhor forma de reduzir custos e aumentar a eficiência não é melhorando as 4 

funções de um armazém. É eliminado uma, ou mais (Schaffer, 1997). Schaffer (1997) afirma 

que o CDK reduz o manuseamento dos produtos, mas que talvez o principal benefício seja o 

produto ficar disponível mais cedo. Do ponto de vista do destino final da encomenda ou do 

cliente este é sem dúvida o principal benefício, no entanto não é possível às empresas focar 

apenas este ponto. Independentemente do nível de serviço exigido pelos clientes, a CA terá 

sempre de apresentar uma estrutura de custos comportável, caso contrário a sua subsistência 

poderá ser posta em causa no médio prazo. O autor enumera de uma forma geral os principais 

aspectos a ter em linha de conta numa implementação bem sucedida da técnica: parcerias com 

outros membros da cadeia, confiança absoluta na qualidade e disponibilidade dos produtos, 

comunicação entre membros da cadeia, comunicação e controlo nas operações, recursos 

humanos, equipamento e instalações e gestão táctica. Assegurando estes aspectos, a 
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implementação de uma estratégia deste tipo será bem sucedida, contudo mais uma vez, a 

função custos da operação não pode ser descurada. Quando um membro da CA implementa 

CDK, outro membro acaba por ver os seus custos de operação aumentados (Schaffer, 1997). 

Uma PCD não opera isolada e não pode ser optimizada independentemente dos processos a 

montante e a jusante (Vogt, 2010). Vogt (2010) apresenta uma separação entre o CDK 

enquanto técnica logística e as cadeias de abastecimento baseadas em CDK, acentuando que 

antes de implementar qualquer CA baseada nesta técnica é necessária uma correcta 

clarificação dos 3 tipos de cadeias Cross Docks, mencionados na Tabela 2.2, e quais os 

factores necessários a essa correcta clarificação. Seguindo uma metodologia de entrevistas a 

vários gestores integrados em empresas de diferentes sectores de actividade que utilizam esta 

técnica e a revisão de todos esses processos através do desenho e análise de fluxogramas que 

esquematizam os movimentos físicos de mercadoria, a informação a criar e o seu movimento, 

bem como os custos necessários a estas actividades, o autor sintetiza o sucesso de 

implementação de uma CA em 9 factores: Produtos apropriados; Fornecedores de produtos 

confiáveis e eficientes; Fornecedores de serviços da CA experientes e confiáveis; Capacidade 

de implementação de melhorias no processo e de resolução de problemas; Gestores e restante 

Staff com requisitos especificos para a função; Sistemas informáticos correctamente 

escolhidos; Balanceamento das cargas de trabalho e sua minimização; Instalações com um 

layout físico eficiente e Entendimento de como funcionam as cadeias de abastecimento 

baseadas em CDK. 
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Tabela 2.2 – Potenciais tipos de Cross-Docking 

Type 
ID 

Supplier 
Labels 

Nº of 
Products 

to be 
Matched  

Location 
of 

Labeling 

Location 
of Item 
Sort / 
Load 
Build 

Comment Name Sortation 

A Pallet 1 
Cross 
Dock 

Cross 
Dock 

Cross Dock takes pallet, 
labels items, and sorts item 

by item to customers 

1 Cross-
Dock-

Managed-
Load (CML) 

Suitable for 
item based 
automatic 

sort 

E Items Many Supplier 
Cross 
Dock 

Supplier picks and labels 
items for total order, but 

sends randomly packed in 
transport. Cross Dock sorts 
items from pallets wich may 
contain products for one or 

many cystomers 

2 Joint-
Managed-

Load (JML) - 
ideal by item 

Suitable for 
item based 
automatic 

sort 

F Items Many Supplier Supplier 

Supplier picks by store and 
builds pallet load per store 
(Multiple product supplier). 
Cross Dock moves pallet to 
appropriate dispatch lane. 

3 Supplier-
Managed-

Load (SML) 

Not suitable 
for item 
based 

automatic 
sort 

Fonte: Adaptado de Vogt (2010) 

