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RESUMO 

 

Com o passar dos anos, as demandas de e-commerce tendem a crescer cada vez 

mais, em conjunto com exigência dos consumidores. Os produtos precisam ser entregues 

rapidamente, com menor custo de frete e com a maior variabilidade de itens. Dessa forma, os 

centros de distribuição são obrigados a focarem nas operações de last mile, ou seja, a entrega 

dos centros de distribuição ao consumidor final, pressionando a cadeia logística, a fim de 

garantir uma melhor experiência de compra aos consumidores. As empresas são levadas 

aumentarem a complexidade de sua operação, seja no tamanho, seja em relação ao número de 

SKUs (Stock Keeping Unit), buscando aliar a redução de custos com o atendimento da 

expectativa do cliente.  Considerando esse contexto como justificativa, este trabalho final de 

curso tem por objetivo demonstrar como a aplicação de novas tecnologias de informação e 

logística possuem o potencial de impactar nos processos internos dos centros de distribuição e 

nos fatores que definem a experiência do cliente. Assim, foi realizado um estudo de caso de 

uma empresa considerada uma das líderes do setor logístico e varejista mundial, através da 

leitura e compilação dos principais pontos de artigos, livros e reportagens sobre a organização, 

além de uma entrevista com uma funcionária de um centro de distribuição da empresa estudada 

no Brasil. Entre os resultados obtidos, podem-se destacar a redução do lead time de entrega, os 

benefícios de escala, a assertividade de previsão de estoques e a diminuição de custos 

operacionais, que influenciam a experiência do cliente positivamente em relação a percepção 

do valor do seu dinheiro e confiança na empresa, servindo como vantagens competitivas para 

garantir a satisfação dos consumidores. 

 

Palavras-chave: centros de distribuição, gestão de estoque, robôs autônomos, 

internet das coisas, experiência do cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, the e-commerce demands tend to grow more and more, along with 

consumers demands. Products must be delivered quickly, with lower shipping costs and with 

greater variability of items. Therefore, distribution centers must focus on last mile operations, 

which is the delivery process from de distribution centers to the final consumer, that puts 

pressure on the supply chain in order to ensure a better shopping experience for the clients. 

Companies are led to increase the complexity of their operation, whether in size or in relation 

the number of SKUs (Stock Keeping Unit), seeking to combine cost reduction with meeting 

customer expectations. Having this context as justification, this monograph aims to demonstrate 

how the application of new information and logistics technologies has the potential to impact 

the internal processes of distribution centers and the defining factors of customer experience. 

Thus, a case study was carried out of a company considered one of the leaders in the logistics 

and retail sectors worldwide, through reading and compiling the main points of articles, books 

and reports about the organization, in addition to an interview made with an employee of a 

Brazilian distribution center of the company studied. Among the results obtained, the reduction 

in delivery time, the benefits of scale, the assertiveness of forecasting inventories and the 

reduction of operation costs can be highlighted, which positively influence the customer 

experience in relation to the perception of money’s value and clients trust in the company, 

serving as competitive advantage to guarantee consumer satisfaction.  

 

Key Words: distribution centers, stock management, autonomous robots, internet 

of things, consumer experience  
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1 Introdução 

 

Com o passar dos anos, o e-commerce têm se consolidado como uma estratégia essencial 

para as empresas e como uma forma de consumo mais comum para a população. Conforme 

aponta a pesquisa feita pela NZN Intelligence1 e publicada pelo portal E-commerce Brasil em 

2019, cerca de 80% dos consumidores brasileiros já fizeram uma compra online e preferem essa 

modalidade em vez de compras em lojas físicas.  Além disso, no ano de 2019, foram realizadas 

148 milhões de compras online, gerando um faturamento de 61,9 bilhões de reais, segundo a 

41ª edição do Webshoppers, elaborado semestralmente pela Ebit|Nielsen2 em parceria com a 

Elo3. Somado a isso, a pesquisa “Retail e-Commerce In Brazil” feita pela empresa Forrester4 

encomendada pelo Google em 2016 mostrou que as vendas de e-commerce vão dobrar em 

relação ao ano de pesquisa até 2021, para um valor de 85 bilhões de reais, apresentando um 

crescimento médio de 12,4% ao ano.  

Outro fator recente que tem impactado fortemente as vendas online foi a pandemia do 

novo coronavírus (Sars-cov-2 ou Covid-19), que se instalou no mundo em 2020 e levou a 

práticas de isolamento social ao redor do mundo, com fechamento de lojas físicas. Dessa forma, 

o e-commerce tornou-se uma forma de sobrevivência para diversas empresas, as quais antes 

estavam cogitando apostar no comércio eletrônico e tiveram que acelerar o processo de entrada, 

e será uma das variáveis responsáveis por alterar os hábitos de consumo da população mundial, 

que passará a consumir mais de forma eletrônica (MOREIRA; Paulo, 2020). Segundo 

levantamento feito pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), foram 107 

mil novos estabelecimentos criados na internet em pouco mais de dois meses, e o faturamento 

do setor aumentou cerca de 56,8% nos primeiros cinco meses de 2020. 

Entretanto, se o consumo virtual e presença das empresas na internet tem aumentado, as 

exigências dos clientes também crescem. O relatório “State of the Connected Customer”, 

realizado pela Salesforce Research de 2018, com mais de 6.700 consumidores de 15 países 

mostra que 57% dos clientes deixariam de contratar um serviço ou comprar um produto de uma 

marca pois obteve uma melhor experiência com o concorrente. Ainda sobre esse estudo, 89% 

dos entrevistados que eram brasileiros declararam que a experiência de compra é tão importante 

 
1 Empresa responsável por realizar levantamentos sobre diversas vertentes que servem de insumos 

para outras companhias. 
2 Empresa responsável por realização de mensuração e análise de dados de mercados mundiais. 
3 Empresa brasileira de pagamentos. 
4 A Forrester é uma empresa norte-americana que realiza pesquisas de mercado sobre o impacto 

existente e potencial da tecnologia para assessorar outras companhias. 
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quanto os produtos ou serviços comercializados.  Segundo o artigo “Conheça fatores que 

determinam a satisfação do seu cliente” do SEBRAE, alguns dos fatores que determinam a 

satisfação do cliente são: as características do produto ou serviço, as emoções do cliente, as 

causas do fracasso ou sucesso, as percepções de justiça e experiências com outros clientes, 

colegas e parentes. 

Assim, uma falha na entrega pode prejudicar a imagem das empresas e, 

consequentemente, o negócio em si. Preocupa o fato de que, no período de janeiro a junho, 

foram registrados o dobro de queixas relacionadas ao e-commerce quando comparado ao 

mesmo período de 2019, conforme levantado pelos PROCONs (Programa de Proteção e Defesa 

do Consumidor), ainda mais se considerarmos que cerca de 47% dos entrevistados pela 

Accenture em seu estudo chamado “2018 Personalization Pulse Check” disseram que evitariam 

comprar no varejista ou marca no futuro após uma experiência ruim. Dentre as principais 

queixas dos consumidores para o PROCON estão que os produtos comprados ou nunca são 

entregues ou são entregues com atraso em relação a previsão fornecida pelas empresas, além 

da dificuldade de obter o estorno de compras canceladas. 

Essas questões estão relacionadas com o conceito de last mile, ou seja, a última etapa 

da logística, sendo a entrega de uma mercadoria de uma organização até o cliente final, também 

conhecida como business-to-consumer (GEVAERS; VAN DE VOORDE; VANESLANDER, 

2009). É nela em que o pedido é enviado ao consumidor, saindo do centro de distribuição para 

o destino final. Segundo Manerba (2018), a entrega de last mile é considerada atualmente como 

uma das partes mais caras, menos eficientes e mais poluentes de toda a cadeia de suprimento.  

Por isso, essa etapa é tão decisiva para a experiência do cliente e coloca uma pressão nos 

processos logísticos das empresas.  

Para otimizar o last mile e gerar vantagens competitivas, uma das alternativas que as 

empresas podem adotar é o investimento em tecnologias de informação e logística para a 

melhoria de seus centros de distribuição, tanto na utilização da internet das coisas (IoT) para 

gestão de estoques como em robôs autônomos na estrutura física, por exemplo. Este mecanismo 

traz ganhos na gestão da cadeia de suprimentos pois possibilita o uso de tecnologia para 

conectar máquinas, produtos e pessoas em tempo real, além de seus dados poderem ser usados 

por toda a cadeia logística (SZOZDA, 2017). Aumento da quantidade de caixas separadas por 

dia, maior eficiência na separação dos pedidos e diminuição do lead time de entrega são 

algumas das vantagens provenientes desse tipo de medida, que foram adotadas por diversas 

empresas do setor logístico ao redor do mundo, principalmente pelas líderes de mercado e que 

tem proporcionado resultados positivos na entrega ao cliente e na percepção do mesmo. 
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1.1 Objetivo 

Este trabalho final de curso possui como objetivo demonstrar como a utilização de 

tecnologias nos centros de distribuição podem impactar o last mile, mostrando seus benefícios 

e utilidades na operação das empresas, de modo a favorecer a experiência do cliente, 

impactando diretamente nos critérios que a definem. Para isso, será realizado um estudo de caso 

descritivo de uma empresa líder do mercado no setor varejista e logístico. 

 

1.2 Importância do Estudo 

A importância do presente estudo deve-se ao fato de descrever as vantagens 

competitivas que podem ser estabelecidas pela implementação de novas tecnologias, tais como 

aperfeiçoamento dos prazos de entrega e aumento da complexidade operacional em relação a 

quantidade de SKUs (Stock Keeping Unit)5 nos centros de distribuição e como elas se 

relacionam com a experiência do cliente. Além disso, devido ao novo coronavírus e a 

necessidade de isolamento social para contenção da transmissão, a aplicação das novas 

tecnologias pode diminuir a necessidade de mão de obra nos armazéns das indústrias. 

Para a formação como engenheiro de produção, é de suma importância a 

compreensão das novas tecnologias de informação e logística aplicadas devido à utilização da 

internet das coisas, robôs automatizados e computação em nuvem em um mundo cada vez mais 

digital. O entendimento dos benefícios que tais ferramentas atribuem para o processo logístico 

e administrativo, reduzindo custos e diminuindo os tempos dos processos, fornece contribuições 

para o estudo de logística. Por fim, o entendimento de uma empresa líder de mercado fornece 

conhecimentos que podem ser utilizados como benchmarking em outras organizações.  

Destaca-se a contribuição desse estudo para as áreas de qualidade e logística a 

respeito dos assuntos abordados nesse trabalho final de curso. 

 

1.3 Delimitação do estudo 

O presente estudo se delimita a realizar o estudo de caso de forma descritiva das 

empresa em questão, através de entrevistas e informações encontradas em livros, artigos e 

notícias. Essa opção foi escolhida devido a impossibilidade de visita às estruturas físicas da 

empresa em território nacional e internacional devido às restrições provocadas pela pandemia 

do novo coronavírus.  

 
5 Código único de identificação de um produto, designando os diferentes tipos de produto de um 

estoque. 
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Além disso, o trabalho final de curso focará no processo de como o pedido chega 

nos centros de distribuição e armazém e é direcionado ao consumidor final, e como isso afeta a 

experiência do cliente. Contudo, o maior foco será nos centros de distribuição da empresa 

estudada, por entender que é neste setor que estão concentrados a maior parte das tecnologias 

disruptivas que garantem vantagens competitivas a mesma, a fim de demonstrar os impactos 

positivos da implementação de tecnologia neste setor da logística na redução de custos, ganho 

de escala de produção, agilidade do processo, entre outros, que inspirou inovações semelhantes 

pelos concorrentes, e na experiência do cliente, servindo como fator de confiança na empresa e 

maior sensação de valorização monetária por parte dos consumidores.  

 

1.4 Questões 

O presente trabalho final de curso tem como objetivo responder as seguintes 

questões após a realização do estudo de caso: 

• Como a implementação de novas tecnologias em centros de distribuição podem 

produzir vantagens competitivas (atributos que permitem uma organização a 

superar outras) em relação ao last mile para as empresas? 

• Por que as empresas devem optar pela adoção de novas tecnologias de informação 

e logística em seus centros de distribuição? 

• Quais os benefícios que podem ser obtidos após a implementação dessas novas 

tecnologias? 

• Qual o modelo adotado pela empresa para a aplicação de tecnologias nos centros 

de distribuição focados no last mile? 

• Como a aplicação das tecnologias nos centros de distribuição impactam nos 

requisitos de experiência do consumidor? 

 

1.5 Organização do Estudo 

Esse trabalho final de curso está dividida em 6 capítulos. O primeiro deles é a 

“Introdução”, na qual serão explicados o contexto do problema analisado e sua importância, o 

objetivo do estudo, suas delimitações, as questões e hipóteses a qual busca-se responder através 

deste trabalho, e a estruturação do mesmo. 

No segundo capítulo, será realizada a revisão da literatura, onde serão explicados 

alguns conceitos importantes que serão aplicados no estudo para a sua compreensão, baseados 
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no ponto de vista dos principais autores sobre logística, centros de distribuição, gestão de 

estoques, Industria 4.0 e Last Mile. 

Após essa etapa, no terceiro capítulo, será apresentada a metodologia de estudo de 

caso descritivo aplicada para a realização dessa trabalho de conclusão de curso. Serão 

explicados o seu conceito e o passo a passo de como foi realizado esse estudo. 

No quarto capítulo, será apresentado o estudo de caso realizado propriamente dito, 

onde serão explorados a história da empresa, suas motivações para a aplicação de novas 

tecnologias, quais tecnologias foram aplicadas, os objetivos de sua aplicação e quais os 

benefícios que foram obtidos a partir disso, além de sua relação com a experiência do cliente, 

e quais os fatores impactados. 

No quinto capítulo, serão apresentadas as conclusões relacionadas com as 

observações realizadas a partir das informações fornecidas do estudo de caso e sobre a sua 

relevância, respondendo as questões levantadas e indicando novos possíveis estudos a serem 

realizados. 

Por fim, o estudo termina em seu sexto capítulo, onde serão apresentadas as 

referências bibliográficas utilizadas, com o objetivo de atribuir aos autores dos temas 

apresentados a sua devida propriedade intelectual, assim como fornecer um catálogo de 

informações para maior aprofundamento dos leitores. 

 

 

 

2 Revisão da Literatura 

A revisão de literatura aborda os conceitos de logística, centros de distribuição, 

gestão de estoques, indústria 4.0 com o objetivo de fornecer os conceitos necessários para que 

o leitor entenda o tema discutido nesse trabalho final de curso e fornecer a ótica que tais 

conceitos foram utilizados ao longo do trabalho. Serão explicitados alguns conceitos 

tecnológicos essenciais para entender as tecnologias de informação e logística disruptivas 

adotadas pelas empresas estudadas, a fim de criar um arcabouço teórico para a descrição do 

caso. 

