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I - Introdução 

 
A tecnologia disruptiva afeta e afetará as cadeias de abastecimento, fazendo-as 

evoluir de uma forma sem precedentes - não há dúvida disso. Vai interferir em 

vários processos e formas de concluir um mesmo trabalho. Prevê-se que estas 

mudanças sejam para melhor, mas há vários aspetos a considerar.  

 

A Internet das Coisas exigirá menos horas de trabalho para manter o controle do 

stock, melhorando a eficiência do armazém.  

 

Mais tarde, camiões sem motorista farão o mesmo. Também se espera que o 

aumento de stock seja mais rápido, permitindo que as empresas movimentem 

mais produtos e aumentem receitas mais rapidamente. Nesta nova era da 

digitalização, ser ineficaz logisticamente é dealbreaker: não será possível 

sobreviver sem fazer esta evolução, para ninguém.  

 

Os drones apresentam eficiência semelhante aos restantes métodos de entrega. 

Porquê movimentar um exército de camiões de entrega quando os drones 

podem fazer o trabalho mais rapidamente, sobretudo na lastmile?  

 

A impressão 3D pode diminuir drasticamente o tempo de produção e evitar 

muitos envios feitos atualmente, potenciando em simultâneo adaptação e 

personalização únicas para algumas gamas de produto? 

 

Quais são as tendências comuns? Eficiência, custos de mão de obra reduzidos, 

tempos de produção minimizados, e entrega de forma cada vez mais rápida e 

eficaz, respondendo a clientes mais exigentes em termos de serviço? 

 

Estes indicadores-chave de desempenho são o que a indústria da cadeia de 

abastecimento deve esperar do período de disrupção tecnológica que vivemos. 

 

Este ebook irá aprofundar os desafios da influência da tecnologia na disrupção 

logística nos próximos anos e pretende contribuir para uma consciência coletiva 
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melhorada desta área, bem como para estratégias renovadas que permitam às 

empresas acompanhar esta evolução.  

 

A 4ª Revolução Industrial e as inovações disruptivas 

 
A 4ª Revolução Industrial, enquanto conceito, reúne um conjunto de inovações 

digitais, físicas e organizacionais. Existem forças significativas para a 

transformação da indústria na cadeia de abastecimento e no setor da logística, 

devido aos altos níveis de ineficiência estrutural e, às vezes, operacional, que 

existem atualmente. Muitas vezes estas inovações criam valor num ponto 

específico da cadeia de abastecimento, como no armazém, enquanto outras 

inovações são muito mais abrangentes, como a Internet das Coisas e o 

Blockchain. 

 

O sucesso de uma inovação pode ser medido de diferentes formas: 

 

- Pode gerar novas oportunidades de negócios, criando novos mercados ou 

valor para o cliente; 

- Pode oferecer eficiência operacional, cortando custos e melhorando o 

serviço; 

- Pode reduzir o impacto ambiental, por exemplo, reduzindo as emissões de 

gases de efeito estufa. 

 

Para que os gestores desenvolvam uma visão abrangente e atraente para os seus 

negócios num ambiente de mercado em transformação, é fundamental que 

entendam a inter-relação entre o mundo físico e digital, bem como a 

oportunidade de inovação organizacional. A maior parte do valor será criado onde 

essas inovações convergem e, como tal, a "internet física" é a iniciativa mais 

ambiciosa. 
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Conceito de tecnologia disruptiva 

 

O conceito de tecnologia disruptiva é utilizado, de acordo com um estudo da 

Universidade de Istambul, para descrever o desenvolvimento e a evolução de 

produtos ou serviços inovadores que destroem, desconstroem e substituem 

produtos e serviços existentes. 

 
Os métodos de produção mudaram radicalmente com o surgimento da 

economia digital nos últimos anos. A necessidade de pessoas continua a diminuir 

significativamente. Os empregos em vários setores tornaram-se frágeis devido à 

automação acelerada. Os avanços na tecnologia de inteligência artificial, em 

particular, mudam processos em muitos ramos. O comércio externo é afetado por 

esses desenvolvimentos. Tecnologias disruptivas, especialmente em logística 

internacional, vão acelerar essa mudança. 

 

Conceito de 4ª Revolução Industrial 

 

A 4ª Revolução Industrial é o termo usado para descrever a transformação das 

economias através de uma combinação de forças disruptivas tecnológicas, 

sociais e comerciais. Isto levou ao desenvolvimento da “economia partilhada” 

(como Airbnb e Uber), bem como a uma mudança nas atitudes em relação à 

propriedade de ativos. 

 
De acordo com alguns dos maiores estudiosos da temática, em nenhuma área os 

efeitos da 4ª Revolução Industrial terão mais impacto do que no desenvolvimento 

da indústria de transporte, logística e cadeia de fornecimento. No entanto, está 

longe de ser evidente se o resultado para o setor será positivo ou negativo - muito 

dependerá das escolhas feitas nos próximos anos. 

 

O impacto da 4ª Revolução Industrial no emprego é uma questão. Várias 

inovações mais significativas que são consideradas podem eliminar muitos 

milhões de empregos, à medida que funções na cadeia de fornecimento são 

automatizadas por veículos sem motorista, robôs no armazém ou impressão 3D. 
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De facto, todo o futuro da indústria da cadeia de fornecimento é colocado em 

dúvida. A impressão 3D pode diminuir seriamente os volumes de produtos que 

se movem de cadeias de fornecimento a montante (especialmente em toda a 

Ásia), uma vez que o fabrico se passa a realizar localmente.  

 

Embora exista sempre o risco de over-hyping no impacto das novas tecnologias, 

parece inevitável reconhecer que existirão mudanças significativas no futuro 

muito próximo. A cadeia de fornecimento e as empresas de logística precisam de 

se preparar para este novo ambiente, construindo estruturas flexíveis e ágeis que 

permitam responder rapidamente às novas dinâmicas. 

 

 
Simplificar processos com tecnologia 
 

O WEF (World Economic Forum), identificou 5 temas relacionados com a 4ª 

Revolução Industrial: 

 

1 - Serviços de Informação. 

2 - Serviços de Logística. 

3 - Capacidades de entrega. 

4 - Economia circular e sustentabilidade. 

5 - Economia partilhada. 

 

Sobre os Serviços de Logística são muito claros: “Os que estiverem habilitados 

digitalmente aumentarão o comércio, criando plataformas transfronteiriças 

digitalizadas”. Convém recordar que o WEF é uma das entidades mais completas 

e credíveis em matéria de análises, estudos e identificação de tendências. Além 

disso, são tendencialmente conservadores, pelo que quando postulam sobre uma 

matéria, é porque normalmente existem indícios muito fortes do ponto de vista 

probabilístico. 

 

Mas vão mais longe no nicho de mercado a alcançar: “As empresas, em especial 

as pequenas e médias empresas (PME), têm lutado com os desafios logísticos 

relacionados aos embarques transfronteiriços de pequenos bens. As PME 
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precisam de processos mais simplificados, e as plataformas intermediárias 

movidas a tecnologia estão a preencher essa lacuna”. 

 

De acordo com o WEF, a simplificação de processos pode beneficiar as 

plataformas de comércio em cerca de 120 biliões de dólares e as empresas de 

logística em 50 biliões de dólares de lucros adicionais.  

 

Em conjunto com a Consultora Accenture, o WEF estima ainda que poderia existir 

até 1,5 triliões de dólares de valor em participação para provedores de logística até 

2023 e um adicional de 2,4 triliões de benefícios sociais. 

 

 

Inovação na Logística 
 

Inovação tem sido uma palavra muito utilizada nos últimos 20 anos. As empresas 

de logística muitas vezes foram acusadas pelos seus clientes de terem falta de 

inovação, enquanto estas, por sua vez, acusam os fabricantes e retalhistas de 

estarem mais focados no corte de custos do que na criatividade na procura de 

soluções que aumentem eficácia e melhores níveis de serviço. Mas as últimas 

mudanças disruptivas no comércio eletrónico fizeram com que todos tivessem 

que estar mais atentos. 

 

Existem muitos tipos de inovação. A inovação logística em si tem sido definida 

como a criação de valor logístico de novos produtos ou serviços, novos 

processos, novos tipos de transação, novos relacionamentos ou novos modelos 

de negócio. 

 

Algumas empresas tornaram-se intrinsecamente ligadas às inovações de que 

têm sido responsáveis. A Amazon, por exemplo, transformou o setor de retalho e 

criou modelos internos de partilha de espaços e atuações. A Uber passou a ser 

sinónimo de transformação, neste caso através da exploração da tecnologia de 

smartphones e plataformas digitais. 

Se é verdade que as necessidades dos negócios impulsionam o desenvolvimento 

tecnológico, também é verdade que o desenvolvimento tecnológico facilita novas 

soluções de negócios. 
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II – Tecnologias disruptivas na logística e os seus 
efeitos no comércio internacional 

   

O volume de comércio internacional está a aumentar com a globalização, novos 

desenvolvimentos tecnológicos e investimentos estrangeiros, como a rápida 

circulação de mão-de-obra, serviços e capital entre países. O crescimento do 

comércio internacional trouxe mais rapidamente preços mais acessíveis para a 

agenda do comércio internacional, liderando o crescimento do sector logístico. 

Estes dois sectores, que se fazem crescer um ao outro, estão interligados.  

 

Cada investimento em infraestruturas logísticas reduz os tempos de trânsito e 

custos logísticos, aumentando ao mesmo tempo a eficiência e a concorrência. O 

aumento da produtividade e do ambiente competitivo contribui para o 

desenvolvimento do comércio internacional. Operações logísticas que não 

podem ser executadas eficientemente sem uma infraestrutura logística forte, 

tornam-se um fator que restringe o desenvolvimento do comércio externo.  

Assim, há uma correlação entre os dois sectores. Uma boa estratégia logística 

para a sustentabilidade do comércio internacional deve ser estabelecida e 

adaptada à evolução tecnológica. 

 

Por outro lado, é tão importante pensar em redes locais muito eficazes no last 

mile e logística inversa, como pensar na ligação dessas redes com as redes 

internacionais. É da interconexão de redes que crescerão os modelos mais 

eficazes, e não da criação única de macro redes globais. Esta tendência abrirá 

oportunidades para operadores locais eficientes e que saibam perceber como 

conectar-se com as redes nacionais e internacionais, a nível operacional e 

tecnológico. 

 

As tecnologias disruptivas produzem um novo valor ao oferecer um serviço ou 

produto que não existia antes em comparação com as tecnologias existentes, e 

representam descobertas radicais que irão perturbar as competências existentes 

e mudar os negócios. As tecnologias disruptivas tornam indústrias obsoletas, 

dando uma nova dimensão à concorrência existente, liderada por novas 

tecnologias que oferecem vantagens de custo através da melhoria do fluxo de 
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trabalho, novos processos e aumento da eficiência. Os principais critérios para 

uma tecnologia ser disruptiva é que sejam mais baratos, mais simples, mais 

pequenos e mais convenientes. 