Ainda relativamente à classificação do CDK, Bartholdi, Gue e Kang (2001) sugerem duas 

formas de classificação. A primeira é em classificá-lo como pré-distribuição ou pós-

distribuição, conforme respectivamente Figuras 2.3 e 2.4. Esta classificação tem a ver com o 

local onde as mercadorias são rotuladas de acordo com o seu destino final: se na plataforma 

de Cross Dock ou se chegam já rotuladas dos respectivos fornecedores – metodologia de 

classificação semelhante á usada por Vogt (2010) e mencionada anteriormente. No CDK com 

pré-distribuição os destinos são predeterminados e rotulados pelos respectivos fornecedores, 

ou seja antes de chegar à PCD. Os colaboradores do Cross Dock podem depois transferir 

directamente os produtos para os camiões de envio. No CDK com pós-distribuição, a 

mercadoria chega à zona de recepção sem qualquer destino pré-determinado, ou pelo menos 

identificado pelo fornecedor. São posteriormente os colaboradores do Cross Dock que 

efectuam o respectivo sorting dos produtos e os alocam aos vários destinos (Yang, 
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Balakrishnan e Cheng, 2010). As vantagens do CDK com pós-distribuição são a manutenção 

da confidencialidade do destino final de cada mercadoria e permitir a inclusão de actividades 

de valor acrescentado já anteriormente enumeradas, como por exemplo o re-embalamento, 

assim como no caso se querer efectuar uma conferência a 100% de todas as encomendas 

chegadas, através desta técnica a tarefa torna-se mais ágil. É preferível também o seu uso 

quando existem fornecedores de menor qualidade ou que habitualmente cometem enganos 

nos envios. Quanto ao uso da pré-distribuição, a sua principal vantagem tornar as operações 

no interior da plataforma de CDK muito mais rápidas, no entanto terá de ser exigido aos 

fornecedores uma elevada precisão nos envios efectuados. 

Figura 2.3 - CDK com pré-distribuição 

 

Fonte: Yang, Balakrishnan e Cheng (2010) 

A segunda forma de classificação do CDK é de acordo com o método utilizado de 

permanência das mercadorias na plataforma de Cross Dock até ao momento do seu sorting e 

carregamento nos camiões para envio ao destino final: método de uma-etapa – os materiais 

são descarregados, separados e carregados directamente nos camiões para envio, duas-etapas 

– os materiais são descarregados, separados e colocados numa nova zona para posterior 
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carregamento e envio e multi-etapas – uma mistura dos dois anteriores métodos, realizado 

individualmente em cada cais de descarga (Yang, Balakrishnan e Cheng, 2010). 

Figura 2.4 - CDK com pós-distribuição 

 

Fonte: Yang, Balakrishnan e Cheng (2010) 

A vantagem do método de uma-etapa em relação aos de duas-etapas é que as mercadorias 

apenas são movimentadas uma vez, no entanto para situações em que a tarefa de sorting é 

mais complexa, derivado por exemplo ao tipo de produto, o método de duas etapas pode ser 

preferível. O método multi-etapas é usado essencialmente em situações muito específicas. Os 

autores enumeram ainda os factores que na sua opinião afectam directamente as operações no 

interior das PCD – Movimentação de paletes, Mix das cargas (ou paletes) recebidas, número 

de empilhadores da plataforma, número de portas para recepção de mercadorias, layout e 

tamanho do Cross Dock – e através de simulação indagam sobre o impacto do número de 

portas e layout no número de empilhadores a usar e sobre o impacto do número de portas de 

recepção no tamanho da plataforma. 
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No que respeita a técnicas de simulação, Rohrer (1995), descreve de que forma a simulação 

pode ajudar a garantir o sucesso nos sistemas com CDK através da determinação de 

configurações óptimas de hardware e software de controlo. Apte e Viswanathan (2000), 

referem também que o sucesso ou insucesso da aplicação do CDK pode ser previsto através 

do uso de técnicas de simulação. Neste caso, e dada a ausência de cenários comparáveis para 

o autor deste trabalho de projecto, o uso da simulação afigura-se como um boa alternativa 

para aferir a eficiência da aplicação da técnica. 
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3. METODOLOGIA 

De acordo com a metodologia proposta na fase introdutória deste trabalho de projecto para 

atingir os objectivos propostos, são de seguidas clarificados os principais aspectos a 

considerar para implementação da técnica de CDK referidos pelos autores mencionados na 

revisão bibliográfica. Esta fase inicial de abordagem metodológica do trabalho justifica-se 

pela ausência de evidências da aplicação da técnica nos principais operadores logísticos do 

sector em Portugal, e respectiva ausência de resultados em que o autor se possa basear. A 

metodologia apresentada terá as vantagens de aferir experiências anteriormente 

implementadas por outras empresas, evitando a repetição de erros de implementação e 

operacionais, e aproveitar o conhecimento e conclusões de autores/investigadores anteriores 

de modo a julgar a aplicabilidade de cada solução proposta e o sucesso das mesmas. 