 

2.1 Logística 

A logística é a ciência que busca resolver as questões relacionadas ao suprimento 

de insumos ao setor produtivo, de distribuição de produtos acabados ou semiacabados, entre 
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outros problemas logísticos gerais como localizações estratégicas, tentando atender a restrições 

espaciais e temporais (NOVAES, 2014). Segundo Bowersox e Cross (2014), seu objetivo é 

disponibilizar o produto para o consumidor no local e momento que ele precisa. 

Desde sua origem como ciência em 1917, a logística passou por um novo processo 

de evolução, e hoje busca uma gestão integrada, capaz de agregar valor, tempo, qualidade e 

informação para toda a cadeia. Entende-se como cadeia a cadeia de suprimentos, que 

corresponde ao caminho percorrido desde as fontes de matéria prima, passando pelas fábricas 

de componentes, pela manufatura do produto, pelos distribuidores, pelo varejista e, por fim, 

chegando ao consumidor. (NOVAES, 2007). 

 

Figura 1 – Fluxo da cadeia de suprimentos 

Fonte: (Adaptado de Novaes, 2007) 

 

Para que isso ocorra, é preciso realizar o planejamento logístico. Segundo Ballou 

(2006), esta etapa busca responder as perguntas “o que?”, “quando?” e “como”, se 

desenvolvendo em três níveis: estratégico, tático e operacional. Estes níveis se diferem entre si 

em relação ao horizonte de planejamento, no qual o estratégico é de longo prazo, o tático de 

médio prazo e o operacional de curto prazo, ou seja, baseado nas decisões do dia a dia. Podemos 

exemplificar as ações para cada nível como: a escolha a localização de um novo armazém para 

o nível estratégico; a maximização da utilização de caminhões para o nível tático; e o 

manuseamento e embalagem de produtos para o nível operacional. 
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A logística tem se tornado um dos conceitos gerenciais mais atuais e estudados 

devido a duas linhas fundamentais de transformação. A primeira delas é a econômica, pois para 

um mundo cada vez mais globalizado, criou-se um ambiente de exigências competitivas. Já a 

segunda, são as transformações tecnológicas, que permitem o aumento de eficácia e eficiência 

na gestão de operações que têm se transformado mais complexas. Dessa forma, a logística passa 

a ser vista com uma maior importância estratégia do que apenas uma atividade operacional 

(FLEURY et al., 2000). 

 

Figura 2 – Quadrantes das transformações logísticas 

Fonte: (Adaptado de Fleury, 2000) 

 

Para este trabalho final de curso, focaremos no quadrante de transformações 

tecnológicas e econômicas, visto que a aplicação das tecnologias de informação e logística 

trazem benefícios na eficiência da operação nos centros de distribuição, diminuindo o tempo 

necessário para a realização de atividades de picking, por exemplo, e trazem vantagens 

competitivas, como o aumento de escala da quantidade de SKUs no centro de distribuição pela 

menor necessidade de pessoal e estratégia de armazenamento.  

Nesse sentido, para Fleury et al. (2000), a logística passa a ter a responsabilidade 

de agregar valor através de seus processos, que são capazes de reduzir o prazo de entrega, 

aumentar a disponibilidade do produto, entre outros.  Para que isso seja possível, é necessário 

que as informações relacionadas aos custos logísticos sejam confiáveis para que sirvam de 

apoio na tomada de decisão. O controle desses custos pode aumentar a eficiência de processos 

internos e externos à empresa e melhorar o relacionamento com fornecedores e clientes. 
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O advento de novas tecnologias no processo logístico tem o potencial de torná-lo 

mais flexível e eficiente, com redução de custos operacionais, maior assertividade nas previsões 

de demanda, entre outros. Para Carvalho, Cruz e Machado (2011), em um contexto de internet 

das coisas da indústria (IoT), novos desafios logísticos irão surgir como: controle de integridade 

da cadeia de suprimentos, alta necessidade de transparência, projetos de redes de suprimento, 

para se tornarem mais ágeis, enxutas, resilientes e verdes. Essa nova logística tem recebido o 

nome de logística 4.0. 

 

2.2 Centro de distribuição (CD) 

Segundo Lima Coelho (2004), os centros de distribuição são armazéns, com 

equipamentos eficientes para realizar a movimentação de materiais, estruturas de armazenagem 

adequadas ao tipo de produto, espaço e recursos enxutos para a execução das atividades 

operacionais. Há, também, um sistema de informações adequado para auxiliar a tomada de 

decisão, com objetivo de atender alto giro de produtos e a demanda dos clientes. 

Os CDs apresentam uma grande diferença em relação aos armazéns, uma vez que 

o primeiro opera no sistema pull(puxada), ou seja, com o objetivo de receber produtos “Just-

in-time” a fim de atender as necessidades dos clientes, enquanto que o segundo atua no sistema 

push(empurrada), armazenando produtos para oferecer aos clientes. (ALVES, 2000). Neste 

trabalho final de curso, estudaremos os centros de distribuição e sua operação puxada, pois esta 

é diretamente dependente do desejo do consumidor de adquirir os produtos e depende de sua 

experiência para obter o sucesso operacional. Para Lima (2002), a necessidade de utilizar 

centros de distribuição se justifica pelo melhor gerenciamento da crescente demanda dos 

pedidos, que podem ocorrer pela maior variedade de produtos devido ao lançamento constante 

e a necessidade de melhor atendimento ao cliente. 

Os centros de distribuição são uma alternativa para as empresas quando o objetivo 

é encurtar as distâncias entre as fábricas e os clientes intermediários e finais. (CARVALHO, 

MACEDO, 2010). Eles permitem regionalizar os estoques existentes em diversos pontos de 

venda, proporcionando ganhos operacionais, principalmente na redução de custos e ganhos de 

eficiência (RODRIGUES et al, 2014). Para Ballou (2007), os custos de armazenagem podem 

ser compensados com a redução dos custos de produção, pois os estoques absorvem as 

flutuações dos níveis de produção. Além disso, é possível reduzir os custos de transporte, 

permitindo o uso de quantidades maiores e mais econômicos nos lotes de carregamento. 

A seguir, serão descritas as funções básicas de um CD, conforme Calazans (2001): 

recebimento de materiais, movimentação, armazenagem, separação de pedidos e expedição. 



20 

 

 

 

Figura 3 – Funções de um CD 

Fonte: (Adaptado de Calazans, 2001) 

 

2.2.1 Recebimento de materiais 

O recebimento de materiais é a execução de um conjunto das seguintes operações 

realizadas por um setor específico: identificação do material recebido; confronto de documento 

fiscal com o pedido; inspeção qualitativa e quantitativa do material; e a aceitação do mesmo 

(SANTOS, 2001). Na primeira etapa, são verificadas as características físicas dos produtos 

recebidos. Após isso, verifica-se se o pedido está de acordo com a nota fiscal em relação a 

quantidade e valor do documento. Os produtos aprovados passam pela inspeção qualitativa e 

quantitativa sob os critérios de qualidade para saber se podem ser aprovados e serem 

armazenados. 

Segundo Francischini e Gurgel (2002), para determinar se as características de um 

produto estão conforme o pedido de compra, é preciso medir, examinar, ensaiar e verificar os 

atributos do produto recebido, comparando os resultados com requisitos especificados, 

assegurando que o pedido seja entregue com as devidas especificações e conformidades.  

Para Martins (2009), é preciso combinar cinco elementos principais para uma 

melhor compreensão do recebimento de uma empresa. São eles o espaço físico, recursos de 

informática, equipamentos de carga e descarga, pessoas e procedimentos normalizados. 

 

2.2.2 Movimentação de materiais 

Para Paoleschi (2008), o trabalho contínuo e incessante de movimentação e 

abastecimento de insumos, embalagens, componentes, produtos gerados e equipamentos 

utilizados na produção é essencial para a manutenção da operação da fábrica sem interrupção 

de suas atividades. 
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O transporte e movimentação física dos materiais tem por objetivo principal: 

reduzir custos, aumentar a produtividade, aumentar a capacidade de utilização do armazém, 

melhorar a segurança com a redução dos riscos de acidentes (GONÇALVES, 2010). 

Para Moura (1998), o tipo de equipamento utilizado na movimentação de materiais 

está diretamente relacionado a eficiência e o custo de operação do centro de distribuição. Em 

2008, Moura define os seguintes equipamentos como os mais utilizados para transporte e 

manuseio de materiais: 

• Empilhadeiras – são equipamentos para a movimentação e estocagem dos materiais, 

podendo ser elétricas, a gás, diesel ou gasolina. 

• Paleteiras – podem ser manuais ou elétricas, e são utilizados em roteiros aleatórios, 

intermitentes ou curtas distâncias. 

• Pontes rolantes ou guindastes – equipamentos constituídos por uma viga apoiada que se 

move sobre trilhos paralelos, instalados nas colunas, treliças ou estruturas acima do piso. 

• Transportador de esteira – são transportadores construídos com fitas ou telas metálicas, 

deslizando sobre uma chapa metálica ou estruturas tipo espinhas de peixe. 

• Transportador de piso – com o objetivo de facilitar as operações em processos de fluxo 

contínuo, é qualquer tipo de transportador montado próximo ao nível do piso. 

Dessa forma, os equipamentos são parte essencial para a velocidade da 

movimentação dos materiais e, portanto, garantir uma operação eficiente para atender a 

demanda do consumidor no menor tempo possível. 

 

2.2.3 Armazenagem 

As funções básicas da armazenagem são: recebimento, identificação e classificação, 

conferência qualitativa e quantitativa, endereçamento para o estoque, estocagem, separação dos 

pedidos, acúmulo de itens, embalagem, expedição e registro de operações (MOURA, 2008). 

Segundo Calazans (2001), a área de armazenagem dos CDs é composta por estruturas como 

porta-paletes, drive in, estanterias e racks, os quais são separados por corredores de acesso às 

mercadorias. 

É importante ressaltar a diferença entre armazenagem e estocagem. Para Hara 

(2011), enquanto a armazenagem é a denominação genérica e ampla que inclui todas as 

atividades destinados à guarda temporária e distribuição de materiais, a estocagem é uma das 

atividades do fluxo de materiais do armazém, destinado a locação estática. Dessa forma, dentro 

de um centro de distribuição, podem existir diversos pontos de estocagem. 
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Neste trabalho final de curso, focaremos na armazenagem por esse ser um conceito 

mais amplo que aborda, inclusive, a estocagem cujo método é um diferencial da empresa 

estudada para obter suas melhorias. 

 

2.2.4 Separação de Pedidos (picking) 

A coleta do mix correto de produtos, em sua quantidade correta, da área de 

armazenagem para satisfazer as necessidades do consumidor é conhecido como separação de 

pedidos (picking) (LIMA, 2002). Conforme o número de unidades para a separação, o número 

de pedidos expedidos por dia, o número de itens contidos no documento de picking e o intervalo 

de tempo entre as separações de pedido, aumenta a complexidade desta atividade (LIMA, 

2002).  

Segundo Tompkins (1998), 55% de todos os custos operacionais de um armazém 

típico podem ser atribuídos ao picking, conforme estudo. Ademais, cerca de 60% do tempo do 

ciclo do pedido está relacionado a movimentação do operador durante a atividade de separação 

do material (RODRIGUES, 1999). Dessa forma, é possível dizer que a estratégia de picking 

está diretamente relacionada com o tempo de movimentação e nível de serviço para o cliente. 

Além disso, como a área de estocagem ocupa grande espaço, a separação dos 

pedidos implica em grandes deslocamentos por parte dos operadores. No entanto, existem 

algumas alternativas intermediárias que podem ser adotadas com o objetivo de minimizar esse 

tempo gasto com o deslocamento, como algoritmos para definição de rotas de coleta, lógicas 

de endereçamento com o deslocamento e métodos alternativos de organização do trabalho, 

conforme Lima (2002). 

Lima (2002) descreve 3 tipos de estratégias de picking dentro de um CD: 

• Picking discreto – o pedido é completamente realizado por apenas um operador, em que 

apenas um produto é coletado por vez. Possui uma baixa taxa de erro, porém também 

apresenta pouca produtividade. 

• Picking por zona – São divididas zonas com determinados produtos, e cada operador é 

responsável por uma zona. Os itens são postos em uma caixa comum de consolidação. 

Este modelo estratégico reduz o deslocamento dos operadores, pois cada um atua em 

sua zona, mas apresenta uma dificuldade em balancear a carga dos trabalhadores, 

pendentes do giro dos produtos. 

• Picking por lote – Neste modelo, acumulam-se os pedidos e juntam-se as quantidades 

de cada produto para que o operador colete a soma dos pedidos. Aumenta-se a 
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produtividade do deslocamento do operador, porém aumenta também a chance de erro 

na separação. 

Dessa forma, cada estratégia de picking possui pontos positivos e negativos que 

impactam a operação, sendo necessário que cada empresa avalie o melhor método para o seu 

estágio de maturidade. 

 

2.2.5 Expedição 

O processo de expedição é definido como a separação de itens armazenados em 

determinado local, destinando-os para outra localização com o objetivo de atender uma 

demanda específica, a qual pode ser o envio de produtos a um cliente ou a um terceiro para 

agregar valor ao item (BERTAGLIA apud MARQUES, 2009). 

Segundo Marques (2009), o processo de expedição inclui as tarefas de: verificação 

se o produto que o cliente pediu está pronto para ser expedido; preparação dos documentos de 

remessa; pesagem, de forma a determinar o custo de envio do produto; consolidar as 

encomendas por operador logístico; e carregar os caminhões (tarefa que pode ser realizada pelo 

transportador). 

No processo de expedição, alguns complicadores podem afetar a sua eficiência, tais 

como o atraso das transportadoras, atraso na emissão da lista de separação, quebra da sincronia 

entre os processos de recebimento e expedição nas operações de crossdocking picos de 

demanda que não foram planejados de forma adequada (CALAZANS, 2001).  

É no final desse processo que é iniciado o desafio do last mile, que terá sua definição 

descrita mais a frente nesse capítulo. 

 

 

2.3 Gestão de estoques 

Os estoques permitem a racionalização nos processos de compra, garantem a 

homogeneidade em processos produtivos, alimentando o fluxo produtivo e possibilitando às 

organizações a realizar a economia de escala em muitas tarefas. Assim, os estoques podem ser 

considerados como fatores diretamente relacionados à competitividade das empresas e das 

cadeias de suprimentos. (ACCIOLY;AYRES E SUCUPIRA,2008). 

Segundo Slack et al. (2009), o estoque ocorre devido à falta de harmonia entre 

fornecimento e demanda, representando recursos em transformação. Dessa forma, devem ser 

considerados aspectos da gestão da demanda, administração de transportes e o espaço físico 

para o armazenamento de materiais, a fim de gerenciá-lo. 
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Quando focamos na operação, a escolha por baixos estoques tem como 

consequência a indisponibilidade de atender o cliente, afetando o nível de serviço da empresa, 

além de danos à imagem da mesma. Entretanto, a manutenção de estoques altos é vista como 

dinheiro parado e, consequentemente, maiores custos, trazendo malefícios na visão financeira. 

(CORRÊA; CORRÊA, 2008). O estoque se estabelece, portanto, como uma das preocupações 

principais das empresas. 