 

Os consumidores vão começar a criar a sua cadeia de fornecimento 

personalizada, com impressoras 3D que oferecem acesso a produtos 

personalizados em vez de produtos padrão fornecidos pela produção em massa. 

Tecnologias robóticas e drones proporcionam oportunidades de entrega ao 

cliente no ponto mais próximo, encurtando os processos de produção e logística. 

 

As impressoras 3D vão alterar a dinâmica da cadeia de fornecimento, o conceito 

de geografia em que a indústria está espalhada, as estratégias das empresas. 

Entregas com drones, robots utilizados em armazéns, bem como impressoras 3D, 

são as principais tecnologias disruptivas atuais que afetam positivamente o 

desenvolvimento uns dos outros de forma recíproca.  

 

Com estas tecnologias, a propriedade do produto (a capacidade de produzir 

produtos personalizados com impressoras 3D), os locais de produção (a 

generalização dos robots causa o movimento das instalações de produção dos 

países onde a mão-de-obra é barata para os países ricos que pode permitir o 

emprego de robots) e a importância da logística para estes produtos no comércio 

internacional irá mudar completamente. À luz destes desenvolvimentos, deverão 

ser avaliados quais os produtos que serão necessários para o comércio no futuro, 

onde os produtos vão ser produzidos e como vão ser transportados. 

 

Todos dias são criadas startups que pretendem entrar neste mercado e trabalhar 

algumas destas inovações. Mas se muitas vingam, outras ficam pelo caminho. Por 

isso, o estudo da Researchgate de 2020 aponta 8 áreas essenciais a trabalhar 

nesta matéria: 

 

1 - Sobreprodução 

A produção excessiva de um produto ou, para os retalhistas, o excesso de stock 

de um produto, ocorre quando as previsões exageram a procura esperada. O fluxo 

de informação do cliente para o fabricante é uma questão-chave da cadeia de 

fornecimento. 
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2 - Tempo e inventário 

Como pode a cadeia de abastecimento ser comprimida? A libertação de capital 

vinculado ao inventário tem sido há muito o principal objetivo de muitas 

estratégias da cadeia de abastecimento de fabricantes e retalhistas. A redução do 

tempo em trânsito é uma questão-chave em termos de logística. 

 

3 - Produtividade 

Como podem as organizações tornar-se mais produtivas? No armazém, isto pode 

ser conseguido aumentando a eficiência da força de trabalho através da utilização 

de tecnologias relacionadas com a arrumação ou a recolha (tais como óculos de 

realidade aumentada) ou substituindo os trabalhadores pela automatização. 

 

4 - Conhecimento imperfeito do mercado 

Em termos de transporte, os desperdícios são criados quando os expedidores 

com cargas não conseguem ter acesso a fornecedores suficientes para fazer um 

mercado competitivo. Isto pode significar que é cobrado mais do que é necessário 

ou que não utilizam o transporte mais rápido ou mais apropriado disponível. Ou 

os fornecedores de transporte perdem a oportunidade de utilizar todo o espaço 

disponível nos seus veículos. O mesmo ocorre quanto aos gap time logísticos, os 

tempos de paragem da mercadoria, que em muitos casos são muito maiores do 

que os tempos de transporte. 

 

5 - Má gestão do espaço 

Isto pode estar relacionado com o carregamento de veículos, contentores ou 

outros dispositivos. Em alternativa, pode relacionar-se com a má utilização do 

espaço nos armazéns, um dos temas que em Portugal tende a necessitar de 

melhoria nas PME. Em paralelo, a ligação entre redes e ineficácias, mostram que 

os sistemas nem sempre foram pensados em interconexão, demonstrando que 

nesta fase flexibilidade com determinados níveis de eficiência pode ser mais 

importante do que máxima eficiência.  
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6 - Processamento inapropriado 

Trabalho desnecessário, tal como telefonar a inúmeras companhias de navegação 

ou transitários para obter uma cotação, ou a introdução de dados na 

documentação comercial e aduaneira. Não só este tempo é exagerado como se 

corre o risco de cometer erros. As inovações digitais, tais como a computação em 

nuvem ou o blockchain, poderiam resolver este problema. 

 

7 - Regulamentação do mercado 

Existe um elevado grau de regulamentação nos mercados de transportes, alguns 

quantitativos, mas a maioria qualitativa. Isto pode travar as inovações no que diz 

respeito a veículos autónomos ou drones.  

 

8 - Transporte 

A circulação de mercadorias é considerada um desperdício "necessário". Afinal de 

contas, as empresas têm de colocar as suas mercadorias no mercado. No entanto, 

existem formas eficientes e ineficientes de gerir esta parte do processo da cadeia 

de abastecimento, umas mais esbanjadoras do que outras. A contentorização, as 

redes de hub-and-spoke e os modelos de transporte direto ao consumidor são 

todas tentativas de equilibrar o custo do transporte com o tempo de trânsito. A 

impressão 3D pode eliminar completamente algumas necessidades de 

transporte, a médio/longo prazo - primeiro com perda de qualidade, depois sem 

ela. 

 

Os 4 Ds da disrupção adaptados à logística 

 
No livro “Bold”, Kotler e Diamandis analisam as várias fases do que se poderia 

chamar de processo disruptivo, apelidando-as de 4 Ds. 

 

1 - Digitalização 

A primeira fase do processo disruptivo envolve a 'digitalização' de diferentes 

aspetos de um sector industrial. E a digitalização também teve um grande 

impacto em partes da indústria dos transportes e logística. O impacto mais óbvio 

tem sido a migração de cartas para o correio eletrónico, reduzindo o número de 
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documentos enviados através de operadores postais e transportadores de 

encomendas expresso.  

 

2 - Disrupção 

A segunda etapa, a da "disrupção". No sector do transporte rodoviário de 

mercadorias, um dos principais problemas tem sido a ineficiência do mercado. O 

desenvolvimento de plataformas que possam corresponder à oferta e à procura, 

proporcionando um mercado mais próximo da perfeição do que o que 

atualmente existe, poderia proporcionar um enorme valor.  

 

Certo é que são necessários movimentos disruptivos. Resta saber se isto 

acontecerá através do fornecimento de cargas adicionais aos operadores 

estabelecidos, ou através de um movimento de maior alcance, tal como 

desintermediar a indústria para permitir que os expedidores façam acordos 

diretamente com os proprietários-condutores. Seja qual for a sua forma, dadas as 

condições existentes, uma grande mudança é inevitável. 

 

3 - Desmonetização 

A terceira fase (e para as empresas de transporte a mais preocupante) é a 

"desmonetização". No exemplo da Kodak, esta é a fase em que os consumidores 

deixam de comprar os seus produtos cinematográficos em favor de novas 

câmaras digitais. Poderá acontecer algo semelhante às empresas de transporte? 

Poderiam os gigantes da indústria - UPS, FedEx e DHL - seguir o mesmo caminho 

que a Kodak? Parece altamente improvável, pois, ao contrário da indústria de 

câmaras que passou por uma fase adicional de "desmaterialização", os produtos 

ainda precisam de ser deslocados para o mercado. Isto é, claro, a menos que a 

impressão em 3D remova completamente a necessidade de transporte. 

 

4 - Democratização 

O último D é de "democratização". Poder-se-ia argumentar que a indústria 

logística já está altamente democratizada, uma vez que existem poucas barreiras 

à entrada e saída do mercado. Tudo o que é necessário é uma soma relativamente 

pequena de dinheiro para comprar ou alugar um camião. Contudo, as disrupções 

poderiam reduzir ainda mais as barreiras no sector dos transportes, aumentando 

a dimensão do mercado relevante do lado da oferta de alguns milhares de 
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entidades de transporte em cada mercado nacional, para milhões de indivíduos. 

Utilizando quer a capacidade dos seus próprios veículos quer mesmo os 

transportes públicos, é previsível que partes da indústria (especialmente correio 

e encomendas) possam ser transformadas. 

 

Existem muitos tipos de inovação. Alguns, como vimos, resultam em eficiências 

de processo; outros libertam níveis de valor muito maiores ao perturbar modelos 

empresariais inteiros ou o status quo do mercado. As pequenas startups não têm 

o monopólio da inovação - muitos dos grandes operadores históricos têm sido 

muito bem-sucedidos em alavancar os seus recursos - tecnológicos e intelectuais 

- para satisfazer continuamente as necessidades em desenvolvimento do 

mercado e dos seus clientes.  

 

No entanto, as empresas mais pequenas podem ser mais capazes de assumir 

riscos e podem ser mais ágeis no desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Muitas vezes lideradas por pessoas de fora da indústria, podem oferecer novas 

perspetivas. Apesar disto, nem todos os inovadores e disruptores serão bem-

sucedidos, por muito bem apoiados que sejam.  

 

Inovar é um negócio intrinsecamente arriscado, especialmente quando é tão 

difícil identificar a dimensão da oportunidade do mercado. Mas há inovações às 

quais o sector já está a ter que se habituar, e é delas que vamos falar a seguir. 
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III - Inovação Disruptiva 
 

Mercado das encomendas expresso 

 
A indústria de encomendas expresso sofreu uma grande transformação nos 

últimos 20 anos devido ao impacto do comércio eletrónico. No início dos anos 

2000, quando a revolução das compras pela Internet estava na sua infância, 

estava longe de ser certo que muitos dos principais intervenientes das 

encomendas expresso, tais como UPS, FedEx ou DHL, abraçariam a entrega ao 

domicílio. Isto deveu-se em grande parte aos elevados custos das encomendas 

não entregues causadas pelos destinatários finais não estarem em casa e à menor 

densidade de entregas em locais de difícil acesso. 

 

Serviços B2B de margem mais elevada, especialmente nos anos dinâmicos que 

antecederam a recessão de 2008, impulsionaram a inovação no sector, com 

enormes orçamentos empresariais que resultaram em iniciativas como a prova 

eletrónica de entrega de notas, proporcionando maiores níveis de visibilidade na 

cadeia de fornecimento. 

 

Hoje em dia, é difícil transmitir a extensão da mudança no sentimento de gestão 

e no foco operacional e tecnológico. O B2C tornou-se uma parte crítica do 

pensamento estratégico e das receitas dos principais intervenientes. Sem dúvida 

que as exigências externas que estão a ser colocadas aos transportadores de 

encomendas expresso para satisfazer as necessidades dos clientes de comércio 

eletrónico continuarão a impulsionar mudanças no sector durante muitos anos. 

 

No entanto, em mercados maduros, torna-se cada vez mais evidente que o sector 

não pode continuar na sua forma atual, com enormes ineficiências provocadas 

por entregas falhadas e pelos custos de entregas B2C não contabilizadas. 
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Fonte: Grand View Research 

 
 

Fontes de disrupção 
 
Pode considerar-se que as principais empresas de encomendas expresso, 

especialmente as 'Big 3' UPS, FedEx e DHL, construíram operações e negócios que 

são tão fortes a ponto de os tornar imunes a perturbações. É um facto que as 

redes globais que desenvolveram, as suas marcas, a sua tecnologia e a 

profundidade das suas finanças parecem torná-las impenetráveis. No entanto, 

esta hipótese é apenas parcialmente verdadeira.  