3.1 Aspectos a Considerar na Implementação de CDK  

Deve-se ter em mente que uma PCD ocupa determinada posição numa CA específica, logo, 

não pode operar de forma independente dos restantes processos quer a montante, quer a 

jusante. O primeiro aspecto a considerar é portanto definir se estamos perante a construção da 

totalidade de uma CA baseada em CDK ou se, pelo contrário, nos estamos a cingir à aplicação 

desta técnica a determinado(s) ponto(s) dessa mesma cadeia. No entanto em qualquer das 

situações mencionadas, o nível de parcerias e de ligações com outros membros da CA é um 

factor fundamental para o sucesso da aplicação da técnica. Deste vai depender a capacidade 

da empresa de antecipar o surgimento de problemas e respectiva resolução, o correcto 

planeamento das operações quer ao nível táctico de médio e longo prazo, quer ao nível 

operacional de mais curto prazo e o próprio desenvolvimento futuro do negócio. 
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Seguindo a importância do nível de parcerias entre elos da CA, surge outro importante factor 

a considerar – a comunicação entre os respectivos membros da CA. Os aspectos dependentes 

do nível de parcerias são simultaneamente dependentes deste factor. No entanto, a 

importância da comunicação não se cinge aquela que é efectuada inter-membros. A própria 

comunicação no interior de cada participante na CA revela-se também fundamental, caso 

contrário de nada serviria a sua existência entre elos independentes se de seguida a mesma 

não fluísse no seu seio. Seria como receber correspondência importante na caixa de correio e 

depois colocá-la de imediato no lixo sem sequer a abrir. 

Outro aspecto a considerar envolve, em função do nível de parcerias e de partilha de 

informação, bem como da disponibilidade da mesma, existente na CA e se estamos a lidar 

com a totalidade de uma CA baseada em CDK ou apenas a sua aplicação num elo específico, 

a escolha do tipo de CDK a utilizar mais adequado, surgindo a opção por uma estratégia de 

pré-distribuição ou pós-distribuição, de acordo com o local onde se colocará a identificação 

do destino final a dar a cada mercadoria. Outra opção a considerar que afectará o 

sequenciamento de operações será a escolha do método a utilizar de permanência das 

mercadorias na PCD até ao momento do seu sorting e carregamento nos camiões para envio 

ao destino final. 

Mais um aspecto fulcral para o sucesso da aplicação de CDK será o sequenciamento das 

operações, bem como o seu controlo. Estes dois factores serão fundamentais de modo a evitar 

problemas operacionais, para o cumprimento dos níveis de serviço exigidos, para a velocidade 

das operações e para balanceamento das cargas de trabalho e respectiva minimização. Ao 

sequenciamento das operações estão ainda indexadas as movimentações físicas das 

mercadorias que deverão ser também minimizadas, dado que, de cada vez que é necessária a 
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manipulação de mercadorias estamos a incorrer em custos, custos esses que poderão ser 

desnecessários se as manipulações efectuadas não trouxerem valor acrescentado às operações. 

Referindo-se ainda a um sequenciamento de operações bem sucedido, para o efeito em muito 

contribuem também selecção e a gestão dos recursos humanos, bem como a adequabilidade 

do layout da própria PCD. Os recursos humanos deverão ter um entendimento claro do 

funcionamento da técnica de CDK e possuir competências suficientes para o desempenho da 

função, bem como treino adequado. No capítulo do treino, a formação inicial e contínua a 

todos os níveis hierárquicos de colaboradores é fundamental, desde o gestor de topo até à 

MOD. 

De forma a garantir a fluidez de toda a comunicação, um planeamento, um sequenciamento e 

um controlo de operações eficaz os sistemas tecnológicos de suporte à informação 

representam também um factor preponderante a considerar na implementação de CDK. 

Informação precisa e atempada é essencial para reduzir tempos de ciclo, ganhar flexibilidade 

e capacidade de resposta das operações, sendo crítica para uma gestão efectiva da PCD. 

Aspectos como o envio electrónico de dados (EDI), leitura de códigos de barras e sistemas de 

identificação automática (labeling) deverão ser considerados. 

O layout físico da PL deve ser o mais eficiente possível. Deve possuir o número adequado de 

cais de carga e descarga e permitir a rápida aproximação e saída dos camiões a estas zonas. O 

fácil e rápido acesso dos equipamentos de movimentação (plataformas, empilhadores, porta-

paletes) às viaturas, deve também ser considerado uma vez que as operações de recepção e 

expedição de produtos constituem a maioria das operações de movimentação de mercadoria 

numa PCD. O layout tem ainda de prever o espaço necessário às operações internas da PCD, 

como por exemplo o sorting, e a fluidez das mercadorias através da PL, minimizando sempre 
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as distâncias percorridas e o número de movimentações ou manipulações necessárias. O 

aparecimento de congestionamentos de colaboradores, equipamentos e mercadorias deve 

também de ser minimizado. 