Como solução, é necessário realizar a gestão dos estoques, que pode ser definido 

como um conjunto de atividades que buscam atender as necessidades de material da 

organização por meio da maior rotatividade possível, buscando eficiência e menor custo. Seu 

objetivo é a busca constante do equilíbrio entre nível de estoque ideal e a redução dos custos 

gerais de estoque, segundo Viana (2000).  

Dessa forma, de acordo com Ching (2010), a gestão de estoques é uma forma de 

reduzir os custos associados com a aquisição e a gestão de materiais. Originada na função de 

compras das empresas que entenderam a importância de integrar o fluxo de materiais as suas 

funções de suporte, através do negócio e fornecimento aos clientes imediatos. Entende-se, 

então, a função de compras, de acompanhamento, gestão da armazenagem, planejamento e 

controle da produção e gestão de distribuição física. 

Conforme descrito por Rego e Mesquita (2011), podem ser aplicados três diferentes 

modelos para realizar o controle: reposição contínua, reposição periódica e estoque base. 

• Reposição contínua (R,Q) – são estabelecidos os parâmetros de ponto do pedido “R”, o 

qual dispara um novo pedido quando o nível de estoque fica abaixo do mesmo, e o lote 

de compra “Q”, sendo este o lote econômico de compras, que equilibra os custos de 

estocagem e os custos de transporte. 

• Reposição periódica (T,S) – Neste modelo, são estabelecidos também dois parâmetros. 

O primeiro deles é o intervalo de revisão “T”, sendo este um período fixo de tempo para 

que ocorram revisões do estoque e colocação dos pedidos. O segundo deles é o nível 

máximo de estoque “S”, sendo este o valor a ser atingido pelo pedido para reposição de 

estoque. 

• Estoque base (B) – estabelece-se um parâmetro “B”, cujo objetivo é realizar um pedido 

de igual quantidade ao que foi retirado do estoque, a fim de realizar a reposição, 

mantendo a posição do estoque constante. 

Para o gerenciamento dos estoques, é necessário o controle de indicadores, que são 

responsáveis por monitorar e determinar o status da operação para desenvolvimento. Para este 

trabalho final de curso, focaremos nos indicadores: curva ABC, giro de estoque, cobertura de 
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estoque e a acurácia de estoque. Sua escolha é justificada por serem os mais comuns 

encontrados na empresa e são diretamente impactados pelas tecnologias estudadas na seção 4. 

 

2.3.1 Acuracidade de estoque 

Proveniente do termo em inglês accuracy, o termo acuracidade tem em seu 

significado a ideia de precisão. Aplicando esse conceito aos estoques, entende-se que quanto 

mais precisa forem as informações de estoque, mais seguras serão as decisões de gerenciamento 

de estoque (Walleret al., 2006). 

De acordo com Bowersoxet al. (2014), a acurácia é realizada através de contagens 

físicas, podendo ser anuais ou divididas de acordo com um planejamento pré-estabelecido. 

Após a contagem, são feitas as comparações entre o valor encontrado e o registrado em sistema 

para solucionar possíveis divergências encontradas e garantir a contínua validade do sistema.  

Dessa forma, a falta de acuracidade pode implicar em complicações na operação 

dos estoques das empresas. Segundo uma pesquisa feita por Drohomeretski (2009), alguns 

fatores que podem provocar essa não conformidade são o erro no cadastro da estrutura de 

materiais, o registro incorreto nas operações de movimentação de materiais via sistema, os 

problemas no processo de recebimento, os problemas no processo de apontamento e problemas 

no processo de expedição. 

Portanto, o nível de acurácia pode ser medido pela seguinte fórmula 

(BERTAGLIA,2006): 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥100 

Fórmula 1: Acurácia de estoque  

 

A quantidade física é a quantidade de itens contabilizados manualmente no estoque 

pelos colaboradores, enquanto que a quantidade teórica representa o quanto o sistema 

contabiliza que há no estoque após as transações internas. O indicador busca entender a 

diferença entre esses valores, que podem ocorrer por falha humana ou roubos, por exemplo. 

 

2.3.2 Curva ABC 

Fundamentada por Vilfredo Pareto no século XIX em seu teorema, a curva ABC 

trata da classificação estatística dos materiais, baseada em seu valor e nas quantidades 

utilizadas, considerando a importância dos mesmos (PINTO, 2002).  



26 

 

A curva ABC tornou-se bastante útil para diversos setores para a tomadas de 

decisão que envolvam grande volume de dados e ação torna-se urgente, podendo ser usado para 

a avaliação de estoques, produção, vendas, salários e outros (POZO, 2002). Para Letti e Gomes 

(2014), esta estratégia é a maneira mais simples e prática para solucionar problemas 

relacionadas a gestão de estoques, devido a forma como traz resultados. Ela pode ser usada não 

só para os números coletados na empresa, mas também para estabelecer graus de importância 

para os produtos. 

Conforme descreve Slack (2009), a curva abc é classificada da seguinte forma: 

• Itens classe A – são assim classificados 20% dos itens de maior valor que representam 

80% do valor total do estoque. 

• Itens classe B – são os itens de valor médio, que constituem 30% dos itens com 

representatividade de cerca de 10% do valor total. 

• Itens classe C – são os itens restantes, de menor valor. Sua proporção gira em torno de 

50% de todos os itens estocados os quais representam apenas cerca de 10% do valor 

total em estoque. 

 

2.3.3 Cobertura de estoque 

A cobertura de estoque, segundo Szabo (2015), está relacionada à taxa de uso de 

bom e baseia-se no cálculo da quantidade de tempo que o estoque durará baseado na demanda, 

sem que haja ressuprimento. Este indicador pode ser considerado como um antigiro, pois ele 

traduz a quantidade de tempo de consumo que corresponde ao estoque médio, sendo possível 

obter a relação de tempo sem ressuprimento (CHIAVENATO, 2014) 

Para Parente (2009), tanto um valor alto como baixo de cobertura podem acarretar 

problemas no gerenciamento de estoques para a companhia. Uma cobertura de estoque baixa 

possui o risco de faltar mercadorias para o atendimento da demanda, enquanto a cobertura muito 

alta possui risco de obsolescência das mercadorias, ou perda de qualidade com o tempo de 

exposição em lojas ou permanência em estoques. 

A cobertura pode ser calculada pela fórmula (SZABO,2015): 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

Fórmula 2:  Cobertura de estoque 

O primeiro termo é o valor do estoque médio do produto que se deseja analisar, e 

este deve ser dividido pela demanda média de um produto, que pode ser calculado pela razão 

do total de produtos pela quantidade de dias que ele esteve disponível para consumo. 
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2.3.4 Giro de estoque 

O giro de estoque é definido como a relação entre o consumo anual e o estoque 

médio de um determinado produto (DIAS, 2011). O autor ainda discorre que este indicador 

possui grande mérito pois representa um parâmetro facilmente comparável entre empresas do 

mesmo ramo de atividade e entre classes de material em estoque. 

Para Fernandes e Godinho (2010), quanto maior o giro, menor foi o investimento 

realizado pela empresa para atender um determinado período da demanda. Entretanto, para 

determinar se a empresa possui muito ou pouco estoque, é ideal que seja realizado uma análise 

de benchmarking com os concorrentes do segmento de atuação da empresa. 

A fórmula do giro de estoque, segundo Dias (2011) é: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜
 

Fórmula 3: Giro de estoque 

 

2.3.5 Síntese 

Os indicadores e ferramentas explicadas anteriormente neste tópico 2.3 têm como 

objetivo ilustrar os indicadores mais tradicionais e importantes utilizados pelas indústrias em 

seus centros de distribuição, a fim de realizar o gerenciamento de estoques. Essa definição será 

importante pelo contraste de estratégias como a da curva ABC com o do armazenamento caótico 

utilizado pela empresa de estudo que será explorado mais a frente neste trabalho final de curso, 

como uma das vantagens competitivas desta para gerenciamento de uma quantidade maior de 

SKUs em seu CD. 

 

 

2.4 Industria 4.0 

O termo indústria 4.0 surge na Alemanha, em 2011, referindo-se à quarta revolução 

industrial (DRATH; HORCH, 2014). Para Silva et al. (2015), ela prevê a integração de humanos 

e máquinas, em lugares distintos do mundo, formando grandes redes para fornecer produtos e 

serviços de forma autônoma.  

Para Drath e Horch (2014), a indústria 4.0 está diretamente relacionada com o 

conceito de Sistemas Ciber-Físicos (Cyber-Physical Systems – CPS), que necessitam de objetos 

físicos, modelos de dados dos objetos físicos e serviços baseados nos dados disponíveis. Eles 

também apresentam 3 hipóteses para auxiliar na sua compreensão: 
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1. A comunicação em sistemas de produção está cada vez mais fácil graças aos avanços 

de infraestrutura. Com isso, há uma tendência de que essa comunicação ocorra em 

qualquer lugar, auxiliando serviços de engenharia, configuração, diagnósticos, 

operação, entre outros. 

2. Os dispositivos de campo, máquinas, fábricas e produtos individuais estarão conectados 

em rede e serão capazes de armazenar dados, além de poderem ser acessados a partir de 

qualquer lugar para serem buscados e analisados. 

3. Os dispositivos descritos também serão capazes de armazenar documentos e 

conhecimentos sobre si pela rede, fora de sua estrutura física. As informações podem 

ser atualizadas com o passar do tempo e, a partir delas, algumas funcionalidades podem 

ser executadas. 

Os autores Lee, Kao e Yang (2014) complementam que o uso de sistemas físicos 

cibernéticos, em conjunto com métodos analíticos avançados de interpretação de dados e 

imagens, permitem que máquinas conscientes terão a capacidade de prevenir potenciais 

problemas de desempenho por meio de uma autoavaliação de seus estados de degradação e com 

informação similares de seus pares nas fábricas do futuro. Para Laabs e Dukanovic (2018), a 

transição da produção estática e centralizada para a fabricação dinâmica e descentralizada 

ocorre pelo intuito de se obter mais qualidade, personalização e eficiência dos produtos, a partir 

de sistemas autônomos de produção e cooperação da manufatura inteligente. 

Portanto, as tecnologias desse novo modo de produção trazem impactos diretos na 

gestão operacional, tática e estratégia dos negócios, com influência nas atividades que vão 

desde o desenvolvimento de produtos e processos até a produção e distribuição dos produtos 

para o consumidor final (IVANOV et al. 2016; ZAWADZKI; ZYWICKI, 2016). 

Rübmann (2015) define alguns pilares fundamentais que sustentam a indústria 4.0, 

devido ao seu impacto nas empresas pela transformação tecnológica e digital. Dentre eles, 

destacam-se: robôs autônomos, internet das coisas, computação em nuvem. Estes termos serão 

descritos a seguir. 

 

2.4.1 Internet das Coisas 

A ideia central da Internet das coisas ou IoT (internet of things) é a presença 

pervasiva de diversas coisas ou objetos que podem interagir entre si e cooperar com aqueles 

próximos para atingir objetivos comuns, através de endereços únicos, como RFID, sensores e 

celulares. Essa tecnologia proporciona a descentralização da tomada de decisão, a partir da 
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comunicação em tempo real entre a internet e objetos a ela conectados. (ATZORI, 2011; 

RÜßMANN et al., 2015). 

Assim, é possível que máquinas tenham diversos sensores conectados a ela, em que 

sistemas alimentados pela base de dados gerados por elas pela internet se integrem com outros 

sensores em todo o sistema produtivo realizando integrações verticais e horizontais. 

(KAGERMANN et al., 2013; SOUZA, 2017). As integrações verticais são as integrações dos 

sistemas de TI (Tecnologia da Informação) em diferentes níveis hierárquicos dentro da empresa 

para encontrar soluções eficazes, enquanto a integração horizontal ocorre pela comunicação de 

sistemas de TI de diversas empresas, reduzindo o tempo de lançamento de projetos e 

aumentando a capacidade tecnológica. (KAGERMANN et al., 2013). 

Portanto, como afirma Cheng et al. (2014), a internet das coisas é capaz de conectar 

os mundos físicos e digitais, aproveitando a rede de sensores para alavancar as comunicações 

sem fio. Este mecanismo traz ganhos na gestão da cadeia de suprimentos pois possibilita o uso 

de tecnologia para conectar máquinas, produtos e pessoas em tempo real, além de seus dados 

poderem ser usados por toda a cadeia logística (SZOZDA, 2017). 

 

2.4.2 Robôs automatizados 

Os robôs automatizados são utilizados nas linhas de produção para desempenhar 

atividades complexas. Para entender sua diferença de robôs que já atuavam no sistema fabril, é 

necessário o entendimento de dois conceitos: automação do trabalho de conhecimento e 

inteligência artificial. O primeiro deles pode ser explicado como sistemas interconectados em 

que o conhecimento é compartilhado de forma instantânea, em que os outros sistemas também 

aprendem. Já o segundo, compreende a criação de agentes com inteligência a nível de inseto 

para que possam tomar decisões rápidas sozinhos (RÜßMANN et al., 2015). 

A utilização de robôs na indústria não é novidade, mas na indústria 4.0, sua função 

vai além de atividades triviais, tornando-se autônomos e cooperativos. Os robôs agora são 

capazes de sentir, agir e pensar sem controle externo, conforme LIN et al. (2011). Dessa forma, 

a robótica será de grande importância para soluções inovadoras, ao passo que robôs mais 

inteligentes contarão com mais tecnologia, o que possibilitará maiores níveis de destreza e 

flexibilidade, capacidade de aprender novas tarefas sem programação, e colaborar 

autonomamente com outros dispositivos e operadores (INDRI et al., 2018). 

Segundo Osório (2011), os robôs autônomos podem ser divididos em 2 tipos em 

relação a sua mobilidade: base fixa e base móvel. 
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• Base fixa – os robôs de base fixa são aqueles que atuam nas operações da fábrica sem 

que haja um deslocamento físico na estrutura de forma autônoma. Estão inclusos nesse 

grupo: braços robóticos manipuladores industriais, braços manipuladores embarcados e 

gruas robotizadas, por exemplo. 

• Base móvel – através de sistemas de sensores, leitura de códigos QR ou de código de 

barras, os robôs de base móvel conseguem se locomover de forma autônoma ou 

semiautônoma. São exemplos veículos AGV (Automated Guided Vehicles), robôs 

indoor e robôs outdoor. 

 

 

2.4.3 Computação em nuvem 

A Indústria 4.0 convive com a necessidade de compartilhamento de dados dentro 

do ambiente interno e com o ambiente externo (RÜßMANN et al., 2015). No passado, os custos 

para investir em software e hardware, para o armazenamento e processamento de dados para 

criar informações de valor no desenvolvimento de produtos e serviços melhores, eram elevados, 

além do custo do espaço físico e de mão de obra. A computação em nuvem desmistificou 

paradigmas, abrindo portas para um mundo invisível (TAURION, 2010). 