 

Existem quatro tipos de novos operadores no mercado que podem competir 

eficazmente contra os operadores estabelecidos: 

 

- Um pequeno número de participantes no mercado que têm os recursos e 

os modelos operacionais inovadores para desafiar os grandes tradicionais, 

como por exemplo Amazon e Alibaba.   

- Novas marcas no mercado que podem competir eficazmente a um nível 

micro, como por exemplo, a execução da entrega Last Mile. 
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- Inovadores que possam fornecer plataformas que permitam aos 

expedidores desintermediar redes de encomendas maiores e ligar 

diretamente a pequenos e médios transportadores. 

- Inovadores que possam fornecer tecnologia de baixo custo às PME 

transportadoras, permitindo-lhes competir com as grandes empresas. 

 

Vamos analisar alguns casos de estudo que mostram como o mercado está a 

mudar. 

 

Uber no sector das encomendas  

 

 

Fundada em 2009, a Uber oferece serviços de 

transporte e táxi em mais de 50 países em todo 

o mundo. Desenvolveu-se a partir das suas 

raízes como uma rede de táxis baseada em aplicações que utiliza tecnologia para 

dirigir e ligar de forma mais eficiente uma vasta capacidade de táxis com os 

potenciais viajantes.  

 

A aplicação, que permite aos clientes verem a localização de carros próximos e 

oferece uma escolha de motorista baseada na proximidade, preço e um sistema 

de revisão, provou ser extremamente popular. 

 

O seu sucesso no sector dos transportes chamou a atenção das empresas de 

encomendas expresso, que começam a ver um potencial significativo para uma 

aplicação como a Uber. A adoção prospetiva desta tecnologia inovadora tem 

amplas implicações para o sector e poderá tornar obsoletos modelos de negócio 

viáveis hoje em dia. 

 

Serviços semelhantes a este já foram criados na Ásia por empresas como a 

Lalamove e GoGoVan, ambas a operar em múltiplas cidades na China e no 

Sudeste Asiático. Com a introdução da marca Uber, e a massa crítica que esta tem 

potencial para trazer, o sector expresso na Ásia poderia estar prestes a 

testemunhar uma mudança revolucionária e liderar mercados na Europa e na 

América a seguir o exemplo. O Rappi, que cresceu de Bogotá para toda a América 
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Latina e Central, é outro excelente exemplo, que já tem ao seu serviço mais de 

50.000 deliverys.  

 

As novas plataformas tecnológicas têm o potencial de aumentar drasticamente a 

eficiência com fatores de carga mais elevados, viagens mais curtas entre recolhas 

e menos entregas falhadas. Estas aplicações irão, portanto, passar para a 

vanguarda das agendas estratégicas das empresas de entregas. 

 

Contudo, algumas empresas de entregas podem encarar a aplicação da 

tecnologia Uber com cautela, especialmente aquelas cujos modelos de negócio 

estão atualmente baseados na utilização de subcontratados e nas tentativas de 

lhes retirar o maior valor possível. A tecnologia Uber tem o potencial de capacitar 

os subcontratados com a tecnologia de que necessitam para assegurar o negócio, 

independentemente das grandes empresas de entregas. 

 

 

Urbantz a facilitar a disrupção 

Urbantz é uma pequena empresa de 

desenvolvimento de cloud software baseada na 

Bélgica, que angariou aproximadamente 

750.000 euros em financiamento. A sua 

proposta passa por poupar tempo aos seus 

clientes (pequenas empresas de correio), 

aumentando a eficiência da entrega de encomendas em rondas. 

 

O seu software permite a criação de uma ordem automática de horários de 

entrega e informação aos condutores através do rastreio em tempo real. De 

acordo com a empresa, pode melhorar a eficiência até 50% - de 140 entregas por 

dia para 210. 

 

Outra vantagem é a formação insignificante necessária para utilizar o produto, o 

que significa que novos motoristas podem ser facilmente introduzidos na gestão 

de picos de procura. Este é, aliás, um ensinamento para todos e em particular para 

as PME nacionais: criarem processos e sistemas de rápida aprendizagem e que 
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funcionem em sistemas flexíveis de trabalho, permitindo maximização da 

eficiência na aprendizagem e onboarding. 

 

Esta empresa estará também a desenvolver opções de entrega dinâmicas 

envolvendo a localização dos destinatários finais. Isto significa que a entrega pode 

ser reencaminhada para encontrar o destinatário final se este não se encontrar 

no endereço de entrega original, uma tendência crescente em smart last mile. 

 

O produto que a Urbantz (e muitos outros pequenos promotores como eles) 

fornece, permite às pequenas e médias empresas de correio rápido competirem 

com empresas muito maiores com capacidades de sistemas de gestão de 

transportes de "qualidade empresarial". Isto pode acabar por ser disruptivo, uma 

vez que estas empresas serão frequentemente mais flexíveis e mais baratas do 

que as grandes rivais. 

 

 

UPS investe em inovação 

 

 

A UPS tem o seu próprio Fundo Estratégico Empresarial, 

que existe para lhe proporcionar uma visão dos novos 

modelos empresariais, tecnologias e mercados 

emergentes. 

 

Um dos seus investimentos mais conhecidos foi no Shutl, 

o fornecedor da plataforma de correio rápido baseado em 

Londres que oferece o rápido cumprimento e entrega de encomendas de 

compras online dentro de uma janela de tempo de um minuto. Depois de se 

juntar a outros investidores, incluindo a GeoPost, a UPS finalmente vendeu a sua 

quota quando a eBay adquiriu toda a empresa em 2013. 

 

Numa escala muito maior foi o investimento de 28 milhões de dólares da UPS na 

Deliv, em fevereiro de 2016, uma das redes de entrega on-demand mais 

conhecidas. Trabalhando especificamente dentro do sector e-retail e multicanal 

dos EUA, a Deliv fornece a plataforma com soluções de entrega de crowd-
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shipping no mesmo dia. Entre os seus clientes, a Deliv tem a Best Buy, Walgreens, 

Macy's e Office Depot.  

 

Como se vê, as empresas melhores e maiores raramente são capazes de fazer a 

disrupção sozinhas, mas compram ou fazem parceria com as startups que são 

capazes de fazer essas mesmas inovações. 

 

A UPS é bem conhecida pelos seus serviços expresso e de encomendas através 

de uma rede global extensa e intensiva em bens. Contudo, a gestão reconheceu 

que o crowd-shipping é tanto uma ameaça ao seu negócio, como uma 

oportunidade. 

 

 

A Internet das Coisas na logística 

 

A Internet das Coisas (IOT) é uma expressão utilizada para englobar a utilização 

de sensores, tecnologia e redes para permitir que edifícios, infraestruturas, 

dispositivos e 'coisas' adicionais partilhem informação sem necessidade de 

interação de humano para humano ou de humano para computador. Pode criar 

dados mais ricos e inteligência mais profunda para todas as partes de uma rede 

de abastecimento. 

 

Com o menor custo de produção, os sensores tornar-se-ão mais económicos para 

utilização numa gama de aplicações de cadeia de fornecimento. Proporcionam 

visibilidade até ao nível do item, um nível de granularidade que até agora tem 

tido um custo significativo. Estes ganhos de visibilidade resultarão em benefícios 

financeiros substanciais à medida que as cadeias de abastecimento se tornam 

muito melhores na localização e segurança do inventário. 

 

Como contexto é importante referir que os dispositivos conectados em IoT são os 

que estão em maior crescimento de todas as categorias de dispositivos online, e 

em breve serão inclusivamente mais do que o número de smartphones no 

mundo.  
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O consumidor conectado 

 

A automação doméstica, possibilitada pela IOT, inclui uma vasta gama de funções 

e aparelhos em casa, muitos dos quais não estão relacionados com a cadeia de 

abastecimento (controlo do aquecimento e da iluminação, por exemplo). Contudo, 

outros aparelhos podem ser integrados na cadeia de abastecimento, tais como o 

frigorífico. Utilizando sensores e câmaras de vídeo (monitorização do conteúdo do 

frigorífico), o aparelho pode ser um portal para encomendar e reordenar bens 

perecíveis. O software pode aprender a reconhecer artigos, tais como leite ou 

tomates, e a seguir o comportamento de compra. Eventualmente, as embalagens 

inteligentes devem mesmo ser capazes de identificar quando os produtos estão 

fora do prazo. 

 

O mesmo princípio aplica-se a outros eletrodomésticos. Por exemplo, as 

máquinas de lavar roupa e as máquinas de lavar louça podem encomendar 

automaticamente o detergente, talvez em conjunto com um assistente virtual. 

Os sensores também podem ser ligados a aparelhos a fim de efetuar uma 

manutenção preditiva. Isto pode permitir-lhes efetuar autodiagnósticos, 

alertando a empresa de serviços para a falha e quais as peças necessárias. 

 

De acordo com um relatório da Worldpay, 44% dos consumidores utilizam 

dispositivos domésticos conectados e assistentes virtuais como o 'Alexa'. Dos 

entrevistados, 46% disseram que deixavam que os dispositivos fizessem 

encomendas automaticamente sem intervenção humana.  

 

No entanto os sensores de IoT serão também úteis na gestão de armazéns, de 

mobilidade e de lojas offline, sendo um elemento crucial do futuro da logística. 

Na realidade, a digitalização e em particular o e-commerce permitiu um trabalho 

baseado em dados, porque passou a ser possível recolher dados em áreas onde 

antes não era. Ainda hoje recolhemos muitos dados dos utilizadores online, mas 

muito poucos offline. Quando se juntarem as condições para a explosão dos 

dispositivos IoT, as possibilidades de otimização em real time para a logística 

serão únicas e disruptivas. 
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Gestão do inventário da cadeia de fornecimento 

 

São imensas as possibilidades de atuação da IOT na cadeia de fornecimento. 

Enumeramos algumas: 

 

1 - Prateleiras digitais 

A utilização de sensores nos produtos para identificar quando o stock está a 

esgotar-se na loja vai permitir o pedido automático. Os níveis de stock nas 

prateleiras, no armazém e nos centros de distribuição, bem como noutras lojas, 

podem ser ligados e visualizados, teoricamente, em tempo real. Isto pode permitir 

que os retornos sejam reencaminhados para locais onde há procura, em vez de 

serem encaminhados para um armazém central. 

 

2 - Rastreamento de contentores e produtos 

Existem muitos níveis diferentes de sofisticação dos sensores utilizados no 

rastreamento de contentores. Alguns fornecem dados de registo para 

descarregamento num ponto posterior, enquanto outros podem utilizar a 

tecnologia GPS para fornecer rastreamento em tempo real, alertar quando a 

porta foi aberta ou parâmetros ambientais foram excedidos (temperatura, por 

exemplo). Embora os sensores já existam há muitos anos, integrá-los num 

sistema de gestão coeso e ganhar visibilidade das remessas dentro do contentor 

será o objetivo final. Eventualmente, isto proporcionará capacidades de rastreio 

ao nível do artigo. 