Por último, mas não menos importante, existe o aspecto que nem todos os produtos são 

passíveis de incluir numa estratégia de CDK. Num cenário real, uma situação de CDK puro, 

em que todos os produtos são tratados da mesma forma, é pouco provável de acontecer 

porque os produtos poderão ter características físicas diferentes e exigências especiais de 

armazenamento e manipulação diferentes (ex: produtos sujeitos a temperatura controlada, ou 

produtos de valor elevado), tem custos de aquisição e posse diferentes, ciclos de vida 

diferentes e taxas de procura diferentes. Existem muitos produtos em que a utilização das 

técnicas tradicionais de armazenagem e distribuição são preferíveis ao CDK. Logo revela-se 

importante o estabelecimento de critérios que permitam aferir se os produtos são ou não 

passíveis de integrar uma estratégia de CDK. 

De forma a responder à primeira questão de pesquisa, os principais aspectos a considerar pela 

Udifar na aplicação de uma estratégia de CDK ao processo de aprovisionamento das suas 

PL’s são os seguintes: 

• Perceber e Decidir se a implementação do CDK será aplicada a toda a CA ou apenas à 

própria empresa; 

• Estabelecimento de parcerias e comunicação com outros membros da CA, 

nomeadamente fornecedores; 

• Escolha do tipo de CDK a utilizar mais adequado; 

• Comunicação interna; 
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• Um correcto planeamento, controlo e sequenciamento das operações - Balanceamento 

das cargas de trabalho; 

• Partilha de informação, bem como da disponibilidade da mesma; 

• Minimização das movimentações físicas das mercadorias; 

• Sistemas tecnológicos de suporte à informação adequados; 

• Selecção e gestão dos recursos humanos e respectiva formação; 

• Adequabilidade do layout da PCD; 

• Selecção adequada dos produtos passíveis de integrar uma estratégia de CDK. 

3.2 Proposta Teórica do Modelo de Cross Docking a Implementar 

A Udifar trabalha neste momento com 300 fornecedores, sendo que em sensivelmente 80 

deles estão representadas a maioria das operações de compra efectuadas pela empresa. Cada 

um dos fornecedores é uma entidade independente, com estruturas próprias e métodos 

próprios. Será portanto pouco provável que, mesmo considerando apenas os 80 principais 

fornecedores, se consigam unir esforços com vista à aplicação do CDK transversal a toda a 

CA. Além disso, existem ainda as empresas concorrentes da Udifar com as suas próprias 

especificidades, cujos fornecedores são comuns. É portanto recomendável a proposta de 

aplicação do CDK apenas ao processo de aprovisionamento das PL’s da Udifar, no entanto 

não deve ser descurada a hipótese do estabelecimento de parcerias com o máximo de 

fornecedores possível que poderão facilitar o processo de planeamento e sequenciamento das 

operações. É ainda recomendável que a Udifar opte pelo tipo de CDK pós-distribuição, 

apresentado na Figura 2.4, dado que será irreal pensar que os seus fornecedores, ou pelo 

menos a esmagadora maioria, irão enviar as mercadorias já separadas e identificadas por 

destino final, além do que poderão existir situações específicas em que não haverá interesse 

em divulgar esta mesma informação para o exterior da Organização. 
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A necessidade da tarefa de conferência física de toda a mercadoria que dá entrada na Udifar, 

que devido a questões técnico-legais a empresa não poderá abdicar, sugere que na PCD deve 

existir uma zona de mercadoria em espera para conferência, uma para a conferência 

propriamente dita e outra de sorting da mercadoria a expedir para as PL’s, logo é 

recomendável a opção pelo tipo de CDK duas-etapas. 

Referindo-se a tecnologia a aplicar na PCD, a mesma deverá garantir a agilidade das 

operações. Assim, no acto de incorporação da informação no sistema informático da Udifar é 

sugerida a aplicação de EDI com fornecedores. Na impossibilidade de o fazer dever-se-á optar 

por um método de reconhecimento óptico de caracteres. Para as tarefas de conferência e 

sorting das mercadorias é sugerido que sejam aplicados terminais móveis por operador. 

Nesses terminais deverá surgir a informação necessária ao cumprimento rápido de cada tarefa, 

nomeadamente quantidades de produto a movimentar e destino final, devendo os mesmos 

estar equipados com sistemas de leitura de código de barras e labeling de modo a agilizar a 

inserção de dados no sistema e a rotulagem da mercadoria, bem como reduzir a probabilidade 

da ocorrência de erros de conferência e/ou identificação. A rotulagem da mercadoria deverá 

ser usada também nas PL’s de destino de modo a suprimir a actual tarefa de mais uma 

conferência física efectuada no destino. 