Para Zeng (2019), a computação em nuvem permite a empresa a acessar um grande 

conjunto de servidores a um baixo custo, obtendo potência de cálculo, velocidade, 

confiabilidade e redução de custo. Como um serviço comercial, ela permite às empresas a 

compra de pequenas porções de potência computacional, transformando o custo fixo dos 

servidores internos em custo variável. Assim, sua comercialização tornou acessível para todos 

a potência computacional em grande escala, como um serviço de utilidade pública, trazendo 

grandes reduções de custo para armazenar e computar grandes quantidades de dados, o que 

possibilita a aplicação abrangente em tempo real do aprendizado de máquina. 

 Portanto, conforme Gubbi et al. (2013), essa tecnologia propicia uma infraestrutura 

virtual para os usuários da rede capaz de integrar dispositivos de monitorização, de 

armazenamento, ferramentas de análise e plataformas de visualização.  

 

 

2.5 Last mile 

O last mile significa a última etapa da logística, sendo a entrega de uma mercadoria 

de uma organização até o cliente final, conhecida também como business-to-consumer (B2C). 

Ela possui uma estrutura padrão: a matéria-prima, após passar por uma indústria de 
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processamento, é armazenada em um centro de distribuição e sua distribuição pode ocorrer pelo 

sistema tradicional de entregas ou por um sistema com entregas diretas ao consumidor, onde 

surge o last mile (GEVAERS; VAN DE VOORDE; VANESLANDER, 2009). 

 

Figura 4 – Evolução do last mile 

Fonte: Site Mecalux 

 

Segundo Manerba (2018), a entrega de last mile é considerada atualmente como 

uma das partes mais caras, menos eficientes e mais poluentes de toda a cadeia de suprimento. 

Para Ferruci e Bock (2014), apesar dos benefícios, o rápido crescimento do e-commerce 

resultou no aumento do volume de entregas parciais e devoluções. Sendo assim, também é 

necessário analisar os impactos criados por essa nova tendência de consumo. 

Detalhando um pouco mais sobre as devoluções provenientes do e-commerce e seus 

impactos, Corrêa (2020) explica que duas coisas podem acontecer quando ocorre a devolução 

do produto: há a agregação dos custos referentes aos fluxos reversos de buscar o item e o 

faturamento reduzido proporcionado pelos produtos devolvidos, quando comercializados 

novamente. Dessa forma, as devoluções de itens adquiridos pelo e-commerce são consideradas 

custos inevitáveis, sem que haja possibilidade de redução dos mesmos (LIU, 2014). 

A pesquisa “Desafios e Soluções do Last mile Urbano”, realizada pelo ILOS em 

2019, apontou que o avanço de estoques para áreas de grande concentração urbana poderia 

trazer reduções significativas nos prazos de entrega, por aproximar os produtos do cliente final. 

Alguma dessas medidas são a utilização de pequenos armazéns urbanos, estruturação de dark 
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stores6 e uso das lojas físicas como pontos de estocagem do e-commerce. Apesar de poder trazer 

um aumento de custo para as operações, estes são alguns dos métodos mais apontados como 

opção para atender a necessidade de entrega rápida às famílias (HIJJAR, 2020). 

As formas de operação do last mile devem sofrer alteração nos próximos anos. 

Segundo o estudo realizado por Joerss et al. (2016), a entrega tradicional, feita por um 

entregador recolhendo as mercadorias em um ponto de consolidação e transportando ao 

consumidor, deverá representar apenas 20% das entregas aos clientes. Uma pesquisa realizada 

pelos autores apontou 6 novos modelos que serão introduzidos nos países desenvolvidos até 

2030. São eles: drones, crowdsourcing, veículos terrestres autônomos (AGV) com armários, 

bicicletas/triciclos, droides e veículos terrestres semiautônomos. 

 

 

 

3 Metodologia 

Este capítulo tem por objetivo explicitar a metodologia a ser utilizada para o realizar 

a análise de uma das maiores empresas de comércio varejista. Dada a relação entre a utilização 

de tecnologias com a melhoria do nível de serviço ao cliente, melhorando sua experiência, e 

que serão utilizadas informações de segundas referências, o método escolhido foi o estudo de 

caso descritivo, com a realização de uma entrevista para entender um pouco melhor como 

funciona o processo do centro de distribuição localizado no Brasil de uma dessas companhias. 

Destaca-se que a escolha por essa abordagem específica de estudo de caso ocorre devido às 

dificuldades de se realizar uma visita ao estabelecimento pela pandemia do novo coronavírus. 

 

3.1 Objeto de Estudo 

 

A fim de entender como as novas tecnologias possibilitam uma transformação 

logística na gestão de estoques, capaz de gerenciar mais de 1 milhão de SKUs em um mesmo 

centro de distribuição e garantir uma entrega rápida e eficiente ao consumidor final, foi 

selecionada uma das principais empresas de logística do mundo. 

Desde a sua fundação em meados da década de 1990, a empresa estudada passou a 

diversificar seu leque de produtos, vendendo todos os tipos de bens, entre marcas próprias e 

 
6
¹As dark stores são lojas fechadas ao público que servem como pontos de distribuição de produtos para uma 

determinada região 
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externas. Desde a sua origem, ela passou por uma grande reformulação em 2001, com foco no 

corte de gastos e, atualmente, é uma das empresas mais dinâmicas e com capacidade de 

reinventar seu negócio, com forte aplicação de tecnologia em seus centros de distribuição para 

auxiliar na gestão de estoques. 

 Com mais de 20 milhões de clientes, o seu site recebe mais de 1 milhão de visitas 

por dia. Ao redor do mundo, são mais de 175 centros de distribuição que somam quase 14 

milhões de m². 

 

 

3.2 Coleta de Dados 

Com o objetivo de buscar entender as perguntas levantadas na introdução, a coleta 

de dados para esse estudo de caso ocorrerá de duas formas distintas: entrevista semiestruturada 

com um colaborador que trabalha no centro de distribuição com o cargo de gerente sênior, 

sendo uma das responsáveis pelo controle do processo interno da empresa estudada no Brasil; 

e análise de artigos, livros, trabalhos de conclusão de curso e reportagens sobre as empresas em 

questão. Isso ocorre devido a dificuldade de realizar as visitas de campo aos locais por conta da 

pandemia de COVID-19. 

Segundo Rosa e Arnoldi (2006), a entrevista é uma técnica de coleta de dados 

considerada como sendo uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente 

estabelecida, para dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, reduzindo 

os esforços de tempo e de forma mais completa possível. Dessa forma, para a execução da 

entrevista, foi elaborado um roteiro para a entrevista, com perguntas relacionadas a utilização 

de tecnologias no CD brasileiro, seus impactos no cotidiano da operação e possíveis benefícios 

enxergados. Os objetivos foram esclarecidos ao entrevistado, e foi pedido a permissão para que 

o que foi dito pudesse ser exposto através desse estudo. 

Uma das fases mais importantes da pesquisa, a análise de dados permite apresentar 

os resultados e a conclusão da pesquisa, a qual pode ser final ou apenas parcial, possibilitando 

que seja continuada por pesquisadores posteriores (MARCONI; LAKATOS, 1996). Para a 

análise deste trabalho final de curso, foram analisados, a partir da análise fenomenológica, um 

conjunto extenso de conteúdos produzidos sobre a empresa, a fim de suprir a ausência de uma 

visita presencial, e entender de forma integral o que essas empresas realizam, que tecnologias 

aplicam, com qual propósito.   
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Assim, as informações obtidas pelos métodos escolhidos foram compiladas e 

comparadas, a fim de fornecer as devidas respostas aos questionamentos como resultado do 

estudo de caso.  

 

 

3.3 Tipo de Pesquisa 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que pode ser utilizado para estudos 

organizacionais e gerenciais. Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma 

inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais 

e políticos, buscando responder as perguntas “como?” e “por que?”, sem exigir controle sobre 

eventos comportamentais e focaliza em acontecimentos contemporâneos (YIN,2001). 

Segundo Yin (2001), por definição, o estudo de caso é uma investigação empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A investigação 

de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis 

de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de 

evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e a análise de dados. O estudo de caso pode incluir tanto estudo de caso único quanto de 

casos múltiplos. 

Para os estudos de caso, são especialmente importantes cinco componentes de um 

projeto de pesquisa: as questões de um estudo; suas proposições, se houver; sua unidade de 

análise; a lógica que une os dados às proposições; e os critérios para se interpretar as 

descobertas. Após isso, é necessário realizar o desenvolvimento da teoria, em que devem ser 

considerados o propósito do trabalho descritivo, a ampla, porém realista variedade de tópicos 

que podem ser considerados uma descrição completa do que está sendo estudado e os prováveis 

tópicos que serão a essência da descrição. 

O estudo de caso possui 3 possíveis propósitos: explanatório, descritivo e 

exploratório. E, para cada um deles, há um tipo de estrutura que mais se adequa a ele, conforme 

demonstra a tabela abaixo.  
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Figura 5 – Seis estruturas de estudo de caso e seus propósitos adequados 

Fonte: Yin, 2001 

 

Como dito anteriormente, dada a relação da utilização da tecnologia e a melhoria 

do nível de serviço, e as dificuldades de visita física pela pandemia, este trabalho final de curso 

utilizará um estudo de caso descritivo, ou seja, uma análise e interpretação dos fatos do mundo 

físico e o tipo de estrutura escolhida foi a analítica linear. Roberto Yin (2001), explica que a 

estrutura linear deve apresentar o tema ou o problema que está sendo estudado, uma revisão da 

literatura importante já existente, os métodos utilizados, as descobertas feitas a partir dos dados 

coletados e analisados e as conclusões e implicações feitas a partir das descobertas. 

Dessa forma, através da análise qualitativa de evidências de literatura a respeito do 

assunto, busca-se entender como a aplicação de novas tecnologias tornou-se uma vantagem 

competitiva, aumentou a complexidade de gerenciamento da empresa e apresenta-se como 

diferencial na entrega do last mile. 

Segundo Roberto Yin (2015), a metodologia de estudo de caso possui 3 

macroprocessos: i) definir e projetar; ii) preparar, coletar e analisar; e iii) analisar e concluir. 

No primeiro deles, o pesquisador deve elaborar proposições teóricas a serem respondidas pela 

pesquisa e, a partir delas, selecionar os objetos de estudo e projetar o protocolo da coleta de 

dados. Em seguida, na etapa de “pesquisar, coletar e analisar”, são conduzidos os estudos de 

caso, caso haja mais de um, e elabora-se o relatório do caso individual para cada um deles. Por 

fim, no último macroprocesso, são tiradas conclusões após a análise dos casos, desenvolvem-

se as implicações teóricas e é escrito o relatório de casos cruzados. 
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3.4 Análise Fenomenológica 

Segundo Goto (2008), o método investigativo da experiência humana conhecida 

como fenomenologia foi proposto inicialmente por Hussels, com foco na consciência 

transcendental. Porém, como o passar do tempo, o método começou a se espalhar e ganhar 

diversas correntes. Bicudo e Martins (1989), portanto, enfatizam que uma pesquisa é 

caracterizada como fenomenológica se o pesquisador inicia se interrogando sobre o fenômeno, 

a situação da pesquisa é definida pelos sujeitos investigados, o sentido da experiência é buscado 

pelo pesquisador e os dados são concebidos como resultantes da experiência em relação ao 

tema. 

Nesse contexto, Giorgi (1985) define que a análise fenomenológica consiste em 4 

etapas que devem ser executadas. A primeira delas é a compreensão na totalidade do material 

estudado a fim de possuir uma visão geral sobre o assunto.  Em seguida, tenta-se criar unidades 

significativas diante do fenômeno, procurando afirmações importantes e sua relação com o 

assunto principal. A próxima etapa requer a interpretação das unidades significativas diante do 

fenômeno. Por fim, o quarto e último passo é a comparação das unidades, conectando e 

sintetizando a interpretação geral do fenômeno (GIORGI, 1985). 

Ao longo da sessão 4, serão relatados os resultados do estudo de caso. Em primeiro 

lugar, serão explicitados os fatores que definem a experiência do cliente para servir de 

parâmetro de avaliação ao objetivo do trabalho final de curso. Este é a primeira unidade de 

significado, em relação a experiência do consumidor, em conjunto com as pesquisas de contexto 

introdutórias. Em um segundo momento, analisaremos o cenário pré-adoção de tecnologias de 

informação e logística nos centros de distribuição, e, posteriormente, o cenário após a sua 

aplicação, explicitando seus benefícios. Desta forma, estabelecemos a segunda unidade de 

significado, sobre a aplicação de tecnologias nos centros de distribuição, proveniente dos 

artigos e white papers contidos na revisão bibliográfica. Iremos analisar, também, as 

informações obtidas através da entrevista realizada, comparando com os dados obtidos pelos 

textos, artigos e livros escolhidos para esse trabalho. Esta é a última unidade significativa, sendo 

a unidade agregadora da pesquisa, unindo as principais fontes da coleta de dados. Por fim, 

iremos concluir com a relação entre a aplicação de tecnologias nos centros de distribuição e a 

experiência do cliente, após a esse o produto da comparação das unidades significativas para 

interpretação do fenômeno. 
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3.5 Etapas 

A primeira etapa realizada para a construção do presente estudo foi a busca de 

artigos, livros e notícias a respeito das empresas escolhidas, a fim de formar uma base teórica 

sólida para o estudo. 

Em segundo lugar, realizou-se uma análise, a fim de encontrar as unidades de 

significado, dos artigos, livros e reportagens encontradas a respeito da aplicação de tecnologias 

nas empresas escolhidas, a fim de entender que tecnologias são essas e seus benefícios. 

Após a compreensão das informações obtidas, a terceira etapa foi a elaboração do 

questionário para a entrevista realizada com um colaborador do centro de distribuição da 

companhia no Brasil. Isso ocorre pois entende-se que é preciso compreender melhor a empresa 

para fazer os devidos questionamentos e aproveitar a entrevista da melhor forma possível. Nesta 

etapa, elaborou-se mais uma unidade de significado. 

Em seguida, foram compilados os dados da entrevista e, após a sua interpretação, 

comparadas as unidades de significado obtidas pela análise anterior, buscando encontrar as 

semelhanças e diferenças entre para entendimento do fenômeno escolhido.  

Por fim, as descobertas feitas através dos dados analisados são destacadas, assim 

como as suas implicações, com a exemplificação de benefícios obtidos pelas empresas que 

auxiliam no processo de last mile, gerando vantagens competitivas. 