 

3 - Otimização de inventários 

Um estudo da Harvard Business School concluiu que 8% de todos os artigos de 

retalho acabam esgotados em determinado momento. Com os sistemas IoT em 

vigor, a probabilidade de rutura de stock pode ser reduzida em até 80%, de acordo 

com a Zebra Technologies, uma vez que a melhor visibilidade gerada pela 

tecnologia permite aos retalhistas localizar e repor o seu stock muito mais 

rapidamente. O McKinsey Global Institute sugere que a otimização do inventário 

poderia proporcionar uma poupança de 10% por ano nos custos de transporte do 

inventário. 
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Outros benefícios da IOT incluem: 

- Monitorização da situação dos bens, parcelas e pessoas em tempo real. 

- Medição do desempenho dos bens (e o que irão fazer a seguir). 

- Redução dos custos de combustível através da otimização das rotas da frota. 

- Automatização dos processos empresariais para eliminar intervenções manuais. 

- Otimização da forma como as pessoas, sistemas e bens trabalham em conjunto, 

e coordenar as suas atividades. 

- Aplicação de análises para identificar oportunidades de melhoria mais amplas e 

melhores práticas. 

- Monitorização de inventários para reduzir as saídas de stock. 

 

 

DHL e Huawei juntas na IOT 

 

 

A DHL Supply Chain, em conjunto 

com a Huawei Technologies, lançou 

uma aplicação de banda estreita da Internet das Coisas (Narrowband Internet of 

Things – NB-IoT) numa unidade automotiva em Liuzhou, na China. Aproveitando 

a infraestrutura existente e um volume limitado de investimentos, a solução de 

IOT implementada foi desenvolvida para facilitar e simplificar a gestão da área 

destinada à logística de entrada de produtos e mercadorias para fabricação 

(inbound-to-manufacturing), levando a melhorias significativas no tempo de 

processamento de entrada na unidade.  

 

“Combinando as tecnologias móveis de NB-IoT da Huawei e da China, 

conseguimos projetar e desenvolver essa solução única. Com suporte de uma 

série de interfaces e protocolos industriais e multimédia da IOT, a solução 

oferece conectividade, operações inteligentes e funções de gestão de 

dispositivos. A exploração de novas tecnologias como a NB-IoT é uma das 

inúmeras maneiras pelas quais estamos a avançar com a nossa jornada de 

digitalização na China”, explicou Yin Zou, CEO da DHL Supply Chain na China. 
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A logística que envolve processos de entrada para fabricação pode enfrentar 

ineficiências que consomem tempo, especialmente em unidades que possuem 

alto volume de negócios de entregas. Estas entregas são essenciais para o 

processo de fabrico, e as principais unidades possuem um notável volume de 

negócios de camiões. É possível que ocorram atrasos quando as remessas 

precisam de ser manipuladas numa doca diferente da unidade de fabrico, por 

exemplo: quando pneus chegam no início da linha de montagem, em vez de 

chegarem no final da mesma. É essencial que os camiões sejam direcionados aos 

locais corretos, para que as docas sejam utilizadas de maneira eficiente e as 

remessas sejam descarregadas nos lugares certos. 
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IV - Big Data e Inteligência Artificial 

 

A natureza polivalente dos sensores de baixo custo levou ao aumento da “Big 

Data”. Os triliões de pontos de dados que estão agora a ser gerados significam 

que a disponibilidade da informação já não é um problema. Contudo, o desafio 

continua a ser o de poder utilizar níveis de dados tão elevados para tomar 

decisões informadas. 

 

As torres de controlo são um passo no sentido da utilização destes dados, mas por 

si só são insuficientes. O potencial da Big Data só pode ser explorado através da 

remoção do envolvimento humano do processo de tomada de decisão. Os seres 

humanos já não são capazes de analisar os níveis esmagadores de dados que 

estão a ser gerados. É aqui que a Inteligência Artificial (IA) se torna crítica. 

 

O conceito de Inteligência Artificial 

 

IA é um conceito amplo, tradicionalmente concebido como uma definição para 

uma máquina com capacidade de pensar e agir como um agente autónomo. IA, 

no contexto comercial atual, é amplamente aceite como um termo para 

transmitir uma máquina capaz de executar tarefas que anteriormente exigiam 

inteligência humana, tais como perceção visual, reconhecimento da fala, tomada 

de decisões e tradução de línguas. Para que uma máquina seja artificialmente 

inteligente, pode ser informada pelo raciocínio humano, mas não precisa 

necessariamente de funcionar da mesma forma. 

 

Para que se possam aproveitar os benefícios da Inteligência Artificial, é necessário 

que o computador em questão tenha acesso a grandes quantidades de dados, 

que é onde a Big Data se torna relevante. Além disso, ao compreender a analogia 

Big Data como o "combustível" para um "motor" IA, é também importante 

reconhecer o significado da Internet das Coisas como um meio de extrair dados 

úteis a serem analisados. À medida que estas tecnologias progridem e 

amadurecem, serão cada vez mais integradas num ecossistema de apoio mútuo, 
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que funciona e melhora as redes físicas e virtuais, de que são exemplo as cadeias 

de fornecimento. 

 

Aplicações da Inteligência Artificial na cadeia de 
abastecimento e logística 

 
1 - Flexibilidade de entrega 

Uma área da logística que será cada vez mais influenciada por IA é a operação de 

sistemas de entrega Last Mile. A flexibilidade na entrega é um elemento vital para 

os retalhistas eletrónicos que pretendem acompanhar a evolução das exigências 

dos consumidores, que também variam entre países e regiões. Por exemplo, os 

clientes no Reino Unido estão interessados em "clicar e recolher", enquanto os 

consumidores alemães preferem utilizar cacifos de encomendas, mas nenhuma 

das preferências é estática. 

 

Para além de otimizar a distribuição das encomendas, a IA pode também 

apresentar alternativas ao analisar os dados do cliente. Por exemplo, propondo 

que um cliente recolha a sua encomenda de um ponto de acesso designado, com 

base em dados de geolocalização que mostrem que esta estará localizada na sua 

rota de regresso a casa, à medida que se deslocam do trabalho. Ao analisar os 

comportamentos dos consumidores e os dados de localização fornecidos pelos 

dispositivos móveis, é provável que a IA permita às empresas tornarem-se cada 

vez mais capazes de personalizar as opções de entrega para clientes individuais. 

 

2 - Consumidores Conectados 

A chave para desbloquear uma funcionalidade tão avançada são os dados. 

Notavelmente, embora o sucesso do Botão Dash da Amazon (lançado em 2015, 

sugeria que os consumidores usassem o botão quando precisassem de 

encomendar um detergente) nas vendas tenha sido insignificante, tem sido uma 

fonte inestimável de informação sobre os comportamentos dos consumidores. 
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Atualmente, uma das principais fraquezas dos 

sistemas de machine learning é que as entradas de 

dados que recebem são restritas. O Google sabe o 

que os utilizadores procuram, o Facebook sabe quem 

são os seus amigos e a Apple sabe que música ouve, 

mas nenhum deles pode combinar esta informação 

para obter uma compreensão mais completa do 

indivíduo - e as limitações de privacidade não permitem mais interligações entre 

eles. 

 

As empresas vencedoras desta corrida são aquelas que se aperceberam do 

potencial dos assistentes domésticos para a aquisição e interpretação de dados. 

O Echo da Amazon é o mais proeminente destes sistemas, o qual, ao aproveitar 

integrações com outros dispositivos inteligentes, pode produzir sugestões úteis e 

decretar encomendas. Por exemplo, ao ligar-se aos dados incorporados no 

frigorífico inteligente de um utilizador, o assistente poderia sugerir que um 

cliente ficaria sem leite amanhã de manhã; mas, se fizesse uma encomenda, 

poderia receber uma entrega a tempo de comer cereais ao pequeno-almoço. 

Compreender estas novas realidades será essencial - em Portugal ainda pouca 

gente faz voice search para este tipo de necessidade, mas nos Estados Unidos 

dezenas de milhões de pessoas já o fazem, e isso acabará por mudar radicalmente 

o número de vezes que as pessoas compram, o basket médio e a frequência de 

entregas que acabará por disparar até que a micro rede logística local tenha de 

se otimizar até ao limite.  

 

3 - Veículos autónomos 

É possível que a manifestação mais visível de IA dentro da cadeia de 

abastecimento do comércio eletrónico seja a dos veículos autónomos, 

principalmente sob a forma de drones. Como a Last Mile de entrega de produtos 

constitui o único segmento visível da cadeia de abastecimento para 

consumidores individuais, os drones capturaram a imaginação popular e são 

responsáveis por uma proporção considerável da cobertura jornalística 

Fonte: Wikipedia 
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relacionada com IA. Apesar disso, o desenvolvimento de drones de entrega 

autónoma é significativo do ponto de vista comercial. 

 

4 - Automação de armazéns 

A automação de armazéns é outra área que já foi significativamente afetada por 

IA. A distribuição de produtos num armazém da Amazon, por exemplo, não é pré-

determinada por categoria, mas utiliza um sistema de prateleiras onde os 

produtos são dispostos pelo Sistema de Gestão de Armazéns da empresa, que 

utiliza algoritmos para otimizar a colocação com base em rotas de recolha. 

 

Outras empresas exploraram, por exemplo, a aprendizagem de máquinas para 

"formar" veículos autónomos guiados para operar num ambiente de armazém 

misto, ao lado de seres humanos. 

 

A Internet das Coisas tem o potencial de fornecer níveis inigualáveis de dados 

relacionados com praticamente todos os aspetos da cadeia de fornecimento. 

Desde o comportamento e necessidades dos consumidores até à localização dos 

produtos no armazém; desde o desgaste dos componentes dos motores dos 

veículos até ao rastreio dos envios através dos continentes. No entanto, a geração 

destas enormes quantidades de dados é inútil se o recurso de dados não for 

analisado de forma atempada e a inteligência resultante não agir. É aqui que a 

Inteligência Artificial desempenhará um papel crítico. 

 

Blockchain 

 
Blockchain é um registo digital permanente de transações que é armazenado 

numa rede de computadores distribuída ou descentralizada. Os blocos que estão 

encadeados são registos de transações criptograficamente selados. A cadeia de 

blocos em si não é dividida em vários computadores, mas copiada para todos os 

computadores. Cada computador armazena toda a cadeia de blocos, fazendo 

com que o conteúdo não seja aglomerado num único servidor nem controlado 

por uma só entidade, e o poder vem exatamente dessa distribuição e não 

dependência de ninguém, seja que empresa ou governo for. 
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Isto garante que as transações não podem ser modificadas uma vez confirmadas 

na cadeia de bloqueio, a menos que todos os computadores, ou a maioria deles 

na rede, concordem em fazê-lo ao mesmo tempo. Se a rede de blockchain 

envolvida compreender um número aleatório de máquinas fora do controlo de 

qualquer parte, isto torna-se impossível de subverter. A implicação disto é que as 

cadeias de bloqueio públicas são provavelmente mais fiáveis e implicitamente 

mais seguras formas de registo e de transações existentes. 