O layout da PCD deverá ter em linha de conta a escolha do tipo de CDK anteriormente 

mencionada. Têm de estar previstas zonas para mercadoria em espera conferência e sorting, 

bem como para sua identificação. O layout tem ainda de garantir que as movimentações de 

mercadoria são minimizadas e que os percursos efectuados pelas mesmas são os mais curtos 

possíveis. 
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Tabela 3.1 – Paletes recebidas por dia nas PLC’s 

Data Nº paletes Data Nº paletes Data Nº paletes 

03-01-2011 18 12-01-2011 90 21-01-2011 45 

04-01-2011 40 13-01-2011 105 24-01-2011 98 

05-01-2011 70 14-01-2011 40 25-01-2011 123 

06-01-2011 190 17-01-2011 128 26-01-2011 140 

07-01-2011 28 18-01-2011 108 27-01-2011 110 

10-01-2011 98 19-01-2011 173 28-01-2011 68 

11-01-2011 155 20-01-2011 88 31-01-2011 115 

Fonte: Elaboração própria 

Para a zona de mercadoria em espera para conferência, de acordo com os dados da Tabela 3.1 

constata-se que o máximo de paletes recebidas num dia foi de 190, sendo recomendada a 

existência de um espaço com capacidade para albergar um número superior a este, de modo a 

garantir picos de actividade ou o seu próprio crescimento. Assim propõe-se um espaço para 

250 paletes, o que a cerca de 1 m2 por palete paletes (dimensões euro-palete: 1,20mX0.8m) 

dará 250 m2. Relativamente ao número de cais para descarga, estes deverá ser igual à 

actualidade, 2 cais de descarga, dado que a experiência diária revela serem suficientes. No que 

respeita à zona de sorting, sabendo que habitualmente viajam por dia, em situações de pico de 

actividade, no máximo 10 paletes de mercadoria para cada uma das PLP’s, deverão ser 

salvaguardados 4 espaços de 10 m2 cada de modo a agrupar as mercadorias para cada uma das 

PLP’s, assim como 4 cais de expedição. Quanto à PLC, é intenção da Udifar que a PCD fique 

contígua a esta PL, opção essa que faz todo o sentido dado que o maior fluxo de mercadorias 

será entre a PCD e a PLC. Assim, as mercadorias serão transportadas directamente das zonas 

de conferência para as localizações finais da PLC sem ser necessário permanecer na PCD à 

espera de transporte. Deve no entanto ser previsto um corredor de acesso directo entre a PCD 

e o PLC para o transporte de todas as mercadorias. 
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Tabela 3.2 – Exemplo da atribuição de dias para chegada de encomendas 

Código  
Fornecedor Descrição  Fornecedor Freq. 

Compra 

Dia em que 
deve ser 

resepcionada a 
mercadoria 

502074 GENERIS - FARMACEUTICA, S.A. 7 1 

500089 TECNIMEDE SOC. TEC. MEDICINAL. 7 2 

501537 SANOFI-AVENTIS PROD. FARMAC., 7 3 

500004 ALTER SA. 7 4 

500351 MYLAN, LDA. 7 5 

500258 RATIOPHARM LDA. 7 5 

500146 GLAXO SMITH KLINE LDA. 7 4 

301505 LABESFAL LAB. ALMIRO S. A 7 3 

501696 ACTAVIS AS SUCURSAL 7 2 

501214 CICLUM FARMA 7 1 

501265 ALLOGA "SFD" 14 1 

500164 P. FABRE DERMO COSMETIQUE LDA. 14 2 

500081 L'OREAL PORTUGAL, LDA 14 3 

302976 PROPECUARIA-BATALHA 14 4 

500046 LABORATORIOS PFIZER LDA. 14 5 

501769 D.L.A. FARM VL 14 6 

500034 JOHNSON & JOHNSON LDA. 14 7 

500152 PAUL HARTMANN LDA. 14 8 

501871 P. FABRE 1 14 9 

500066 LAB. EXPANSCIENCE LDA. 14 10 

302628 FHC FARMACEUTICA LDA. 14 10 

500044 LABORATORIO MEDINFAR SA 14 9 

500330 ISDIN LAB. FARMACEUTICO. LDA. 14 8 

501872 P. FABRE 2 14 7 

302013 NOVOFARMA PRODUTOS FARM. LDA 14 6 

500211 PRISFAR PROD. FARM. SA. 14 5 

502148 JABA - GENERICOS 14 4 

502094 KVTECH PORTUGAL - PROD. MED. U 14 3 

500255 GLAXO SMITHKLINE C. HEALTH. LD 14 2 

500256 DISTRIFA - SOLUCOES DE SAUDE, 14 1 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Como método para efectuar o balanceamento da carga de trabalho na PCD foram ordenados 