 

 

4 Estudo de Caso 

Para a execução desse estudo de caso, foram seguidas as etapas de execução do 

estudo de caso, conforme demonstrado no referencial teórico metodológico. Em primeiro lugar, 

realizou-se a leitura dos materiais coletados, como livros, artigos e notícias, e executou-se a 

entrevista com a funcionária da empresa de forma remota. Posteriormente, foi desenvolvido o 

relatório de casos individuais a partir da compilação dos resultados encontrados na etapa 

anterior, os quais serão descritos ao longo dessa sessão. Por fim, pôde-se realizar a análise das 

relações entre a experiência do cliente e a aplicação de tecnologias nos centros de distribuição 

baseada na análise fenomenológica para que seja escrita a conclusão e as considerações finais 

para futuros trabalhos. 
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4.1 A experiência do Cliente e seus fatores 

A experiência do cliente está ganhando cada vez mais relevância para as empresas 

ao redor do mundo. Segundo a pesquisa “Custome Experience Trends 2019”, realizada pela 

Octadesk em parceria com a Mindminers com 382 empresas B2B e 500 consumidores, 49% 

das empresas aumentaram os investimentos em gestão de atendimento e relacionamento com o 

cliente, sendo a área de maior investimento entre as empresas. Além disso, dados dessa mesma 

pesquisa mostram que 65% dos entrevistados listam o atendimento como fator essencial para 

fidelização, empatado com o preço e atrás apenas da qualidade do produto com 68%. Para 81% 

das empresas, a experiência do consumidor é um diferencial competitivo, conforme o “Global 

Customer Experience Benchamarking Report” da Dimension Data. 

Para Rose, Hair e Clark (2011), o domínio da experiência do consumidor ainda foi 

muito pouco explorado no contexto do consumo pela internet, mesmo a crescente participação 

do comércio eletrônico na economia mundial. A experiência do cliente online mostra-se mais 

relevante no cenário online quando comparado com o offline em muitos aspectos, pois o 

consumidor pode alternar de lojas com muita facilidade, estando a um clique de distância 

literalmente de um concorrente, com ofertas a partir de qualquer local do mundo (TOKUNO; 

FATALA; SIMÕES, 2009; PHIPPEN, SHEPPARD; FURNELL, 2004). 

Para resolver essa questão, Klaus (2013) desenvolveu um modelo conceitual que 

tem como construto principal a experiência do cliente em serviços online, formado por duas 

vertentes principais: Funcionalidade, a qual a empresa possui um alto grau de possibilidade de 

influir positivamente na experiência; e Fatores Psicológicos, que são fatores pessoais que 

impactam a experiência do cliente. Cada um deles é formado por alguns fatores e o 

detalhamento de ambos é encontrado na tabela abaixo: 

Constructo Fator Descrição 

Funcionalidade Usabilidade Medida em que o usuário se sente confortável ao utilizar o website 

Comunicação Redução do risco percebido associado ao e-commerce por 

emissão de mensagens 

Presença do 

Produto 

Acesso às características do produto na ausência da possibilidade 

de experimentação 

Interatividade Possibilidades de relacionamento entre website e usuário 

Presença Social Interação com outros consumidores 

Fatores 

Psicológicos 

Confiança Expectativa de que a empresa irá agir de forma competente, justa 

e aberta 

Valor do dinheiro Nível e percepção de preço 

Familiaridade Grau de conforto do indivíduo ao utilizar o website, baseado em 

suas habilidades 

Tabela 1 – Vertentes principais da experiência do cliente em serviços online 
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Fonte: (Adaptado de Klaus, 2013) 

 

Klaus (2013) também demonstra a importância dos fatores dos vetores principais 

durante toda a jornada do consumidor, desde a busca por informação até a avaliação de 

resultados, analisando o antes, durante e depois da compra. O resultado pode ser visto na figura 

abaixo. 

 

Figura 6 – Modelo dinâmico da gestão da experiência do cliente online 

Fonte: (Adaptado de Klaus, 2013) 

 

Dessa forma, através das descrições fornecidas por Klaus para a experiência do 

cliente em serviços online, podemos perceber que a aplicação de tecnologias de logística e 

informação nos centros de distribuição afetam diretamente os fatores de “confiança” e “valor 

do dinheiro”. Isso ocorre, pois, essas tecnologias impactam diretamente no nível de serviço, 

fazendo com que a empresa atenda as demandas e expectativas do cliente e até as supere, com 

entregas mais rápidas que o previsto, por exemplo. Além disso, por proporcionar reduções de 

custos operacionais, os centros de distribuições modernos podem auxiliar a empresa a vender 

seus produtos de forma mais barata, auxiliando na percepção de preço. Esse último fator 

também impacta secundariamente nas vertentes de “familiaridade com o contexto” e 

“usabilidade”.  

Como a aplicação de novas tecnologias pode trazer benefícios nos centros de 

distribuição serão explicitadas no próximo tópico. 
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4.2 O contexto anterior a aplicação de tecnologias 

Desde muito cedo, o CEO (Chief Executive Officer), da empresa identificou que a 

tecnologia continuaria se aprimorando e que a companhia poderia tirar vantagem disso para 

aumentar a satisfação do cliente. A tecnologia pode garantir um comportamento exponencial. 

Como as fases iniciais do crescimento exponencial são difíceis de detectar, o impacto da 

tecnologia pode ser “enganoso”, parecendo que não alcançará escala no curto prazo. Mas essa 

impressão inicial pode ser enganosa (ANDERSON, 2020). 

Com o objetivo de aumentar a sua eficiência e reduzir custos, em 1997, após 3 anos 

de sua fundação, a empresa de estudo começou e desenvolver sua logística própria e centros de 

distribuição, em conjunto com investimentos em infraestrutura. Neste ano, a empresa já havia 

atendido mais de 1,5 milhão de clientes, com uma receita de 147,8 milhões de dólares, o que 

representou um crescimento de 838% em relação ao ano anterior, se consolidando cada vez 

mais como líder de mercado (ANDERSON, 2020). 

Entretanto, conforme a empresa crescia, também aumentava a complexidade. Em 

2005, focada em atender seus pilares de experiência do cliente (preços baixos, ampla seleção e 

entrega rápida) (ANDERSON,2020), é introduzido um programa que prometia que as entregas 

seriam feitas em até 2 dias úteis de forma gratuita aos assinantes desse recurso. Para isso, seria 

necessário pagar um valor mensal a empresa pelo benefício, que foi estendido posteriormente.  

Além disso, no ano de 2007, a companhia inicia um novo programa, em que vendedores 

terceiros poderiam vender seus produtos utilizando a rede de logística e armazenagem da 

companhia para distribuição pelo país. Estima-se que três quartos de seus armazéns e centros 

de data foram alugados para as empresas terceiras (ZHU, 2020). 

A companhia opera em um ciclo, em que os produtos são vendidos com uma baixa 

margem de lucro, o qual é investido na expansão do negócio, melhorando a experiência do 

cliente para que se obtenha uma economia de escala para reduzir custos, e, assim, oferecer 

produtos mais baratos, variados e com melhor serviço de entrega (ZHU, 2020). 

Em seus centros de distribuição, estabeleceu-se uma equipe de desenvolvimento de 

algoritmos voltados para o supply chain a fim de armazenar produtos em qualquer lugar em 

qualquer momento, combinando pedidos de forma eficiente. Dessa forma, surgiu o 

“armazenamento caótico”, no qual os entregadores podem armazenar os produtos em qualquer 

prateleira que tenha algum espaço vazio, não importando se outro tipo de SKU estava 

armazenado naquele local, desde que tenha pelo menos um espaço de armazenamento de 

distância entre elas. Tudo isso é possível pela adoção de códigos de barras nas prateleiras e 

produtos, e um poderoso sistema de WMS (Warehouse Management System), capaz de 
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armazenar essas informações e indicar aos funcionários responsáveis pelo picking a localização 

precisa de cada item de uma compra específica. Estima-se que a empresa estudada conseguiu 

armazenar 25% mais produtos no mesmo espaço em comparação com depósitos tradicionais 

(ANDERSON, 2020). Uma outra vantagem é que o armazenamento caótico impede que os 

funcionários de picking acumulem-se em uma mesma região para produtos de alta demanda, 

por exemplo. 

Contudo, a complexidade elevada começou a impactar diretamente a operação. O 

tempo gasto nos pedidos dos clientes e preparação para a entrega ainda era muito elevado, 

gerando severas deficiências e causando prejuízos a imagem da empresa estudada na visão do 

mercado consumidor. Por outro lado, as margens de lucro da firma estavam sendo pressionadas 

devido a pressão de garantir a fidelidade dos clientes e ao “efeito show room”, em que os 

consumidores buscam no e-commerce menores preços em relação a produtos experimentados 

fisicamente. Isso fez com que a empresa buscasse pelo uso efetivo de seus recursos para realizar 

a entrega rápida de seus produtos no tempo estabelecido, a fim de atender a demanda (JAIN; 

SHARMA, 2017). 

Um exemplo desse uso efetivo foi a criação de um sistema de empacotamento 

customizado, registrado em 2012, feito para reduzir a porcentagem de ar dentro das caixas e 

dos caminhões de entrega. Foram criados mais 40 tamanhos de caixa e o sistema é responsável 

por computar a melhor forma de empacotar o pedido e criar a caixa perfeita dentro de 30 

minutos, reduzindo os custos do espaço vazio desnecessário (ANDERS, 2014). 

Apesar de também continuar investindo em abrir novos centros de distribuição para 

avançar os estoques ao longo da cadeia de suprimentos, a implementação de robôs e novas 

tecnologias de inovação só foi posta em prática após um episódio de falha de gerenciamento de 

inventário e abastecimento das lojas. No natal de 2013, a companhia decepcionou os 

consumidores devido ao atraso na entrega de seus produtos. Após uma campanha com promessa 

de entrega dos produtos “sob a árvore de natal”, os pedidos cresceram de forma repentina, 

sobrecarregando os distribuidores parceiros, que não conseguiram fazer as entregas no prazo 

estipulado, frustrando os clientes (BISHOP, 2013). 

Neste momento, após avaliação da situação, era possível identificar que a empresa 

estava falhando em 4 campos distintos: gerenciamento de inventário; rede distribuição e 

serviços de envio; posicionamento contra rivais estratégicos; e gerenciamento da experiência 

do cliente (JAIN;SHARMA, 2017). 

• Gerenciamento de inventário - Em 2013 e 2014, a empresa estudada abriu mais 

centros de distribuição para tentar gerenciar seu inventário e abastecer as lojas com 
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grandes coleções de quase todos os itens possíveis. Apesar de ser uma decisão muito 

difícil para as companhias investir em construir armazéns e operá-los com lucro, o 

tamanho dos inventários e o objetivo de oferecer cada vez mais produtos no seu site 

também se tornou difícil de gerenciar. Com isso, a maior parte do tempo era gasto com 

as ordens dos clientes e a preparação para envio. (BACKER, 2015) A empresa contratou 

mais trabalhadores temporários para ajudar a reduzir o desapontamento dos clientes, o 

que deu certo apenas temporariamente. 

• Rede de Distribuição e serviços de envio - O processo de picking era bastante 

demorado e todo o processo desde o pedido ser feito no site até a entrega era muito 

longo. Investimentos em sistemas de gerenciamento de estoque não estavam sendo 

suficientes para atender a demanda do cliente. A companhia enfrentava os problemas 

de atraso na entrega dos produtos, supercapacidade ou falta de materiais, baixa 

eficiência e produtividade (JAIN;SHARMA, 2017). 

• Posicionamento contra os rivais estratégicos -Empresas estavam focando o uso das 

tecnologias para diminuir o tempo de atraso e aumentar eficiência, mas concorrentes 

estavam investindo no aumento de eficiência na movimentação de materiais dentro dos 

centros de distribuição, e transformar as operações automatizadas para aumentar a 

expectativa do cliente e a produtividade (TOBE, 2015). 

• Gerenciamento da experiência do cliente -Pelo ponto de vista de preços e serviços 

disponibilizados, os usuários do programa de entrega em até 2 dias estavam migrando 

para concorrentes. (HEANEY; MINKARA, 2014). Além disso, a dificuldade de 

devolução de produtos e atraso nas entregas criaram uma imagem ruim na cabeça dos 

clientes sobre a empresa, aliado aos desafios do supply chain e a introdução de 

devoluções gratuitos e a existência de locais de retirada de compras online, que também 

estavam colocando pressão na empresa. 

A companhia precisava reagir em relação ao cenário em que se encontrava, e a 

aplicação de novas tecnologias, como robôs autônomos e sistemas de gerenciamento de estoque 

se mostraram bastante benéficas para que sua imagem fosse melhorada e a experiência do 

cliente satisfeita. 

 

 

4.3 A aplicação da tecnologia nos centros de distribuição como solução 

A partir desse cenário, portanto, a empresa estudada passou a ampliar ainda mais a 

quantidade de centros de distribuição pelos Estados Unidos e pelo mundo. O CFO (Chief 
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Financial Officer) da companhia disse em uma conferência que os investimentos aumentaram 

na segunda metade de 2016, principalmente em novos armazéns e centros de distribuição. 

Foram abertos 23 novos centros de distribuição globalmente, com um aumento de 28% do 

quadro de funcionários (ZHU, 2020). Além disso, também se iniciou o investimento de forma 

agressiva em tecnologias de logística e informação de forma a tornar a sua cadeia logística mais 

eficiente e melhorar a experiência do consumidor. Dividiremos essa análise em dois tópicos: 

“Hardware”; para tecnologias físicas como os robôs; e “Software”, para inovações relacionadas 

a sistemas computacionais. Assim, teremos a compreensão da unidade de significado da 

aplicação das tecnologias. 

 

4.3.1 Hardware 

Então, a empresa de comércio eletrônico investe na aquisição de uma empresa que 

desenvolve robôs especializados em picking, que chamaremos de “robôs X”. Com base na 

tecnologia de IoT, os robôs X do centro de distribuição mais próximo ao consumidor recebem 

um sinal apenas alguns segundos após a confirmação de compra pelo cliente no site da empresa. 

Após isso, ele é responsável por transportar o seu porta-palhetes diretamente para a área de 

seleção dos produtos. A movimentação e posicionamento dos mesmos é coordenada através de 

QR Codes no chão, de forma a não colidirem e são capazes de reprogramarem a rota quando 

percebem encomendas que acidentalmente caíram no chão. Esses robôs são capazes de levantar 

cargas de 1 tonelada e se deslocar a 30 milhas/hora dentro de um armazém. O equipamento 

também consegue encontrar estações de carregamento quando sua bateria está baixa (ZHU, 

2020). Ele identifica prateleiras com eficiência de 99,99%, e então, transporta a prateleira para 

o funcionário realizar o picking. Esta aquisição foi realizada por alguns motivos (JAIN; 

SHARMA, 2017).: 

1) Melhorar o picking e acelerar o tempo total das ordens, aumentando a eficiência e 

melhorar o fluxo do processo; 

2) Aumentar a flexibilidade e a escalabilidade, possibilitando a adição de mais estações de 

trabalho, expandindo a capacidade de armazenamento e rapidamente atualizar as 

informações do ambiente. Caso algum robô parasse de funcionar, outro pode assumir o 

seu lugar. Eles também auxiliam no reestoque e nas operações de picking 

simultaneamente; 

3) Melhorar as vendas e a satisfação dos clientes, pois os produtos nos pedidos dos clientes 

passaram a ser rastreados e os clientes recebiam notificações de atualizações, o que 

impulsionou a fidelidade dos clientes. 
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4) Redução do consumo de energia (recargas de 5 minutos); 

5) Aumento do nível de acuracidade do estoque e a segurança de movimentação de 

produtos para estações de trabalho específicas, reduzindo a probabilidade de rachaduras 

por mão de obra humana; 

6)  Redução do tempo de treinamento, tempos de parada e ordens de abastecimento 

contínuas. 