 

A blockchain nasceu como tecnologia usada para o bitcoin, mas acabou por ser 

mais relevante que a própria criptomoeda, sendo uma tecnologia que pode fazer 

uma disrupção de primeiro nível, como a do computador pessoal, da Internet ou 

do telefone móvel. A logística é uma das áreas de atuação principais da 

Blockchain. 

 

 

Potenciais áreas de utilização em logística e cadeia de abastecimento 

 

A Blockchain tem aplicações em muitas áreas do sector da logística e da cadeia 

de abastecimento. Não menos importante é a redução de custos. As estimativas 

atuais do sector indicam que 10% de todas as faturas de frete contêm dados 

imprecisos, incluindo duplicação, taxas de modo de frete errado e taxas 

incorretas. Isto conduz a disputas, bem como a demoras e muitas outras 

ineficiências no sector da logística. Uma das principais vantagens da blockchain 

é que pode alimentar processos mais simples, mais automatizados e isentos de 

erros. 

 

Outros exemplos de aplicações no sector são: 

- Localização de ativos. 

- Visibilidade total em múltiplos níveis da cadeia de abastecimento. 

- Responsabilização. 

- Conformidade do processo. 

- Melhor colaboração ao longo da cadeia de abastecimento. 
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Unilever e Sainsbury's em teste de blockchain 

 

 

A Unilever e a Sainsbury's anunciaram o 

lançamento de um ensaio para testar se a 

tecnologia blockchain pode ajudar a 

desbloquear incentivos financeiros que 

melhorem a transparência e a 

sustentabilidade nas cadeias de 

abastecimento. Fazem parte de um grupo 

que também inclui a Provenance, Landmapp, FOCAFET Foundation e Halotrade, 

bem como o Departamento para o Desenvolvimento Internacional, Sappi, 

Barclays, BNP Paribas e Standard Chartered.  

 

O projeto, com a duração de um ano, irá testar o conceito, utilizando um sistema 

de dados partilhados para os produtores de chá no Malawi que fornecem a 

Unilever e a Sainsburys. O mesmo sistema irá também rastrear os materiais 

produzidos para a embalagem do chá. 

 

 

 

DHL testa blockchain na distribuição farmacêutica  

 

A DHL está a testar tecnologias de blockchain 

para tentar resolver a distribuição de 

medicamentos contrafeitos na indústria 

farmacêutica. O projeto deverá permitir à DHL 

rastrear a cadeia de fornecimento farmacêutico, desde o ponto de origem (por 

exemplo, a fábrica onde os medicamentos são produzidos), até ao consumidor, 

impedindo que os medicamentos sejam adulterados no trajeto.  

 

A utilização de blockchain deve também ajudar a eliminar erros no 

processamento do frete, assegurando que os dados de fornecimento são o mais 
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exatos possível. Utiliza um sistema de serialização em seis territórios, partilhando 

os dados com as partes interessadas, que podem ser o fabricante, o armazém de 

origem, o distribuidor, a farmácia, o hospital ou o consultório médico e podem 

processar mais de 7 mil milhões de números de série únicos e 1.500 transações 

por segundo. 

 

 

Projecto-piloto da GSI na rede de paletes 

 

 

Em abril de 2018, a GSI Alemanha anunciou o 

lançamento de um projeto piloto de blockchain de 

grande escala no sector da logística. Um grupo de empresas líderes iria testar se 

e como a tecnologia poderia ser utilizada para gerir o intercâmbio de euro paletes 

de forma digital, transparente e eficiente.  

 

Participam na iniciativa do lado do retalho dm-drogerie markt, Kaufland, 

Lekkerland e MARKANT. Beiersdorf, Dole Europe, Dr. Oetker, Gärtnerei Ulenburg, 

Ringoplast e a Família Wernsing Food estão envolvidos no lado do fabrico. Os 

principais participantes do sector logístico incluem a Container Centralen, a 

Deutsche Bahn, a Associação Europeia de Paletes e.V. (EPAL), a PAKi Logistics e o 

Nagel-Group. 

 

 

IBM e Walmart: cadeia de distribuição alimentar 

 

A IBM e a Walmart lançaram uma aliança de 

segurança alimentar na China através de 

blockchain. Vários fornecedores e retalhistas 

alimentares assinalaram a sua intenção de 

colaborar: Dole, Driscoll's, Golden State Foods, 

Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods e 

Unilever. 
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É rastreada a origem e autenticidade dos produtos desde a origem até à venda, 

utilizando as plataformas de blockchain de Etherium e Bitcoin.      

 

A OriginTrail desenvolveu o primeiro protocolo de middleware baseado na 

blockchain que é construído com o objetivo de intercâmbio de dados entre 

organizações ao longo da cadeia de fornecimento. A empresa começou a 

colaborar com laboratórios científicos centrados na verificação da integridade das 

cadeias de abastecimento alimentar através da análise de amostras de lotes de 

alimentos, utilizando tecnologias analíticas e científicas modernas. 

 

Impressão 3D 

 

As impressoras 3D são dispositivos que produzem matéria-prima em três 

dimensões, de acordo com um desenho digital específico.  

 

Com as impressoras 3D, a localização das produções e dos inputs de produção 

mudará. Em vez de produzir num único ponto tradicionalmente, é possível a 

produção em 3D em muitos pontos diferentes: em casa, na vizinhança ou na 

cidade. A impressão em 3D promete transformar a produção centralizada e as 

atividades das cadeias de abastecimento.   

 

Hoje em dia, há muitas produções com impressoras 3D em muitos sectores. 

Alguns exemplos:  

 

- Nike's Flyprint - sapatilhas de corrida produzidas com tecido estampado 

em 3D. 

- 3D Runner da Adidas. 

- Muitas companhias automóveis e companhias aéreas como a Mercedes, 

BMW, Boeing e Airbus produzem as suas peças sobressalentes em 3D. 

- Produtos de cuidados de saúde dentária. 

- Auriculares personalizados com impressão 3D. 

- A Mattel estabeleceu uma parceria com a Autodesk para lançar o 

ThingMaker&Feetz onde as crianças podem desenhar, criar e imprimir os 

seus próprios brinquedos. 
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- O primeiro carro elétrico impresso em 3D chamado Strati. 

- HuaShang Tengda, que conseguiu construir uma casa com 400 metros 

quadrados em apenas 45 dias. 

- A empresa russa Apis, que é capaz de produzir casas num único dia com 

impressoras 3D. 

 

 

Impressões em 3D, que permitem a personalização e oferecem a oportunidade 

de fornecer produtos ao consumidor no ponto mais próximo, têm vários efeitos 

de mudança nas cadeias de abastecimento: 

- Custos de dispersão e perícia. 

- Sustentabilidade das cadeias de distribuição. 

- Criação de novos modelos de negócio. 

- Personalização do produto e permissão de diversidade no design sem 

penalização de custos. 

- Redução dos custos logísticos. 

- Proporciona flexibilidade na produção sem necessidade de qualquer 

encomenda. 

- Permite o desaparecimento dos custos de inventário com processos de 

produção por encomenda. 

- Redução de longos prazos de entrega e custos de transporte. 

 

Espera-se que a utilização de impressoras 3D se torne generalizada. De acordo 

com o relatório de 2017 do ING Bank, 50% do comércio será feito com impressoras 

3D até 2040, pelo que o comércio global diminuirá 40%. É  importante considerar 

como o comércio internacional e a indústria logística serão afetados e se vão 

transformar devido à expectativa de uma taxa de mudança tão elevada. É a 

revolução da microprodução personalizada. 

 

Estudos conduzidos pela Play Growth indicam que a quebra de 40% será afinal 

de 10% a 15%. uma vez que o consumo continuará a crescer quer com novos 

consumidores, quer com consumidores mais intensos, e o cross border B2B será 

mais digital, pelo que a quebra via impressoras 3D será amortizada por outros 

movimentos. No entanto, se isso pode acontecer à logística mundial, a local e suas 

ligações às redes regionais vai explodir. 
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Para muitos sectores industriais, a utilização da impressão em 3D já é 

generalizada, embora confinada a certas partes especializadas do processo de 

fabrico. Tem muitas vantagens sobre as técnicas tradicionais de produção 

redutora, como por exemplo: 

- Criação mais rápida de protótipos. 

- Tempos de execução mais baixos. 

- Eliminação de ferramentas e moldes. 

- Redução do peso dos componentes sem comprometer a resistência ("light 

weighting"). 

- Redução do número de peças necessárias. 

- Redução da perda de material. 

- Substituição de peças de forma rápida e fácil. 

- Otimização de desenhos assistidos por computador. 

- Personalização de peças. 

- Redução do risco na cadeia de abastecimento através de menos 

externalização. 

 

A gama de materiais utilizados nas impressoras também está a desenvolver-se. 

Estes incluem agora plástico, nylon, grafite, cerâmica, poliamida com enchimento 

de vidro, resinas epoxídicas, prata, titânio, aço, cera, policarbonatos. 

 

Reconhecendo a ameaça a longo prazo da impressão em 3D, ou mais 

provavelmente olhando para as oportunidades a curto prazo que ela proporciona 

para acrescentar valor às suas operações, as empresas de logística estão já a 

investir fortemente na tecnologia: 

 

DB Schenker 

Os clientes da Schenker podem agora carregar um modelo 3D através do portal 

online, selecionar materiais e cores, consultar preços, fazer encomendas e ter o 

produto final entregue. Atualmente, a impressão inclui dispositivos médicos 

feitos de aço inoxidável, dedos de pinças de robot feitos de plástico, ou material 

de embalagem personalizado. A DB Schenker organiza a impressão e entrega 

através da sua plataforma de dados. A empresa não tem impressoras próprias, 
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mas utiliza um modelo de negócio digital dentro de uma rede de parceiros de 

arranque, bem como de empresas estabelecidas. 

 

UPS 

Em 2016, a UPS lançou aquilo a que chamou uma rede de fabrico de impressão 

3D. Trabalhando com a SAP, lançou impressoras 3D para 60 lojas UPS nos Estados 

Unidos, bem como uma fábrica de impressão 3D em Louisville, aproveitando o 

que considerava ser uma necessidade de "fabrico como serviço". Os clientes farão 

as suas encomendas de forma centralizada, e a peça será impressa no local ideal. 

 

 

 
Fonte: FedEx 

 

 

FedEx 

A FedEx seguiu a liderança da UPS e em 2018 criou a FedEx Forward 

Depots, uma unidade de negócios responsável, entre outros, pelo inventário 

crítico e pela impressão em 3D.  
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Robots e Automação 

 
Há muitos anos, os robôs eram vistos como tecnologias que realizavam repetitivas 

e fáceis tarefas. Hoje, existem robôs que aprendem os movimentos humanos, 

copiando-os. No futuro, os robôs poderão realizar tarefas mais desafiantes, 

estando equipados com capacidade de avaliação e de tomada de decisões. 