numa tabela todos fornecedores, primeiro pela frequência de compra e depois pelo número de 

produtos de cada fornecedor. A frequência de compra para os fornecedores é efectuada em 

ciclos de 4 semanas, sendo que existem fornecedores com entregas em todas as semanas, 

outros com entregas de 2 em 2 semanas, mais alguns com entrega de 3 em 3 e ainda outros de 

4 em 4 semanas. Os fornecedores com entregas em todas as semanas são adicionados no final 

da tabela mais 3 vezes (correspondendo ao número de compras num ciclo) e os de 2 em 2 

semanas são adicionados mais uma vez. Ficamos assim com uma tabela com todos os actos de 

compra em cada ciclo de 4 semanas. Depois disso colocam-se os números correspondentes 

aos dias do ciclo (de 1 a 20, considerando apenas dias úteis em 4 semanas) em que é efectuada 

a recepção de mercadorias da seguinte forma: de 1 a 5 no primeiro conjunto de fornecedores 

com entregas semanais, 6 a 10 no segundo, 11 a 15 no terceiro e 16 a 20 no quarto conjunto 

de fornecedores com entregas semanais; 1 a 10 no primeiro conjunto de fornecedores com 

entregas bi-semanais e 11 a 20 no segundo ciclo; 1 a 20 para os fornecedores com entregas de 

4 em 4 semanas e os fornecedores com entregas tri-semanais são distribuídos uniformemente 

por todas as semanas do ciclo. A sequência de atribuição dos números dos dias do ciclo é feita 

de forma alternada, por ordem ascendente e descendente, de modo a nivelar as cargas de 

trabalho. Um exemplo dessa atribuição é mostrado na Tabela 3.2. O resultado é um número 

de linhas a ser recepcionado diariamente constante ao longo do ciclo (Figura 3.1). 

Dado que cada operador da recepção de mercadorias recepciona em média 80 produtos 

diariamente, dado obtido da Tabela 3.3, serão necessários, de acordo com a Figura 3.1, entre 

22 a 24 colaboradores diariamente, podendo ser divididos em dois turnos de 11 ou 12 

respectivamente. Actualmente por cada colaborador com funções de conferência é necessário 

um espaço de uma bancada de 6 metros por 0,8 metros e uma área de 2 metros por 6 metros. 
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Estas áreas deverão estar também previstas no novo layout. Estima-se ainda que serão 

necessários mais 4 colaboradores, para efectuar o re-embalamento e a expedição dos produtos 

para cada PLP (1 por cais de carga). 

Figura 3.1 – Balanceamento do nº de produtos a recepcionar por dia5 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3.3 – Produtos recepcionados por colaborador 
Colaborador Produtos recepcionados (mensal) 

JCOELHO    2993 

PPAYSINHO  2770 

MREBELO    2074 

JCOSTA     1887 

LGPINTO    1805 

AMARTINS   1771 

JMNALVES   1724 

ERAMOS     1696 

JALMEIDA   1693 

TMOREIRA   1667 

SANDIAS    1584 

AAMARO     1583 

ATAVARES   1468 

RLOPES     1440 

ANERES     1316 

AAMARAL    1282 

MNASCIMENT 1123 

PSERRANO   1034 

APGOMES    1017 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com o mencionado nos parágrafos anteriores é proposta a configuração de layout 

indicada na Figura 3.2. 

Figura 3.2 

Nem todos os produtos são passíveis de aplicação de CDK.

os critérios de escolha, não integrar

método actual em vigor na Udifar

CDK, é recomendável a realização à Udifar de um estudo aprofundado das suas 

características, preços de aquisição e procura, entre outros dados resultantes da política de 

gestão de stocks desejada de modo a estabelecer critérios de selecção. No entanto este n

âmbito do presente trabalho de projecto.

3.3 Comparação Modelo Tradicional versus Modelo CDK

A eficiência de determinada tarefa ou processo pode ser vista como uma relação entre o 

resultado obtido e os recursos empregues nessa mesma tarefa. Assim, 
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De acordo com o mencionado nos parágrafos anteriores é proposta a configuração de layout 

3.2 – Proposta de layout da PCD Udifar6 

Fonte: Elaboração própria 

produtos são passíveis de aplicação de CDK. Os produtos que

integrarem a técnica de CDK serão abastecidos de acordo com o 

em vigor na Udifar. Quanto à escolha dos produtos a incorporar na técnica 
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características, preços de aquisição e procura, entre outros dados resultantes da política de 

gestão de stocks desejada de modo a estabelecer critérios de selecção. No entanto este n

do presente trabalho de projecto. 