Os robôs começaram a ser utilizados em alguns centros de distribuição e estão 

aumentando de forma gradativa. Comparado ao picking tradicional, a eficiência do processo 

logístico da empresa estudada duplicou a quadruplicou. O tempo de retirada da prateleira e 

colocar na caixa reduziu de uma hora e meia para cerca de 15 minutos. Estima-se que os robôs 

de picking reduziram o custo operacional em 20%. Entretanto, essa prática não é escalonada 

pelo alto custo de um robô (DU, 2015). Atualmente, são 100.000 robôs X ao redor do mundo. 

De forma similar, a companhia começou a usar um tipo de robô semelhante ao 

descrito anteriormente, mas com um objetivo diferente. Estes robôs, que chamaremos de robôs 

“Y”, carregam prateleiras vazias para as estações de trabalho dos trabalhadores que tem a 

função de preencher as prateleiras vazias com os produtos que chegaram ao centro de 

distribuição, seguindo os princípios do armazenamento caótico. Quando a prateleira está cheia, 

o funcionário aperta um botão que envia o robô Y para a área onde ficam os robôs X, e aquelas 

prateleiras ficam disponíveis para serem levadas para os pickers. Eles utilizam a triangulação 

em laser para autônoma e seguramente se locomover em um centro de distribuição lotado de 

outros robôs e pessoas se mexendo. Conectados ao WMS, utiliza-se códigos de barra para guiar 

o material para onde ir. Estima-se que robôs permitem o armazenamento de 40% mais matérias 

no mesmo espaço disponível (WEINBERG, 2020). 

Um terceiro tipo de robô, que chamaremos de “robô W”, é do tipo fixo, e tem por 

função auxiliar no descarregamento de carretas. Este robô é um braço mecânico de seis 

toneladas, capaz de mover palhetes a uma altura de cerca de 7,3 metros, fazendo o carregamento 

para robôs menores. Isso ocorre através de sistemas mais avançados de visão, que utilizam 

imagens para avaliar a carga e automaticamente fazer o upload da informação no sistema. 

Assim, o descarregamento que demorava horas para acontecer, passou a durar cerca de 30 

minutos. (BOGUE, 2016). Segundo o site da companhia, a empresa possui 6 unidades do robô 

W. 

A companhia ainda utiliza um 4º tipo de robô, que chamaremos de robô Z. Este 

robô é bastante semelhante ao robô W, sendo também um braço robótico fixo, que identifica e 

agarra pacotes através de pinças para fazer o empilhamento de palhetes para o envio de remessas 
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ou para o armazenamento dos produtos. São utilizados 30 robôs do tipo Z ao redor do mundo, 

segundo as informações fornecidas pelo site da companhia.  

Assim, a utilização das tecnologias descritas alterou o processo dentro do centro de 

distribuição, tornando-o mais eficiente e reduzindo custos. O atual processo ocorre da seguinte 

maneira: O produto chega no centro de distribuição e é escaneado e inspecionado. Caso 

apresente algum problema com a embalagem ou código, o item é inspecionado novamente e a 

caixa é separada para passar por um processo manual. (ANDERSON, 2020). A prioridade é 

receber primeiro os produtos de maior demanda, seguindo uma curva ABC. Existem 2 tipos de 

recebimentos, em que em uma o elevador transporta os itens para os porta pallets e a outra 

opção são as esteiras para as caixas menores (NEIVERTH, 2018). Os robôs do tipo Y, então, 

transportam as prateleiras vazias para os funcionários preencherem-nas com os produtos recém-

chegados, seguindo os critérios do armazenamento caótico. Feito o trabalho, o robô Y transporta 

a prateleira para a área de picking, onde começa a atuação do robô X. 

Após a realização do pedido de compra pelo cliente no site da empresa, os robôs X 

realizam o transporte da prateleira com o item adquirido para a área de picking, onde o 

funcionário que retira o produto que o consumidor solicitou. Com todos os itens reunidos, eles 

são postos em um caixote e enviado para o setor de embalagem através de esteiras. Ao longo 

do trajeto, uma etiqueta de expedição é aplicada automaticamente (ANDERSON, 2020). 

Antes de serem levados para a expedição, os pedidos são levados para a área de 

packing, onde os empacotadores tiram os itens das caixas e os embalam. Os produtos são postos 

na esteira novamente que vão até as docas, onde estão os caminhões, e um colaborador coloca 

as caixas da melhor forma consolidada possível nos veículos (NEIVERTH, 2018). 

É importante ressaltar que todas as etapas do processo, desde o pedido do cliente 

até seu recebimento, passando pelo centro de distribuição, geram dados em tempo real que 

podem ser utilizados para buscar ainda mais a eficiência desse processo e reduzir os custos. E 

para isso, a empresa estudada utiliza Big Data, Machine learning, computação em nuvem (IoT) 

e algoritmos próprios. 

 

4.3.2 Software 

O Big Data é aplicado em alguns momentos ao longo do processo. Em primeiro 

lugar, são utilizados scanners que mensuram o tamanho de itens médios e pequenos antes de 

levá-los aos armazéns e centros de distribuição. Essa informação é compartilhada com toda a 

rede, melhorando a eficiência da armazenagem. Além disso, produtos frágeis são identificados 

e pré-embalados antes de serem enviados para os clientes (ZHU, 2020). Um segundo momento 
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que essa ferramenta é utilizada é no armazenamento de informações do histórico de vendas, em 

que os produtos mais vendidos ficam posicionados mais próximos da área de envio. Essas 

informações também auxiliam na transferência de inventário, indicando os produtos que devem 

ser deslocados entre os centros de distribuição baseado na demanda prevista, bastando apenas 

o produto estar disponível em qualquer lugar do país (ZHU, 2020). A empresa também realiza 

uma prática de enviar as mercadorias em direção aos clientes antes mesmo dos próprios 

consumidores terem feito a compra pelo site. Isso é possível através não só do histórico de 

compras já mencionado, mas também pelo histórico de pesquisa, conteúdo dos carrinhos 

virtuais e das listas de desejos dos clientes em sua plataforma virtual (ZHU, 2020). Por fim, 

conforme mencionado, o armazenamento caótico só é possível devido a existência de um 

poderoso WMS, pois cada prateleira e cada produto possui um código de barras único 

armazenado na base de dados. Os colaboradores colocam o produto na prateleira disponível, 

escaneiam o código de barras com um scanner de mão para que a posição fique gravada no 

computador. Assim, após a compra, é possível encontrar o produto baseado no código (ZHU, 

2020). 

Em relação ao machine learning, sua aplicação nos centros de distribuição da 

empresa estudada permite previsões de demanda mais precisas, auxiliando no processo descrito 

pelo Big Data. O sistema é capaz de verificar a elasticidade de preço, quais produtos que não 

vendem e procuras que são mais sazonais e regionais. Quando o cliente realiza uma compra, 

essa tecnologia ajuda a identificar centros de distribuição mais pertos, reduzindo o tempo de 

entrega. Complementarmente, ela permite identificar compras fraudulentas através de padrões 

de compra.  

Por fim, a utilização de algoritmos pela própria empresa também tem demonstrado 

impactos positivos para a operação. Além do sistema desenvolvido para o armazenamento 

caótico, um novo algoritmo foi criado para minimizar a distância entre os pontos de picking e 

os produtos a serem enviados para os clientes e tem sido utilizado automaticamente para 

otimizar a rota para o picking humano e o picking robótico. Estima-se que as distâncias 

percorridas reduziram em 60% (WANG, 2015).  

A tecnologia tem se mostrado tão importante para a companhia que a empresa 

investiu 700 milhões de dólares para retreinar cerca de um terço de seus trabalhadores 

americanos para fazer mais tarefas relacionadas à tecnologia, representando cerca de 100.000 

funcionários até 2025. Isto se deve, pois a companhia não pode contratar toda a mão de obra 

que precisam no momento, sendo necessário retreinar seus funcionários (CULLEN, 2019). 
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4.4 O centro de distribuição da empresa estudada no Brasil 

Após realizar a análise das utilidades da aplicação das tecnologias no centro de 

distribuição da empresa estudada e seus benefícios para o processo logístico da companhia, 

buscou-se fazer o estudo de como funciona um CD da empresa em território brasileiro. 

Idealmente, essa etapa deveria ter acontecido presencialmente, entrevistando os funcionários 

em loco a fim de obter as informações para esse estudo de caso. Entretanto, devido a pandemia 

do coronavírus e a quarentena imposta no Brasil a partir de março de 2020, o estudo de caso foi 

realizado através de uma entrevista feita virtualmente por vídeo chamada com uma funcionária 

da empresa na filial brasileira do setor logístico. Com isso, obtemos outra unidade significativa, 

que servirá como unidade agregadora para a compreensão do fenômeno como um todo. 

Em primeiro lugar, tentou-se entender um pouco mais sobre o local. O centro de 

distribuição da empresa está localizado no município de Cajamar, no estado de São Paulo. O 

local possui 47.000 m², com capacidade de 144 mil SKUs e cerca de 900 funcionários que 

trabalham em 3 turnos, sendo 60% outbound, ou seja, responsáveis pela saída de materiais para 

o consumidor final ou pontos de apoio, e 40% inboud, responsáveis pelas atividades internas 

do centro de distribuição, mas a proporção pode variar ao longo do ano. Os funcionários são 

treinados para ser multitarefas, mudando sua tarefa de acordo com a demanda e preparados para 

executar todas as atividades dentro do centro de distribuição. 

Em um segundo momento, foram realizadas perguntas mais específicas sobre a 

aplicação de tecnologias nos centros de distribuição da empresa estudada. O CD nacional não 

utiliza os robôs X, Y, W e Z estudados anteriormente, pois ainda não há o entendimento que o 

volume movimentado por eles neste momento demande a instalação dos mesmos, mas 

acreditam que é apenas uma questão de tempo. O entendimento é que estão na etapa anterior a 

aplicação de tecnologia, em que o foco atual é construir mais andares, movimentando para cima 

os produtos de menor giro, ganhando espaço de armazenagem e produtividade. Vale citar que 

esse andar não foi construído na origem do CD, apesar do alto pé direito proposital, pois o 

volume movimentado não justificava tal medida, o que ocorre agora. Devido ao elevado custo 

do poderoso WMS que permite o armazenamento caótico, há o entendimento que é necessário 

maximizar a utilização do espaço, por isso a construção de andares. 

Das tecnologias aplicadas, foram sinalizadas a utilização de QR Code, Código de 

barras, esteiras transportadoras, paleteiras, empilhadeiras e o algoritmo de otimização de 

picking. O primeiro deles é empregado quando colocam o pacote em rota, a fim de identificar 

cada uma delas. O segundo permite a realização do armazenamento caótico, constando em cada 
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item e prateleira, atuando em conjunto com o WMS. Em relação a paleteiras e empilhadeiras, 

seu emprego é baixo no centro de distribuição, sendo 10 e 4 unidades apenas, respectivamente. 

Isso ocorre, pois, a operação é bem horizontal, com pouca utilização de paletes. Com isso, as 

paleteiras são utilizadas para itens de caixas maiores que não cabem na esteira, pois o CD foi 

especializado para caixas pequenas. Por fim, estima-se que estão instalados cerca de 600 metros 

de esteira no local. 

Uma curiosidade sobre o processo que ocorre no centro de distribuição da empresa 

estudada é que este difere do processo americano, pois foi necessário acrescentar uma etapa por 

conta das notas ficais. A atividade consiste na impressão da nota fiscal para pôr no canguru 

(compartimento onde o documento fica disponível na embalagem). Quando o produto é bipado, 

é feita uma solicitação de emissão da nota fiscal. Um funcionário é responsável por emitir o 

documento que pode demorar até um minuto para que isso ocorra. Com isso, o produto é posto 

em uma esteira para dar uma volta, com tempo suficiente para que outra pessoa imprima o papel 

e o coloque no canguru. Esse processo busca reduzir a ociosidade do trabalhador para que o 

mesmo não fique esperando o sistema emitir a nota fiscal solicitada. 

Há um outro processo foi abordado na entrevista que não foi encontrado na 

literatura e que proporciona ganhos de produtividade estimados em 30%. Os funcionários 

realizam a separação dos pedidos em “únicos” e “múltiplos”. Os pedidos únicos são aqueles em 

que o consumidor solicitou apenas um item, enquanto pedidos com diversos produtos são 

considerados múltiplos. Ao executar a rota de picking, inicialmente os pickers ignoram o pedido 

e colocam todos os itens a ele atribuídos em um carrinho de supermercado. Esse carrinho é 

levado para uma estação que agrupa os itens de um mesmo pedido, através de uma tela que 

sinaliza em qual local da estante é preciso por, agrupando os pedidos únicos e múltiplos. 

Sobre o processo de armazenamento caótico, seu processo foi melhor destrinchado 

quando comparado à literatura. Segundo a pessoa entrevistada, o WMS encaminha o picker 

para um determinado corredor, prateleira e espaço no centro de distribuição, ao chegar no local, 

é informado o produto a ser selecionado, o qual é buscado visualmente pelo funcionário que, 

após pegá-lo, é confirmado pelo sistema se a escolha foi correta. Os produtos podem ser 

armazenados em qualquer espaço, sendo necessário apenas bipar o seu código de barras e da 

prateleira para que o WMS saiba seu local. Entretanto, existem algumas regras a serem 

obedecidas, como a proibição de colocar um mesmo item em espaços vizinhos. Deve-se pular 

pelo menos 1 espaço das prateleiras para que confusões sejam evitadas na retirada. Além disso, 

livros precisam ser postos com o título para fora, por exemplo, a fim de facilitar o picking. Os 
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ganhos dessa prática estão estimados entre 25 e 40%, e evitam que os colaboradores se 

acumulem em um mesmo local do centro de distribuição em momentos de alta demanda. 

A próxima etapa da entrevista foi sobre a participação dos centros de distribuição e 

aplicação de tecnologias no cumprimento dos prazos de entrega, tanto no Brasil quando nos 

Estados Unidos. A resposta fornecida é de que os CDs são importantes pois permitem o avanço 

dos estoques na cadeia, aproximando do cliente, e a tecnologia aumenta a eficiência dos 

processos. No país, a meta para os clientes que assinam um programa de fidelidade com a 

companhia é de no máximo 4 horas, em contraste com as 2 horas necessárias nos Estados 

Unidos. Assim, enxerga-se que há um potencial de melhora, também puxado pelos concorrentes 

nacionais, que conseguem ter prazos agressivos de entrega melhores que o da empresa estudada. 

Por outro lado, não há uma pressa interna de bater o prazo da concorrência. A visão estabelecida 

é de uma melhora gradual através da melhoria contínua, sem se prender a uma meta fixa, mas 

buscando atingir um resultado melhor que o da semana anterior. 