 

Por exemplo, com a Kiva Robotics, que a Amazon adquiriu em 2012, o 

investimento relativo a tecnologia foi feita nos seus armazéns, reduzindo a 

necessidade de pessoas que trabalham em armazéns em 80%, enquanto 

aumenta a capacidade de armazenamento com otimização de prateleiras, 

aumento de produtividade e a velocidade de recolha. E embora proporcione uma 

vantagem competitiva com economia total de custos, também fornece 

orientação para empresas de logística e outras empresas.  

 

 
Fonte: Drapers 

 
Os robôs de armazém do Alibaba, que pode viajar 5 milhas por segundo e 

transportar uma carga de até 500 kg, são outro exemplo de robôs de armazém 

que são de grande importância na logística do futuro. 

 

Há muitas áreas onde as tecnologias robotizadas podem ser utilizadas em 

armazéns. A correta colocação dos produtos no armazém e o facto de que estes 

podem ser encontrados com menos esforço, proporciona uma vantagem de 

custo ao aumentar a eficiência operacional. 
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A utilização de tecnologias robóticas é particularmente importante nos armazéns, 

que constituem uma parte importante das atividades logísticas. Esta mudança 

tecnológica manifesta-se também em portos, um dos mais importantes 

prestadores de serviços do comércio internacional e do sector logístico.  

 

No porto de Roterdão, no Terminal RWG, quase tudo é tratado automaticamente. 

O porto de Roterdão está também a tornar-se um porto inteligente com gruas 

robotizadas de 125 metros de comprimento e veículos guiados automatizados 

que servem completamente desprovidos de pessoal e que prosseguem novos 

projetos, tais como a autocondução de navios (navio drones), que é considerado 

mais seguro, mais barato e mais eficiente do que os navios sob gestão humana, e 

os recipientes Smart podem medir parâmetros tais como a vibração, localização, 

som, poluição do ar, humidade, temperatura, e comunicação com outros 

equipamentos. De acordo com a Revisão do Transporte Marítimo 2019, o tráfego 

portuário global de contentores aumentou em 4,7% em comparação com o ano 

anterior. É necessário acelerar e facilitar as operações nos portos, aumentar a 

eficiência e reduzir os custos; por conseguinte, a automatização das operações 

portuárias também parece ser inevitável. 

 

 

Tipos de Robôs 

Embora tenham existido muitos desenvolvimentos no sector da automação 

como um todo (que inclui uma gama de equipamento de manuseamento de 

materiais, como transportadores e empilhadores), é provável que os robôs 

tenham um grande efeito transformador. Existem vários tipos destes já em uso. 

 

Robôs de transporte de material 

Dentro deste temos dois tipos. Os Robôs Móveis Autónomos (AMR) são robôs que 

movimentam materiais em redor do ambiente do armazém. Trabalham ao lado 

de humanos e empilhadoras, utilizando um mapa pré-programado do armazém. 

Utilizam sensores como lasers e câmaras fotográficas para interagir com o seu 

ambiente. Custa em média 30.000 dólares por unidade. Os Veículos Guiados 

Automatizados (AGV) são outro tipo de robô de transporte de material, mas desta 

vez restrita a certas rotas, utilizando fios, tiras magnéticas ou sensores. Bom para 
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movimentos repetitivos, para volumes elevados e procura consistente, mas 

inflexível e incapaz de navegar em obstáculos. 

 

Robôs colaborativos 

Robôs colaborativos ou 'cobots', como são conhecidos por abreviatura, são 

concebidos para ajudar os trabalhadores humanos nas suas tarefas, geralmente 

destacados onde há uma boa dose de repetição. Pode ser "treinado" pelo 

trabalhador para realizar uma tarefa e, posteriormente, não necessita de mais 

intervenção (exceto manutenção).  

 

Uma distinção entre robôs colaborativos e robôs industriais é que enquanto o 

primeiro pode ser requalificado, o segundo é menos flexível e criado para uma 

única função a menos que seja reprogramado (um processo mais complexo). Os 

Cobots são frequentemente utilizados para funções de embalagem, tais como 

embalar, selar e encaixotar, ou “pick and place”. 

 

Recolha automatizada 

A recolha robótica depende do desenvolvimento de braços capazes de agarrar e 

manipular. O objetivo final para muitas empresas é eliminar completamente os 

recolhedores humanos. Os robôs de dois braços, desenvolvidos pela Hitachi, 

utilizam câmaras fotográficas para identificar vários itens ao mesmo tempo, o que 

lhes permite trabalhar mais rapidamente do que as alternativas existentes.  

 

A automatização, e a robótica em particular, transformarão o ambiente do 

armazém no futuro. Embora o sector esteja longe de se tornar 'desempregado', 

não há dúvidas de que, à medida que os robôs se tornam mais baratos e mais 

omnipresentes, o papel do trabalhador do armazém irá mudar. Resta saber se o 

valor económico criado pela robótica irá gerar um ganho líquido em postos de 

trabalho, mas com muitos postos de trabalho a retalho a serem perdidos para 

funções de armazém mais comoditizadas que estão então em risco devido à 

automatização, parece inevitável que as necessidades de mão-de-obra irão 

diminuir. A qualidade do trabalho dos que restam, contudo, irá melhorar. 
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Cadeias de fornecimento de moda preparadas para a disrupção 

O sector do vestuário abraça atualmente muitas inovações para competir no 

espaço do comércio eletrónico.  

A Nike, por exemplo, é um fabricante que utiliza a impressão 3D para personalizar 

sapatos desportivos.  

A Adidas está também a inovar nesta área, juntamente com outras grandes 

marcas de vestuário desportivo.  

 

Mas não são apenas tecnologias como a impressão em 3D que estão a ser 

utilizadas. Robots, aplicações avançadas para smartphones e ótica de alta-

definição estão a ser explorados pelo negócio da moda. 

 

Um importante fabricante chinês contratado construiu uma fábrica nos Estados 

Unidos com múltiplas linhas de produção tripuladas por "sewbots". Estes são 

robôs que podem fabricar vestuário, neste caso t-shirts para a empresa alemã 

Adidas, de forma incrivelmente rápida. Os "robots" podem cortar e coser uma 

camisa nova a cada 22 segundos a partir de tecido muito macio e flexível. Isto era 

algo que era impossível de conceber há alguns anos. Os desenhos também 

podem ser mudados muito rapidamente de acordo com a procura do mercado. 

 

A Amazon tem a reputação de ter grandes planos nesta área. A empresa está a 

explorar roupas personalizadas que podem ser fabricadas por encomenda. Ao 

utilizar as câmaras de alta-definição e uma aplicação relacionada num 

smartphone, os clientes poderão obter imagens e medições precisas de si 

próprios. Quaisquer peças de vestuário que o cliente selecione nas lojas online são 

depois cortadas, cosidas e acabadas para entrega rápida. 

 

As implicações para as empresas de logística são claras. Este tipo de inovação, se 

bem-sucedida, teria um grande impacto nos fluxos de vestuário da Ásia para a 

Europa e América do Norte, afetando negativamente as companhias de 

navegação e os operadores de carga aérea, bem como os transitários. No entanto, 

os principais beneficiários serão as empresas de entregas expresso e de Last Mile 

e, caso o fabrico tenha lugar em instalações de distribuição próximas do 

destinatário final, os fornecedores de logística contratados. 
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Entrega On-demand 

 

O sector da entrega on-demand tem crescido rapidamente nos últimos anos. 

Desenvolvido como uma forma de permitir que pequenos pontos de venda de 

alimentos e retalhistas forneçam um serviço de entrega ao domicílio, os 

fornecedores on-demand têm explorado uma fonte latente de procura por parte 

dos consumidores. 

 

Dablanc fornece a seguinte definição para o conceito on-demand: “Os serviços 

de entrega imediata fornecem entrega on-demand no prazo de duas horas - por 

particulares, contratantes independentes, ou empregados - ligando 

expedidores, mensageiros e destinatários através de uma plataforma digital”. 

 

O on-demand está talvez mais estreitamente associado à entrega de refeições 

preparadas por restaurantes numa área local, ao estilo Glovo ou Uber Eats. 

Contudo, não está certamente confinada a este sector, com alguns mercados a 

oferecerem entregas a pedido: 

- Mercearias. 

- Alimentos frescos. 

- Álcool. 

- Lavandaria. 

- Bens de consumo. 

 

Parece inevitável que este mercado continue a crescer. Os consultores BIA/Kelsey 

estimam que nos Estados Unidos apenas 7% do mercado é servido, o que sugere 

que noutras partes do mundo, menos maduras, as oportunidades são ainda 

maiores. Outras estimativas da PWC sugerem que o mercado de serviços 

domésticos a pedido está a crescer a cerca de 45% ao ano no Reino Unido, e a 

cerca de 50% ao ano no resto da Europa. 

 

Para atingir escala e liderança de mercado, que são atributos essenciais no 

mercado on-demand, as plataformas precisam de construir uma forte presença 

de marketing, bem como de estar focadas em torno do preço. No entanto, isto é 

apenas uma parte da equação. A fim de reter tanto clientes como entregadores, 
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os fornecedores on-demand têm de alcançar uma vantagem competitiva através 

do desenvolvimento das melhores funcionalidades, como: 

 

- Envio eficiente de encomendas a estafetas. 

- Disponibilidade de estafetas de boa qualidade. 

- Planeamento da capacidade. 

- Relações integradas com os expedidores. 

 

 

Uma questão crítica para as empresas que prestam serviços de entrega on-

demand é se existe ou não um mercado suficientemente grande para os apoiar. 

Para ter lucro, as empresas on-demand precisam de ter uma elevada frequência 

de encomendas dentro de uma área operacional, e se esta frequência descer 

abaixo de uma determinada taxa, a economia do serviço é impraticável. 

 

 

Uber Eats 

 

A entrega de alimentos online/app é um mercado 

em crescimento. Isto tem inspirado tanto as novas 

start-ups como as maiores marcas de logística e 

influência online a explorar tais serviços, com a 

concorrência a surgir em grandes cidades em 

mercados como os EUA, Reino Unido e Europa.  

 

As encomendas móveis e o conceito de "restaurante virtual" (menus apenas 

online utilizando recursos de cozinha existentes) criam a oportunidade de 

preencher lacunas nos mercados locais de entrega de alimentos e também 

inovar, oferecendo escolhas não tipicamente associadas a lojas de take-

out/entrega convenientes. O Uber Eats oferece encomendas baseadas na app e 

facilita a entrega através da sua própria rede de condutores.  
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Stuart e GeoPost 

Fundada em 2015, a Stuart é uma plataforma tecnológica que liga os retalhistas a 

uma frota de correios independentes para ajudar as empresas a satisfazer as 

expectativas de entrega dos seus clientes finais. Após a aquisição de uma quota 

de 22% em 2015, o principal operador europeu de encomendas, GeoPost, comprou 

posteriormente a totalidade da empresa em 2017. 

 

A Stuart construiu o algoritmo de envio tanto para trabalhos on-demand como 

para envios programados e integrou o seu API com os principais retalhistas 

multinacionais em França, no Reino Unido e em Espanha. Com 100 funcionários 

de tecnologia, dados, produto, operações e desenvolvimento comercial, a Stuart 

facilita milhares de entregas por dia para mais de 500 clientes ativos, incluindo 

Carrefour, Franprix, Burger King, The Kooples, Pizza Hut e Cdiscount. 