Comparação Modelo Tradicional versus Modelo CDK  

A eficiência de determinada tarefa ou processo pode ser vista como uma relação entre o 

resultado obtido e os recursos empregues nessa mesma tarefa. Assim, de modo a poder aferir 

Metodologia 
De acordo com o mencionado nos parágrafos anteriores é proposta a configuração de layout 

 

Os produtos que, de acordo com 

CDK serão abastecidos de acordo com o 

Quanto à escolha dos produtos a incorporar na técnica 

, é recomendável a realização à Udifar de um estudo aprofundado das suas 

características, preços de aquisição e procura, entre outros dados resultantes da política de 

gestão de stocks desejada de modo a estabelecer critérios de selecção. No entanto este não é o 

A eficiência de determinada tarefa ou processo pode ser vista como uma relação entre o 

de modo a poder aferir 
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a maior eficiência da aplicação da técnica de CDK face ao modelo de aprovisionamento 

actualmente implementado na Udifar e obter resposta para a segunda questão de pesquisa, são 

comparados os dois modelos do ponto de vista destas duas variáveis. 

Tabela 3.3 – Comparação modelo de aprovisionamento actual e modelo CDK4 

 
Método de Aprovisionamento Actual Método de Aprovisionamento com CDK 

Dia Tarefa RH necessários Tarefa RH necessários 

n 

Descarga / Pré-Recepção  
2 Lisboa 
2 Cacém 

Descarga / Pré-Recepção 
4 

(2 por cais descarga) 

Conferência Factura PLC 
2 Lisboa 
2 Cacém 

Conferência Factura PLC 

1 
(apenas p/ tratamento 

de situações de 
excepção) 

Conferência Física PLC 

9 Lisboa 
10 Cacém 

Conferência Física PCD 
(c/ terminal portátil) 

24 
Inserção Dados 
Conferência Física PLC 

Sorting PCD por Local 
Arrumação PLC e/ou PLP 
Destino 

Sorting PLC por Local 
Arrumação 

Re-embalamento p/ PLP 
destino 4 

(1 p/ cais carga) 
Arrumação Locais PLC 4 Expedição p/ PLP 

n+1 

Picking Transferência 
p/PLP 

5 
Arrumação Locais PLP (c/ 
terminal portátil) 

16 
(4 p/ PLP)  

Expedição p/ PLP 2 

n+2 

Conferência Física PLP 

16 
(4 p/ PLP) 

    

Inserção Dados 
Conferência Física PLP 

    

Arrumação Locais PLP     

TOTAIS  
Lead Time 3 dias Lead Time 2 
RH necessários 54 RH necessários 49 

Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 3.3, os dois modelos são decompostos em cada uma das tarefas que compõem o 

processo. Para cada tarefa são mencionados os recursos necessários. No caso das tarefas do 

modelo actual “Arrumação locais PLC” e “Picking Transferência p/ PLP” os valores 

indicados são estimados, uma vez que estas tarefas encontram-se diluídas por todos os 

colaboradores na PLC alocados às tarefas de arrumação e picking de todos os produtos as 
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PLC’s (incluindo os produtos que são arrumados e mais tardes expedidos para as PLP’s). Na 

coluna mais à esquerda da tabela está representada a linha de tempo em, com inicio no dia n. 

Constata-se, caso se verifique a confirmação dos pressupostos indicados para simulação da 

técnica CDK na Udifar, que a sua aplicação necessitará de menos recursos humanos e que 

existirá uma diminuição do lead time de chegada dos produtos às PLP’s em um dia, logo 

estaremos perante uma solução mais eficiente que o modelo actualmente implementado na 

empresa.
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Dada a ausência de casos reais da aplicação da técnica de CDK na distribuição farmacêutica 

em Portugal, pensa-se que a pesquisa empírica e teórica acerca dos recentes desenvolvimentos 

desta técnica estudados e nomeados por outros autores traduziu-se numa boa opção, 

permitindo responder de forma clara à primeira questão de pesquisa deste trabalho. Outro 

método de abordagem interessante teria sido, caso fosse possível, a realização de actividades 

de benchmarking em empresas do mesmo sector de actividade em outros países cuja realidade 

da distribuição farmacêutica fosse semelhante à portuguesa. Apesar da obtenção de uma 

resposta objectiva sobre os principais aspectos a considerar na implementação de CDK pela 

Udifar, uma ideia para investigação futura poderá ser a utilização de uma metodologia desse 

tipo, num próximo estudo e a comparação dos resultados obtidos com os do presente trabalho 

de projecto.  