Por fim, buscou-se entender a relação da empresa com a experiência do cliente. A 

empresa acredita que o diferencial da mesma está no customer service. Um exemplo dado foi o 

processo em que o colaborador do setor de serviço ao cliente possui a autonomia de derrubar 

uma oferta ou produto do site de acordo com um padrão de reclamações reconhecidas. A partir 

desse momento, busca-se entender qual é o problema em questão, que pode estar ligado ao 

fornecedor, ou ao processo de armazenagem, ou ainda do próprio produto. Entendido o motivo, 

as medidas cabíveis são tomadas. Além disso, monitoram alguns indicadores de satisfação do 

cliente, descritos abaixo: 

 

Indicadores Descrição 

Índice de Pedido 

Perfeito 

Número de pedidos em que não houve problemas no pedido do 

cliente. 

Percentual de 

Concessões 

Pedidos retornados a partir de reclamações dos clientes 

Número de Contatos Percentual de clientes que entraram em contato com customer 

service. 

Tabela 2 – Indicadores utilizados para medir a experiência do cliente 

Fonte: Entrevista com a colaboradora 

 

Vale ressaltar que o indicador de “Número de Contatos” possui um percentual 

elevado devido ao fator de ansiedade de recebimento da encomenda por parte do cliente, mesmo 
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estando dentro do prazo de entrega combinado. Assim, o indicador é quebrado de forma a 

entender a quantidade de casos provenientes da ansiedade e a quantidade de casos que são furo 

de reclamações dos consumidores. 

Acredita-se que as tecnologias aplicadas nos centros de distribuição brasileiro, 

mesmo sem a aplicação dos robôs X, Y, W e Z, auxilia nos indicadores de satisfação do cliente 

pois permitem a rastreabilidade do produto ao longo da cadeia, permitindo informar ao cliente 

a posição do seu pedido. O WMS também auxilia por permitir o processamento rápido da ordem 

de compra, aumentando a agilidade do processo e diminuído os erros. 

 

 

4.5 A relação entre a aplicação de tecnologia e a experiência do cliente 

Nesta sessão, após a definição das unidades significativas, seguindo a análise 

fenomenológica, foi realizada a interpretação de cada uma delas perante o fenômeno estudado. 

Temos, então, que a unidade significativa da experiencia do cliente relata como esse cliente se 

relaciona com os e-commerce e como é o cenário geral atual das expectativas do cliente, 

referente as pesquisas de empresas. Já a unidade de significado de definição de tecnologia, 

definido do referencial teórico, permite a compreensão desses temas. A terceira unidade de 

significado da aplicação de tecnologias em centros de distribuição da empresa estudada 

possibilita a compreensão do impacto direto dessas tecnologias e sua transformação nos 

processos da empresa. Por fim, a quarta unidade de significado proveniente da entrevista 

permitiu agregar os resultados e ter uma comparação mais direta de um cenário que está prestes 

a implementar essas tecnologias. Dessa forma, foi possível realizar a comparação dessas 

unidades e compreender melhor o fenômeno da aplicação de tecnologias em um centro de 

distribuição e seus benefícios para a experiência do cliente e gestão de estoques.  

Conforme mostrado na sessão 4.3, a empresa estudada aplica diferentes tipos de 

tecnologia em seus centros de distribuição, as quais trouxeram diversos benefícios para o 

processo logístico, tais como: 

• Redução dos atrasos nas entregas de produtos – A empresa construiu uma vantagem 

competitiva sobre os rivais aumentando a eficiência em seus armazéns. Utilizando 

sistemas robóticos, a companhia foi capaz de entregar 700 mil itens em um dia e reduzir 

seu custo operacional em 20% (GRIFFITHS, 2015). Em 2017, esse valor subiu para 1 

milhão de pickings em um único dia (NEIVERTH, 2017). 

• Aumento de eficiência e ganhos financeiros – O aumento de eficiência e produtividade 

permitiu a empresa a focar em atividades de alto valor agregado como melhores 
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sistemas de desempacotamento de caminhões, reduzindo o tempo gasto na caminhada 

para coletar os itens de diversas horas para 30 minutos e permitindo a entrega de milhões 

de itens prometidos. Estima-se que os robôs X apresentem um aumento de velocidade 

do processo entre 2 e 3 vezes quando comparado a de trabalhadores manuais. 

• Aumento de produtividade –A empresa pode focar no desenvolvimento de parcerias 

com operadoras nacionais e internacionais para a entrega de mercadorias em menor 

tempo possível. 

• Assistência ao consumidor – Os robôs são capazes de encontrar o item assim que o 

pedido de compra é sinalizado aumentando a variedade de produtos nas prateleiras do 

armazém e entregando os itens no tempo esperado. 

• Redução de mão de obra e de custos – Os custos operacionais reduziram em 20% desde 

a aplicação dessas tecnologias. Como não necessitam de grandes corredores para o 

tráfego de trabalhadores humanos, a capacidade de inventário aumentou em cerca de 

50%. 

 

Dessa forma, a companhia pôde se concentrar em criar uma experiência de compra 

personalizada e na implementação adequada de estratégias de engajamento como avaliação do 

consumidor e avaliação de produtos, e utilizar as informações geradas pelos usuários para a 

tomada de decisão. No ponto de vista do consumidor, os produtos chegam mais rápido, 

reinventando a experiência do cliente, mudando a forma que os consumidores olham para a 

entrega e para os produtos da organização. 

Ao revisitar os critérios fornecidos por Klaus (2013) para a experiência do cliente 

online, os benefícios provenientes da aplicação de tecnologias nos centros de distribuição 

possuem impacto direto nos fatores “confiança” e o “valor do dinheiro”, mas também com 

desdobramentos em “familiaridade com o contexto” e “usabilidade”. Uma vez que a empresa é 

capaz de atender os prazos de entrega em até 2 dias, com SLA de 95% (NEIVERTH, 2017), o 

consumidor passa ater a sua expectativa de que a companhia irá agir de forma competente, justa 

e aberta atendida, ficando assim, extremamente satisfeito e consumindo novamente os produtos 

da mesma. Além disso, a redução de custos operacionais e ganho de espaço permitem que a 

empresa estudada ganhe em escalabilidade e, assim, ofereça mais produtos em suas lojas 

virtuais e com preços mais baixos que seus concorrentes. Dessa forma, o consumidor aumenta 

a percepção do valor do seu dinheiro, passando a aumentar cada vez mais seu consumo dos 

produtos fornecidos pela organização. Quanto maior o consumo, mais à vontade o cliente fica 

ao visitar o seu website e com os recursos fornecidos por ela. É possível afirmar que a utilização 
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de robôs melhorou a experiência de compras e a fidelidade dos consumidores em áreas super 

competitivas (DANIELS, 2015). 

Fator de 

experiência do 

cliente 

Motivo 

Usabilidade O ganho de escala fornece uma quantidade maior de produtos, que geram conforto ao 

usuário de encontrar o que precisa e ter sua demanda atendida. 

Comunicação Não influenciam ou pouco impacto. 

Presença do Produto Não influenciam ou pouco impacto. 

Interatividade Não influenciam ou pouco impacto. 

Presença Social Não influenciam ou pouco impacto. 

Confiança Produtos com entrega no prazo, sem erros e com bom serviço de atendimento ao 

cliente. 

Valor do dinheiro A redução do custo operacional aliada ao ganho de escala reduz o valor do produto, 

aumentando o valor do dinheiro. 

Familiaridade Quanto melhor funcionar o sistema de entrega, mais confiança o cliente terá e, 

portanto, maior familiaridade com o site para repetir suas compras. 

Tabela 3 – Impacto das tecnologias nos fatores de experiência do cliente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além dos benefícios já citados, um outro fator importante é a empresa estudada 

também focar bastante na experiência do consumidor, conforme revelado pela entrevista com 

a funcionária brasileira do centro de distribuição nacional. São diversos indicadores que 

monitoram os níveis de satisfação do cliente com os serviços fornecidos, buscando sempre a 

melhoria contínua dos mesmos. Vale citar que erros ocorrerão apesar da aplicação de 

tecnologia. Dessa forma, a companhia possui uma grande rede de atendimento ao cliente, e são 

vastos os relatos de itens sendo enviados sem necessidade de devolução e geração de crédito 

gerando a satisfação ao cliente (ANDERSON, 2020), o que impacta ainda mais de forma 

positiva os fatores citados. 

Portanto, podemos concluir que a aplicação de tecnologias nos centros de 

distribuição como objeto de estudo desse trabalho final de curso mostra resultados satisfatórios 

para atender os fatores determinantes para a experiência do cliente e, assim, servir de vantagem 

competitiva para a empresa não só pelo aumento de produtividade, gerenciamento de uma 

quantidade de SKUs e redução de custos, mas também como uma forma de garantir a satisfação 

e fidelidade do consumidor em um ambiente cada vez mais competitivo. 
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5 Conclusão 

No tópico final deste trabalho, iremos responder as perguntas levantadas na 

introdução, a fim de explicitar os resultados encontrados neste trabalho final de curso e entender 

se os objetivos foram atingidos. Em um segundo momento, novas recomendações de estudos 

serão propostas, com o objetivo de expandir o conhecimento sobre o tema e formar uma rede 

de informação. 

 

5.1 Discussão sobre as questões propostas 

• Como a implementação de novas tecnologias em centros de distribuição podem 

produzir vantagens competitivas (atributos que permitem uma organização a superar 

outras) em relação ao last mile para as empresas? 

O estudo de caso presente neste trabalho final de curso demonstrou algumas formas 

de produzir vantagens competitivas em relação ao last mile para as empresas pela adoção de 

novas tecnologias. O primeiro fator que garante um benefício para a empresa é a redução do 

tempo de entrega para os clientes. Como demonstrado na sessão 4, a utilização de robôs em 

conjunto com big data, algoritmos e machine learning permitiu a companhia reduzir seu 

processo dentro do centro de distribuição de horas para cerca de 30 minutos. Isso assegura uma 

entrega mais veloz das encomendas ao cliente, que entende isso como um fator importante para 

a sua decisão de compra. 

Um segundo ponto é o aumento da capacidade de inventário. Com a aplicação de 

robôs, menos espaço para a circulação de pessoas é necessário, permitindo mais espaços de 

armazenagem de produtos e, portanto, mais ofertas ao cliente. Contribui para isso também o 

armazenamento caótico, a prática de ter diversos andares em um mesmo centro de distribuição, 

e os sistemas de big data que permitem que um produto possa ser identificado e transferido 

entre CDs com muita facilidade. A maior oferta de produtos em seu site também é um fator que 

agrada o consumidor e o faz optar pela companhia. 

Por fim, como o last mile é a etapa mais cara do processo logístico, é importante 

que se reduzam os custos logísticos totais. No estudo de caso, foi possível constatar que a 

aplicação de tecnologias proporcionou uma redução de 20% dos custos operacionais, além de 

permitir que os caminhões saiam cada vez mais cheios, reduzindo o custo de transporte. 

 

• Por que as empresas devem optar pela adoção de novas tecnologias de informação 

e logística em seus centros de distribuição? 
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A aplicação de tecnologias de informação e logística nos centros de distribuição 

deve ser realizada porque permite obter melhoria operacional, gerar vantagens competitivas em 

relação a concorrência e impactar a experiência do cliente de forma positiva. 

Apesar de possuírem custos de implementação elevado, sendo esse o motivo 

principal para que sua implementação não ocorra em todos os centros de distribuição da 

empresa estudada, esse valor é recompensado pelos ganhos em produtividade, escala e redução 

dos custos operacionais, como visto no estudo de caso. Em nossa entrevista, foi revelado que o 

tempo do processo logístico dentro do centro de distribuição nacional, que não utiliza 

tecnologia, é de 4 horas, enquanto há concorrentes que possuem tempos ainda mais agressivos. 

Em comparação com os CDs norte-americanos estudados, esse tempo reduz para apenas 30 

minutos. Assim, fica nítido seu impacto operacional e geração de vantagem competitiva perante 

a concorrência. 

Além disso, o ganho de escala e aumento de inventário permite a redução dos preços 

dos produtos, tornando-os mais atrativos ao consumidor que está sempre buscando a melhor 

opção em custo e entrega, como mostra o fator de experiência do cliente de valor do dinheiro, 

definido por Klaus (2013). 

 

• Quais os benefícios que podem ser obtidos após a implementação dessas novas 

tecnologias? 

A implementação dessas novas tecnologias fornece alguns benefícios para as 

empresas. O primeiro que podemos citar é a redução do tempo para separação, empacotamento 

e entrega de um produto no centro de distribuição, reduzindo o lead time de entrega e, 

consequentemente, seus atrasos. O segundo benefício está relacionado ao ganho de 

produtividade. Os robôs, que atuam em conjunto com os algoritmos, big data e machine 

learning, conseguem executar as tarefas entre 2 e 3 vezes mais rápido que os funcionários 

humanos, permitindo a marca de 1 milhão de pickings em um dia pela empresa estudada. Um 

outro benefício é aumento de inventário proporcionado pelo acréscimo de prateleiras pela 

menor necessidade de espaço para deslocamento humano dentro do CD. Estima-se que o ganho 

é de cerca de 50% a mais de produtos dentro do centro de distribuição. 

Além disso, há ganhos na experiência do cliente. Com menos atrasos na entrega, o 

cliente passa a confiar mais na empresa. Aliado a isso com uma maior oferta de produtos e a 

preço mais baixo, aumenta o conforto do consumidor ao utilizar o site da companhia e o faz 

perceber mais valor em seu dinheiro para a aquisição de novos itens. 
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• Qual o modelo adotado pela empresa para a aplicação de tecnologias nos centros de 

distribuição focados no last mile? 

O modelo se inicia com a aplicação de tecnologias de software em primeiro lugar. 

Em nosso estudo de caso, tomando como base a entrevista realizada, percebemos que o centro 

de distribuição não utiliza robôs, mas baseia-se no poderoso WMS da companhia e os 

algoritmos desenvolvidos para o gerenciamento do estoque. Outra evidência é que a literatura 

informa que a utilização de robôs só ocorreu após um episódio marcante de prejuízo a imagem 

da empresa por falha de entrega no natal, mas que antes já se utilizava a computação em nuvem, 

big data e o machine learning. 

Após um sistema de software bem estabelecido, é possível focar nos sistemas de 

hardware capazes de permitir os benefícios citados anteriormente. A empresa estudada utiliza 

atualmente 4 tipos de robôs que foram sendo implementados aos poucos, de acordo com os 

objetivos da companhia. Assim, essa segunda etapa constituiria do foco nas principais não 

conformidades do processo logístico a fim de identificar quais robôs trariam maiores ganhos 

para a operação, principalmente pelo elevado custo de implementação.  

Por fim, uma terceira etapa seria permanecer atento a novas oportunidades e novas 

tecnologias que podem surgir para auxiliar no processo produtivo, mantendo investimentos nos 

setores de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de aproveitar os efeitos de 

vanguarda das oportunidades geradas. 

 

• Como a aplicação das tecnologias nos centros de distribuição impactam nos 

requisitos de experiência do consumidor? 