 

Crowd-shipping 

 
O Crowd-shipping faz parte de uma tendência muito ampla: consegue 

transformar cidadãos comuns em mensageiros, criando redes logísticas 

informais para a distribuição local de pequenos artigos encomendados online. 

O conceito envolve indivíduos comuns que levam encomendas com eles numa 

viagem existente e param para efetuar a entrega no trajeto. 

 

O benefício deste processo é que a entrega pode ser feita com baixos custos, 

tanto em termos de implicações financeiras como ambientais.  

 

Embora o termo crowd-shipping originalmente se referisse à prática como sendo 

empreendida por indivíduos comuns, algumas das plataformas que foram 

estabelecidas, tais como Zipments, são utilizadas predominantemente por 

correios profissionais. Algumas, como a Deliv, concentram-se em torno da 

entrega de bens adquiridos em centros comerciais. A Deliv (parte propriedade da 

UPS e que opera nos Estados Unidos), por exemplo, diz que procura colmatar a 

lacuna entre os retalhistas multicanais e os seus clientes. A DHL foi uma das 

primeiras empresas a experimentar o crowd-shipping como um acrescento ao 

seu serviço existente. 
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No cenário atual, um expedidor tem a opção de utilizar um número relativamente 

pequeno de grandes transportadores. Utilizando a nova tecnologia, um expedidor 

tem agora a oportunidade de contornar estes transportadores para estabelecer a 

sua própria solução de distribuição, utilizando parceiros locais. Esta é exatamente 

a estratégia empregada por um dos maiores transportadores do mercado, a 

Amazon, através da sua subsidiária, a Amazon Logistics.  

 

Utilizando tecnologias de crowd-shipping, um expedidor poderá então aceder 

diretamente a um grande número de motoristas proprietários e, para além disso, 

a um maior número de motoristas individuais. De facto, este número seria de uma 

magnitude ainda maior, pois poderia incluir passageiros de comboios e 

autocarros, especialmente aqueles que poderiam entregar pequenas 

encomendas muito facilmente a um destino no interior da cidade. 

 

 

Testes Walmart 

 

O Walmart, o gigante retalhista americano, tem 

estado na vanguarda da tendência de crowd-

shipping, testando várias opções desde o início 

da década de 2010. Em 2013, a empresa testou 

utilizar clientes para recolher encomendas quando estavam na loja e entregá-las 

a outros clientes a caminho de casa. Em 2017, a empresa examinou uma 

alternativa, pedindo aos seus empregados do armazém que efetuassem a 

entrega das encomendas no regresso do trabalho. 

 

O modelo a ser testado envolveria a entrega de uma encomenda de comércio 

eletrónico a uma loja localizada mais próxima do cliente, onde o funcionário a 

recolheria e entregaria no final do seu dia. O empregado definiria os parâmetros 

das suas capacidades de entrega, incluindo o número de pacotes que poderia 

entregar, bem como os limites de tamanho e peso. O Walmart tem lojas num raio 

de 16 quilómetros de 90 por cento da população dos EUA e mais de um milhão de 

empregados, o que torna o conceito viável. 
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A funcionalidade GPS da aplicação que o Walmart forneceu permite aos 

associados encontrarem formas mais rápidas de regressar a casa utilizando os 

seus smartphones.  

 

Carros autónomos  

 

Com gigantes tecnológicos como Google e Uber, e fabricantes de veículos a 

investirem fortemente em "veículos autónomos", é apenas uma questão de 

tempo até que sejam vistos nas estradas de todo o mundo. De facto, muitas 

tecnologias assistenciais (como a ajuda ao estacionamento) já estão a ser 

utilizadas. Os veículos têm agora a capacidade de interagir não só com outros 

veículos à sua volta, mas também com infraestruturas rodoviárias. 

 

Apesar de os destaques se concentrarem principalmente nos automóveis, os 

fabricantes, tanto os já existentes como os que estão em fase de arranque, 

investiram milhões no desenvolvimento de camiões autónomos. Já foram feitos 

progressos significativos. Por exemplo, um protótipo de camião Mercedes Benz 

conduziu autonomamente numa autoestrada na Alemanha, navegando com 

sucesso num cruzamento em condições de condução reais. 

 

 
Fonte: Mercedes 

 

Sendo capazes de comunicar uns com os outros, existe também a possibilidade 

de 'pilotagem'. Os camiões (e mesmo eventualmente os carros) poderão viajar em 
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comboio ao longo da autoestrada. De acordo com o Departamento do Ambiente 

dos EUA, isto pode criar poupanças de custos de combustível entre 8 e 11%.  

 

É também cada vez mais possível recolher uma enorme quantidade de dados de 

veículos, tanto automóveis como camiões, que se analisados de forma adequada 

e atempada, resultarão em eficiências, na sua maioria relacionadas com a 

prevenção de engarrafamentos. Estes dados podem ser gerados quer pelas 

autoridades de tráfego (tais como municípios ou agências rodoviárias), por 

empresas privadas que fornecem informações aos utilizadores sobre a velocidade 

do tráfego, ou, mais recentemente, por aplicações móveis que permitem aos 

indivíduos registarem incidentes à medida que os observam. Estes últimos 

podem teoricamente mobilizar milhares de condutores que atuam como 

monitores de situações de trânsito em áreas que nenhuma outra organização 

poderia alcançar. 

 

Neste domínio, é importante perceber que a ineficiência nos sistemas de 

transporte terrestre é muitíssimo significativa, e é possível mais do que duplicá-la 

ao longo do tempo, o que acarretará maior rapidez e melhor custo, além de outras 

vantagens ao nível do serviço. 

 

 

As grandes vantagens dos camiões autónomos 

 

Aumento da eficiência 

Uma das principais razões para o investimento nesta tecnologia é o potencial 

aumento da eficiência do transporte. Com a previsão de um aumento substancial 

do tráfego num futuro próximo, há necessidade de quebrar a ligação entre 

crescimento económico e movimentos de veículos. 

 

De acordo com a Newbold, as autoridades alemãs preveem que o volume do 

transporte por camião aumentará 39% até 2030, a menos que sejam tomadas 

medidas. A construção de novas estradas é impopular do ponto de vista 

ambiental, e muitos países na Europa simplesmente não têm o dinheiro 

disponível para fazer o tipo de investimento necessário. As principais redes de 

estradas nacionais na Europa Ocidental mal cresceram desde o final dos anos 
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2000. Por conseguinte, torna-se essencial utilizar mais eficientemente a 

capacidade rodoviária existente, e as novas tecnologias podem ajudar a atingir 

este objetivo. 

 

Redução de custos 

Em muitos países da Europa, estima-se que cerca de 45% do custo total para os 

operadores de transporte rodoviário de mercadorias está relacionado com o 

condutor. A eventual remoção do condutor (o que pode demorar muitos anos, 

mas acabará por acontecer de forma gradual e iterativa) teria obviamente um 

enorme impacto nos custos, lucros e margens do transporte rodoviário de 

mercadorias. Se a essa remoção se retirasse metade da eficiência de rotas 

baseado em dados recolhidos com ecossistemas conectados e a eficiência 

energética crescesse 25%, o custo de transporte pode descer mais de 80% - mas 

esta é uma realidade que decerto não terá lugar antes de 2040-2050. Até lá haverá 

melhorias incrementais e permanentes de eficiência pelas tecnologias, a criação 

de redes inteligentes e muito inteligência no last mile, sobretudo o urbano.  

 

Os fabricantes de veículos acreditam que as eficiências que a tecnologia irá 

proporcionar virão sob a forma de: 

- Redução do consumo de combustível: o computador conduzirá o veículo 

com mais eficiência. 

- Redução das emissões pela mesma razão. 

- 100% de serviços de conectividade e localização que permitem o 

planeamento de rotas perfeito. 

- Serviços de diagnóstico que asseguram uma manutenção correcta e 

menos avarias. 

- Travagens de emergência garantirão menos acidentes, e os espaços entre 

veículos serão cumpridos. 

- As rotas podem ser ajustadas em redor de áreas de congestionamento. 

- Os acidentes causados por erro humano (por exemplo, através do cansaço) 

serão reduzidos. 

- As comunicações podem ser partilhadas com os clientes para proporcionar 

visibilidade dos prazos de entrega, mudando de acordo com a situação do 

tráfego. 
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A aceitação de veículos autónomos aumentará provavelmente de forma 

constante ao longo do tempo, à medida que vários níveis de autonomia forem 

sendo adotados.  

 

A automatização dos sistemas de transporte irá reduzir significativamente os 

custos de mão-de-obra e, juntamente com o aumento dos serviços on-demand, 

irá provavelmente promover a partilha de bens. As entregas com base em drones 

em áreas onde as infraestruturas são fracas e as populações dispersas ligarão 

áreas de entrega anteriormente não rentáveis aos serviços principais. 

 

No entanto, quer seja rodoviário, aéreo ou marítimo, serão necessários muitos 

anos até que os veículos autónomos se tornem a norma. Barreiras 

regulamentares, preocupações de segurança e proteção, para não falar das 

realidades comerciais, provarão atrasos consideráveis na adoção das novas 

tecnologias que, por enquanto, ajudarão os condutores humanos e a tripulação, 

em vez de os substituir. 

 

Drones 

 

Os drones, originalmente utilizados para fins militares, são hoje utilizados tanto 

em atividades militares como comerciais para uma variedade de fins. São 

utilizados na monitorização de culturas e gado, irrigação e fertilização no sector 

agrícola, por exemplo. Também é possível utilizar drones para verificar se estão a 

ser seguidos os regulamentos da segurança dos trabalhadores na construção e 

indústria mineira. As companhias de seguros, de acordo com a Business Insider, 

também se preparam para utilizar os drones para fornecer uma avaliação mais 

rápida e mais precisa de possíveis situações de acidente e catástrofe. 

 

De acordo com uma pesquisa da Statisca, a proporção de líderes da cadeia de 

abastecimento que consideram investir na tecnologia dos drones aumentou de 

13% em 2018 para 22% em 2019. Em 2016, a indústria dos drones cresceu 
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consideravelmente nos Estados Unidos, devido à isenção concedida pela 

Administração Federal da Aviação (FAA) para empresas operadoras de aeronaves.  

 

A investigação da Business Insider Intelligence estima que a dimensão dos 

serviços de drone aumentará para 63,6 milhões de dólares em 2025, enquanto em 

2021, o volume de negócios do uso de drones em remessas de consumidores 

atingirá os 29 milhões de dólares. 

 

Neste caso, o sector logístico precisa de se adaptar à transformação para a sua 

sustentabilidade e para satisfazer as exigências dos seus clientes. Apresentamos 

alguns exemplos onde isto já é uma realidade: 

 

- Henry Schein, que fornece soluções de saúde em dentistas e médicos, vai, 

em cooperação com UPS, fazer entregas com drones aos seus clientes.   