Os resultados obtidos permitem de alguma forma propor à Udifar a implementação da técnica 

CDK, de forma selectiva, apenas a alguns dos produtos do seu catálogo. A PCD da Udifar não 

terá portanto uma situação de CDK puro, tendo um misto de duas situações distintas – modelo 

CDK e modelo actual – e sendo os recursos humanos mencionados comuns a ambas. Especial 

atenção deverá ser dada à utilização simultânea de todos os recursos humanos, tecnológicos e 

equipamentos pelas duas realidades e um julgamento correcto da sua convivência. 

As recomendações propostas representam um caminho inicial a seguir pela Udifar no seu 

desejo de implementação de uma PCD. Trabalho adicional deverá ser desenvolvido, 

nomeadamente o próximo passo, antes da implementação da técnica no terreno, deverá passar 
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pela elaboração de um estudo que permita definir de forma clara, objectiva e concreta quais os 

produtos passíveis da aplicação desta técnica. 

Outra ideia para investigação futura poderá ainda ser indagar, a todas as PL’s da Udifar, sobre 

qual o melhor método de aprovisionamento dos produtos que não encaixam na utilização de 

CDK. 

Sistematizando, e conforme já referido anteriormente, os principais aspectos a considerar pela 

Udifar na aplicação de uma estratégia CDK deverão ser os seguintes: 

• Perceber e Decidir se a implementação do CDK será aplicada a toda a CA ou apenas à 

própria empresa; 

• Estabelecimento de parcerias e comunicação com outros membros da CA, 

nomeadamente fornecedores; 

• Escolha do tipo de CDK a utilizar mais adequado; 

• Comunicação interna; 

• Um correcto planeamento, controlo e sequenciamento das operações - Balanceamento 

das cargas de trabalho; 

• Partilha de informação, bem como da disponibilidade da mesma; 

• Minimização das movimentações físicas das mercadorias; 

• Sistemas tecnológicos de suporte à informação adequados; 

• Selecção e gestão dos recursos humanos e respectiva formação; 

• Adequabilidade do layout da PCD; 

• Selecção adequada dos produtos passíveis de integrar uma estratégia de CDK. 
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No exercício de simulação efectuado que permitiu obter resposta para a segunda questão de 

pesquisa inicialmente apresentada foram utilizados dados actuais de modo a julgar a 

necessidade futura de número de recursos humanos necessários, bem como uma previsão do 

lead time de chegada dos produtos às PLP’s. Com a devida ressalva, o lead time apresentado é 

apenas aplicável aos produtos incluídos na aplicação da técnica de CDK, sendo que para os 

restantes produtos o lead time será idêntico ao actual. É no entanto recomendável que logo 

após a implementação física da técnica e a sua estabilização, sejam efectuadas recolhas de 

dados reais que confirmem os pressupostos indicados no exercício de simulação e que 

confirmem a maior eficácia da aplicação do CDK face ao modelo de aprovisionamento actual 

da Udifar. Nessa recolha de dados poderão ainda ser incorporados novas variáveis, como por 

exemplo o número de porta-paletes e empilhadores necessários, bem como recipientes de 

movimentação interna, entre outros. 

Uma nota também para o facto do dimensionamento das zonas para mercadoria em espera 

para conferência e sorting ter levado em linha de conta dados da actividade actual. É 

perfeitamente natural que após o balanceamento da actividade de recepção de mercadorias e a 

implementação do CDK estas zonas tenham de ser redimensionadas. Este aspecto deverá ser 

garantido aquando da implementação do layout, prevendo espaço para um crescimento ou 

uma diminuição destas zonas em função do desenrolar das operações. 

Por último recomenda-se ainda o estabelecimento urgente de parcerias fortes e duradouras 

entre a Udifar e os seus principais fornecedores, pois a forma como as mercadorias chegam à 

PCD tem uma grande influência na velocidade das operações no seu interior, bem como no 

número de recursos necessários. Por exemplo as mercadorias poderão chegar à PCD já 

separadas por PL de destino, ou poderão ser efectuadas encomendas em separado entre 
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produtos incluídos na técnica de CDK e produtos não incluídos. Nestas parcerias têm também 

de ser considerados métodos de troca electrónica de dados que visem facilitar o processo de 

incorporação de dados nos sistemas informáticos de ambas as entidades. 
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