Klaus (2013), em seu modelo conceitual, definiu a experiência do cliente em 

serviços online em 8 fatores: Usabilidade, Comunicação, Presença do Produto, Interatividade, 

Presença Social, Confiança, Valor do dinheiro, Familiaridade. Destes fatores, a aplicação de 

tecnologias afeta 4 fatores, sendo 2 de forma direta e outros 2 de forma indireta. 

Os fatores de impacto direto são “confiança” e o “valor do dinheiro”. A redução 

dos erros de envio de encomendas e dos prazos de entrega proporcionados pela tecnologia 

atende a expectativa de que a empresa haja de forma competente, justa e aberta (confiança). 

Além disso, como os produtos encontrados no site da companhia costuma a apresentar preços 

mais baixos quando comparados aos concorrentes, e encontra-se uma maior variedade de itens, 

devido aos ganhos de escala, redução de custos e aumento de inventário proporcionados pelo 

uso das inovações já citadas, o cliente aumenta a percepção do valor do seu dinheiro, 

consumindo mais (valor do dinheiro). 
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De forma indireta, também podemos dizer que os fatores de “usabilidade” e 

“familiaridade” também são impactados, pois ao passo que o cliente passa a consumir cada vez 

mais com a empresa devido a experiência satisfatória com os fatores anteriores, ele fica mais 

confortável para utilizar o site da companhia e suas funcionalidades, o que facilita também sua 

experiência. 

 

Conforme exposto na análise das perguntas, a utilização de tecnologias de logística 

e informação nos centros de distribuição trazem benefícios tanto para as empresas como para 

os consumidores. Por um lado, a maior agilidade para realizar entregas, menor preço dos 

produtos e a confiabilidade na boa execução de seu pedido são bons atrativos ao cliente, que 

cria uma relação com a empresa em questão e consume os produtos da mesma cada vez. Em 

relação a organização, a atratividade está na melhoria de seus processos nos centros de 

distribuição, que reduzem o lead time de entrega para o consumidor final. Além disso, ela 

permite remodelagens do processo que garantem ganhos de escala e a redução de custos 

operacionais, que aumentam a margem de lucro da empresa e permitem que ela forneça mais 

produtos com preços mais baixos, aumentando a sua representatividade no mercado e na mente 

do consumidor.  

Vale ressaltar que esse não é um processo rápido ou de baixo custo de 

implementação. Tantas as tecnologias de software e hardware apresentadas possuem um alto 

valor inicial, mas apresentam uma boa relação custo-benefício no médio e longo prazo, além 

de estabelecer um nível de serviço tão alto que torna-se um pré-requisito para os concorrentes 

que desejem acompanhar o ritmo das que adotam este tipo de tecnologia. 

 

 

5.2 Sugestões para próximos estudos 

O presente trabalho de final de curso possui como objetivo principal demonstrar 

os benefícios provenientes da utilização de tecnologias nos centros de distribuição para a 

gestão de estoques e seu impacto direto na experiência do cliente, a fim de servir como uma 

vantagem competitiva perante os concorrentes. 

Dessa forma, podemos perceber que a análise foi focada apenas no espaço físico 

dos centros de distribuição, desde o recebimento até a entrega. Porém, a experiência do 

cliente pode ser impactada de maneiras diferentes, além da citada. Próximos estudos 

poderiam focar em como novas práticas de entrega, como robôs autônomos, drones e lockers 

estão mudando a percepção do cliente em relação ao recebimento de seus pedidos. 
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Além disso, o estudo de caso foi focado na companhia que possuiu um modelo 

específico de aplicação de tecnologia em seus centros de distribuição. Uma outra 

oportunidade de estudo é entender como outras empresas realizaram a inserção de inovações 

em seus processos produtivos, quais os resultados obtidos por eles e como estes se 

assemelham ou se diferem dos encontrados nesse trabalho. 

Uma terceira oportunidade é entender o impacto do processo anterior ao 

estudado. Ou seja, como os fornecedores e comerciantes de Marketplace conseguem afetar 

a experiência do consumidor. Nessa possibilidade de trabalho, seria interessante entender as 

relações destes com os centros de distribuição, possíveis regras obrigatórias que precisam 

ser seguidas que foram determinadas por eles, se há aplicação de tecnologias em seu 

processo e quais os seus benefícios para a cadeia logística. 

Os principais objetivos de trabalhos como esse trabalho final de curso é buscar 

responder as questões propostas e as hipóteses levantadas através da metodologia escolhida, 

mas também gerar novas oportunidades de estudo e instigar outros pesquisadores a 

realizarem pesquisas para que a rede conhecimento cresça cada vez mais.  

Os processos logísticos estão se tornando cada vez mais importantes para as 

empresas. A pandemia do coronavírus não só expôs a fragilidade da cadeia de suprimentos 

mundial, com escassez de alguns produtos por terem suas fábricas espalhadas pelo globo, 

como impulsionou o comércio eletrônico em um ritmo que era esperado em prazos de até 5 

anos pelas empresas, e não deve sair mais da realidade dos consumidores. As companhias 

devem, portanto, se adequar a essa nova realidade e buscar atrair mais consumidores em 

busca de aumentar suas representatividades no mercado. A aplicação de tecnologia nos 

centros de distribuição mostra-se, portanto, como uma das principais alternativas para 

otimizar processos, reduzir custos e gerar ganhos de flexibilidade e agilidade no atendimento 

da demanda do consumidor. Sua utilização em conjunto com outras estratégias em áreas 

críticas da empresa podem ser a solução para gerar vantagens competitivas e consolidar cada 

vez mais a organização perante a concorrência. 
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7 Glossário 

 

Big Data Ferramenta de análise e interpretação de grande volume de 

dados 

Customer Service Serviço de atendimento ao cliente 

Internet of Things Capacidade dos objetos que podem interagir entre si e 

cooperar com aqueles próximos para atingir objetivos 

comuns. 

Lastt Mile A última milha da logística, sendo o trecho entre o centro de 

distribuição e o consumidor final. 

Machine Learning Aprendizado de máquina a partir de algoritmos, 

identificando padrões de dados e criando conexões entre eles 

Packing Processo de empacotamento de produtos 

Picking Processo de retirada de itens do estoque 

Picker Funcionário responsável por retirar itens armazenados no 

estoque 

Stock Keeping Unit (SKU) Código único de identificação de um produto, designando 

os diferentes tipos de produto de um estoque. 

Supply Chain Cadeia de suprimentos logístico 
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8 Apêndices 

 

1. Entrevista com a funcionária do centro de distribuição da empresa estudada no 

Brasil 

1) Qual o endereço do centro de distribuição que você trabalha em São Paulo? 

O centro de distribuição fica localizado no município de Cajamar, em São Paulo. 

 

2) Qual o tamanho do centro de distribuição (em m²)? 

O centro distribuição possui 47.000 m². 

 

3) Qual a capacidade do centro de distribuição em SKUs? 

A capacidade do centro de distribuição é de 144 mil SKUs. 

 

4) Qual a quantidade de funcionários no centro de distribuição? Seria possível fornecer 

essa quantidade por função? 

No total, são cerca de 900 funcionários, que são divididos em cerca de 60% outbound e 40% 

inbound. Eles operam em 3 turnos desde o início da pandemia. Os funcionários são treinados 

para ser multitarefas, mudando a tarefa de acordo com a demanda, sendo treinados para realizar 

todas as atividades.  

 

5) Quais as tecnologias utilizadas por vocês no centro de distribuição em que trabalha? 

( ) Robôs X– Quantos? 

( ) Robôs W – Quantos? 

( ) RFID 

(X) QR Code – Aplicado quando coloca o pacote em rota, para a identificação de cada rota 

(X) Código de barras  

(X) Esteira transportadora – Quantas? São cerca de 600m de esteira. A esteira é utilizada apenas 

no final do processo. Há uma atividade extra, na qual também são utilizadas, de imprimir nota 

fiscal para pôr no canguru. Quando o produto é bipado, é feito uma solicitação para emitir a 

nota fiscal. Foi criada mais uma estação em que a pessoa emite a nota e manda para uma esteira. 
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Como esse processo pode demorar, após solicitar a emissão, coloca-se o produto numa esteira, 

ele dá uma volta e vai para outra pessoa que imprime a nota fiscal e coloca no canguru. Depois 

tem uma esteira para separar os produtos entre outras esteiras. 

(X) Paleteira – Quantas?  São 10 paleteiras. A operação é bem horizontal e as coisas não ficam 

em paletes. Tem uma parte de caixa maiores que não cabem numa esteira, mas o CD é 

especializado em itens de caixas pequenas. Por isso desmontaram os racks, tendo apenas para 

suprimentos como caixa de papelão.  

(X)  Empilhadeiras – Quantas? São 4 empilhadeiras 

( ) Terminais de radiofrequência – Quantos? 

( ) Sistema pick by light 

( ) Sistema put to light 

( ) Sistema de picking por voz 

(X) Outras – Quais? Utilizam um algoritmo próprio para otimizar a rota de picking. 

 

OBS: Um processo existente que proporciona ganhos de produtividade é a separação de pedidos 

únicos e múltiplos. Os pedidos em que o consumidor pediu um item só são os únicos, enquanto 

que com vários produtos são os múltiplos. A rota de picking de cada picker ignora o pedido que 

ela está fazendo, colocando todos os itens em um carrinho de supermercado. Esse carrinho vai 

para uma estação que agrupa itens de um mesmo pedido. Há uma tela que diz qual colmeia é 

preciso colocar na estante, agrupando os pedidos. Há um ganho de produtividade de 30% 

estimado. 

 

6) Quais as vantagens observadas no processo de separação do pedido fornecidas pela 

aplicação de tecnologia nos centros de distribuição? 

Uma das vantagens está no armazenamento caótico, com auxílio do código de barras. O WMS 

manda o picker para determinado rua e prateleira e apartamento dentro do centro de 

distribuição, e, chegando naquele lugar, o WMS informa o produto e a pessoa o procura 

visualmente e confirmando posteriormente pelo sistema pelo código de barras. A partir do 

momento em que o produto é bipado, o WMS saberá onde está armazenado. Há algumas regras, 

como não poder colocar o mesmo produto em 2 espaços vizinhos. Ou seja, deve-se pular pelo 

menos 1 espaço para evita confusões pelos funcionários que fazem a retirada. 

 

7) Ao estudar os centros de distribuição americanos da empresa, percebemos que a 

utilização de robôs autônomos, como o robô X, além de robôs W, sistemas de pick by light e 
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RFID. Caso não tenham sido marcadas na questão 5, quais os motivos para que elas não sejam 

utilizadas? 

É uma questão de Volume x Necessidade. Houve uma necessidade de abrir centros e adensar 

os que já existem devido a demanda extra da pandemia. Atualmente, nos encontramos na etapa 

anterior da aplicação dessas tecnologias. Precisam fazer vários andares, colocando para cima o 

que tem menor giro e ganhando espaço de armazenagem, ganhando produtividade. No início, 

foi negado a construção desses andares pelo volume, mas que agora é justificável. Os robôs 

serão um próximo passo. Quando investe em tecnologia própria, o custo é muito menor do que 

terceirizar. O investimento em servidor para suportar esse sistema (WMS) é de milhões de 

dólares, e por isso tentam maximizar o espaço. 

 

8) Caso não tenham sido marcadas na questão 5, há alguma previsão para implementação 

de alguma dessas tecnologias onde trabalha? Se sim, quando serão implementadas? Se não, por 

que não há esse interesse? 

Não há previsão, mas há interesse. 

 

9) Além das tecnologias, um conceito visto que é aplicado na empresa é o “armazenamento 

caótico”, em que os itens são armazenados em qualquer espaço vazio. Essa técnica é utilizada 

nos centros de distribuição no Brasil? Se sim, qual o benefício em volume de estoque dessa 

técnica e quantas pessoas são treinadas para a sua realização? Caso a resposta seja não, qual o 

motivo para isso? 

Sim, todos são treinados para executar as regras. O título do livro é posto para fora para facilitar 

o picking, por exemplo. O ganho estimado é de 25 a 40% de volume. Outro benefício é a 

diminuição da concentração de pickers em um mesmo lugar no pico de demanda de um produto. 

 

10) Principalmente através do sistema de assinatura da empresa, entregas rápidas (entre 1 e 

2 dias) também são garantidas no país, pelo menos na região Sudeste. Qual a participação do 

Centro de Distribuição para o cumprimento desses prazos? Quais são as metas internas para 

esse processo? Como estas metas contribuem para o resultado de competitividade? 

A participação é muito grande pela tecnologia e pelo avanço de estoque. O CD em recife garante 

estar próximo dos clientes para ter velocidade de entrega. O processo de expansão está indo 

devagar, mas essa é a estratégia. Para produtos de sistema de assinatura nos Estados Unidos, o 

processo interno é de 2horas. No sistema brasileiro, o processo é de 4horas, pela confiabilidade 

do WMS que sustenta isso, mas há potencial de melhora. No Brasil, os competidores estão 
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conseguindo ter prazos agressivos de entrega e mais rápido que o deles, de mesmo dia ou 

próximo dia. Mas não há uma pressa interna de conseguir fazer isso. A ideia é ir aos poucos e 

ir sempre melhorando. Melhor olhar internamente do que para a concorrência. 

 

11) Quais são os objetivos da logística da empresa? 

Perseguem a velocidade e a variedade. Em relação a meta, ela varia por região, tendo que 

entregar mais rápido no mesmo estado que para outros estados, não sendo um plano nacional. 

Tentam sempre garantir a melhoria contínua, melhorando o indicador da semana anterior, ao 

invés de atingir um número x. 

 

12) A companhia é avaliada como 8,3 no site Reclame Aqui, sendo avaliado como “Ótimo”. 

Como a empresa define a experiência do cliente? E quais as maneiras que a companhia define 

para atingir a satisfação dos mesmos? 

A experiência do cliente é acompanhada de perto, sendo o diferencial a importância que o 

customer service tem dentro da empresa. Há um processo em que qualquer funcionário de dessa 

área possui autonomia de derrubar uma oferta ou produto do site de acordo com um padrão de 

reclamações reconhecidas. Gera uma correria para entender se o problema é do fornecedor, da 

armazenagem, ou do produto.  

Existe o conceito do pedido perfeito, no qual o cliente não teve problema no pedido dele. 

Acompanham o índice de pedido perfeito, mas não pode falar o valor. 

 

13) Quais são os indicadores da organização para medir a satisfação do cliente?  

Índice do pedido perfeito 

Percentual de concessões - quantos pedidos alguém reclamou e deram o pedido de volta. 

Número de contatos – percentual de pessoas que entraram em contato com customer service. 

Esse indicador possui um percentual bem alto de ansiedade pois o cliente reclama de algo no 

prazo. É quebrado para ver o que é reclamação mesmo e o que é ansiedade. 

 

14) Como as tecnologias aplicadas auxiliam nos indicadores de satisfação do cliente? 

A rastreabilidade do pedido ao longo da cadeia auxilia a dar informação do cliente aonde o 

pedido está. O WMS auxilia por permitir o processamento do pedido rápido, se conectando ao 

que o cliente entende de pedido rápido. Alta velocidade e baixo erro. 