- Airbus UTM (Unmanned Traffic Management) estabeleceu uma parceria 

com a empresa de software DroneDeploy para desenvolver autorizações 

de espaço aéreo e briefings de voo para pilotos comerciais de drones. 

Quando um piloto de drone planeia um voo com o DroneDeploy, a Airbus 

UTM ajudará a assegurar uma operação segura e eficiente através da 

avaliação da segurança e dos regulamentos do espaço aéreo.   

- A Swiss Post gera valor acrescentado aos cuidados de saúde urgentes 

utilizando drones para transportar amostras de laboratório.  

- Os drones também são utilizados em grandes armazéns com os seus 

sensores e software especial, tornando de fácil acesso dados instantâneos, 

poupando tempo e reduzindo os erros de contagem de stocks. 

 

A utilização de drones nos serviços logísticos de Las Mile ganhou importância 

especialmente com o desenvolvimento do comércio eletrónico, e isso é inevitável 

no futuro. Apesar disso, vê-se que os drones serão incluídos também nas 

atividades logísticas internacionais.  

 

A título de exemplo, com o projeto Black Swan Drone, a empresa Dronamics 

poderá transportar cargas até 350 kg a uma distância de 2.500 km. Fica 50% mais 

barato do que a carga aérea.   
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Fonte: Worldpay Consumers Behaviour Report 
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V - Amazon, Alibaba e eBay: disrupção sistémica 

 

De todas as empresas que causaram disrupções sistémicas nas indústrias de 

retalho e da cadeia de abastecimento, há três que destacam: eBay, Amazon e 

Alibaba. Embora a Amazon seja mais conhecida pelo seu impacto no sector 

retalhista no mundo desenvolvido, o Alibaba tornou-se o maior retalhista 

eletrónico do mundo e domina o mercado asiático. Não só transformaram o 

sector retalhista, como também a indústria logística nos seus respetivos 

mercados.  

Amazon 

 

A Amazon.com tornou-se um gigante no sector do comércio eletrónico, 

desenvolvendo-se de um retalhista de livros online nos anos 90 para uma 

plataforma multifacetada que abrange serviços de software (Amazon Web 

Services), leitores de livros eletrónicos (Amazon's Kindle) e até mesmo operações 

de entrega em restaurantes. Tem também uma operação logística significativa, 

oferecendo serviços aos seus clientes em todo o mundo.  

 

A Amazon iniciou a sua viagem como fornecedor de logística quando o 

Fulfillment by Amazon (FBA) foi lançado em 2006. Para além dos Serviços Web 

da Amazon, a logística representa o exemplo mais óbvio da sua estratégia de 

desenvolvimento de serviços internos para consumo externo. 

 

Com as despesas de expedição de encomendas a atingirem cerca de um quarto 

das suas vendas líquidas, a manutenção e expansão das atividades logísticas da 

empresa é vital para o sucesso das operações de mercado da empresa e um 

centro de custos maciço para o negócio. Assim, a empresa iniciou um percurso 

deliberado para comercializar os seus vários serviços internos da cadeia de 

abastecimento, com o duplo objetivo de manter uma cadeia de abastecimento 

interna líder para apoiar as suas próprias operações, e diversificar o negócio num 

sector que oferece perspetivas substanciais de crescimento de primeira linha. A 

estratégia passa por dois grandes objetivos: 
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 - Reduzir custos: a estratégia da Amazon tem sido alcançar economias de escala 

através da propriedade de uma vasta rede de centros de armazenagem. Esta 

estratégia pode ser aplicada ao envio aéreo, rodoviário e marítimo para alavancar 

o poder de compra. 

 - Impulsionar o crescimento das receitas: espelhando a estratégia do braço de 

computação em nuvem da Amazon, Amazon Web Services (agora a unidade de 

crescimento mais rápido da empresa), a FBA fornece serviços para clientes 

externos. Os seus serviços são acessíveis pelos retalhistas a partir dos seus centros 

de atendimento. No futuro, a Amazon fornecerá serviços de transporte de 

terceiros para outros expedidores, maximizando assim a utilização de ativos (e 

reduzindo os custos).  

 

O crescimento da FBA levou a empresa a desenvolver um sistema sofisticado para 

a gestão de armazéns, baseado na tecnologia robótica adquirida da Kiva Systems 

em 2012. Ao implementar robôs concebidos para levar as prateleiras de recolha 

aos humanos para o cumprimento das encomendas dos clientes, a Amazon é 

capaz de aumentar a velocidade de cumprimento de inventário dentro do 

armazém em até 75%, enquanto aumenta a capacidade de inventário em até 50% 

devido à falta de corredores de recolha. No total, a instalação do sistema reduz os 

custos operacionais em cerca de 20%.  

 

No final de 2016, a Amazon tinha instalado 45.000 robots Kiva, em 20 dos seus 

centros de atendimento. Até ao final de 2017, a empresa tinha acrescentado mais 

55.000, elevando o total para 100.000. 

 

Para além do desenvolvimento destes sistemas avançados para melhorar as 

operações, a Amazon também começou a desenvolver serviços de distribuição 

dedicados através dos seus programas Seller Fulfilled Prime e Seller Flex. Lançado 

no final de 2015, o Seller Fulfilled Prime (SFP) permite aos vendedores do mercado 

Amazon enviarem para os clientes do Amazon Prime a partir do seu próprio 

armazém, em vez de encaminharem primeiro os produtos através dos centros de 

atendimento da Amazon. Toda a distribuição é coordenada através da Amazon 

Logistics, uma camada de serviço tecnológico que coordena a gestão de 

encomendas e inventários através de uma rede de empresas subcontratadas de 

entregas. 
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Alibaba 

 

O Grupo Alibaba é o maior retalhista do mundo. Na China opera em mercados 

retalhistas online, incluindo Taobao (o maior destino de comércio móvel da 

China), Tmall (a maior plataforma de terceiros para marcas e retalhistas) e 

Juhuasuan (plataforma de vendas e marketing para vendas flash), bem como o 

mercado grossista 1688.com e o programa Rural Taobao (aborda as necessidades 

de consumo nas zonas rurais da China). 

 

O Alibaba não possui as suas operações logísticas, tem parcerias com 

fornecedores-chave. Adota uma abordagem de plataforma através de um 

sistema central de informação logística operado pela Cainiao Smart Logistics 

Network Limited, que é uma subsidiária detida a 51%. 

 

A rede Cainiao não entrega encomendas. Em vez disso, opera uma plataforma de 

dados logísticos que fornece data em tempo real para ajudar os transportadores 

a melhorarem a eficiência da gestão do inventário e otimizarem as rotas de 

entrega, bem como para permitir aos consumidores acompanharem as suas 

encomendas.  

 

Amazon e Alibaba revolucionaram o sector retalhista global. Não só entregaram 

uma nova forma de fazer compras, como também mudaram para sempre as 

expectativas dos clientes. A fim de facilitar estas mudanças, estas empresas 

criaram sistemas logísticos adequados às suas necessidades, em vez de 

adaptarem os seus modelos comerciais às estruturas industriais existentes. 

Conseguiram fazê-lo devido à sua enorme escala, mas ao mesmo tempo isto 

tornou-se uma necessidade a fim de suprimir o aumento dos custos logísticos. 

Como estas empresas competem pelo domínio global, serão certamente uma 

fonte importante de inovações logísticas e da cadeia de abastecimento durante 

muitos anos. 
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eBay 

 

O eBay, plataforma global de eRetail, reconhecendo a relevância destas questões, 

desenvolveu um programa de envio global para tornar os produtos dos 

vendedores disponíveis a milhões de compradores em mais de 50 países, o Global 

Shipping Program. 

 

O programa fornece às empresas a capacidade de enviarem quaisquer produtos 

vinculados a um cliente internacional para um centro de navegação doméstica. 

O processo alfandegário, as embalagens internacionais e os pagamentos de 

importação são tratados por um intermediário, e o item é enviado para o 

comprador internacional com acompanhamento de ponta a ponta. O programa 

de envio global é gratuito para utilizadores do marketplace. 

 

 

 
Fonte: Ced Commerce 

 

O principal driver para o sucesso do Global Shipping Program é a dificuldade 

associada ao envio internacional de mercadorias, particularmente para pequenas 

e médias empresas. As PME exigem um processo mais simplificado e as 

plataformas intermediárias movidas a tecnologia estão a preencher essa lacuna.  

 

De acordo com o eBay, o Global Shipping Program demonstrou aumentar as 

vendas em 15%. O processo também é muito mais fácil do que para transações 

internacionais típicas, porque é o intermediário que lida com os desafios da 

logística transfronteiriça.  
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O programa de envio global também aumenta a transparência para o comprador, 

fornecendo custos totais logo à partida e fornecendo rastreamento de ponta a 

ponta. Finalmente, o Global Shipping Program proporciona redução de custos de 

negócios devido à agregação de remessas de encomendas de saída por muitas 

PME. 

 

Para o eBay, as chaves do sucesso desta iniciativa são: o software inovador que 

calcula os custos totais, incluindo desalfandegagem; o facto de o eBay ser uma 

plataforma global com mais de 150 milhões de utilizadores em todo o mundo; a 

criação dos hubs logísticos nacionais onde as remessas internacionais podem ser 

agregadas. 
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Conclusão 

 

 O futuro da logística e as tendências emergentes 

 

A transformação digital já não é uma opção, é imperativa e está a acontecer. As 

empresas que operam no sector da logística e do comércio internacional 

precisam de analisar quais as áreas que devem transformar nos seus negócios e 

em que áreas estão sob a influência de perturbações tecnológicas. Os robôs 

devem ser utilizados em áreas de produção e armazéns de produção adequados 

para cada preferência diferente do cliente sem parar a linha de produção.  

 

A individualização da produção através do impacto das tecnologias disruptivas, a 

importância de entregar mais fácil e rapidamente ao consumidor, oferece uma 

variedade de oportunidades e mudanças para as empresas logísticas e de 

comércio internacional.  

 

Embora estas tecnologias não substituam completamente as tecnologias 

existentes hoje em dia, elas são utilizadas a par das atividades tradicionais de 

produção e logística com uma modelização híbrida. Especialmente em tempos 

críticos, é possível prevenir possíveis problemas através da utilização destes 

juntamente com os processos existentes como modelo híbrido.  

 

Por exemplo, durante a Pandemia da Covid-19, que afetou todo o mundo, estas 

tecnologias disruptivas têm-se combinado com processos existentes para 

acrescentar valor à vida. Num hospital que precisava de máquinas respiratórias 

em Itália, quando as válvulas respiratórias necessárias para ligar pacientes para as 

máquinas foram insuficientes, Cristian Fracassi, o CEO da empresa Isinnova, 

respondeu rapidamente à situação através da produção de 100 válvulas 

respiratórias com uma impressora 3D no prazo de 24 horas.  
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A Gartner deixa alguns pressupostos de planeamento estratégico para um futuro 

próximo: 

 

- Até 2023, a procura de sistemas robotizados que entregue bens a pessoas 

quadruplicará.  

- Até 2023, 50% das empresas globais centradas no produto terão investido 

em plataformas de visibilidade de transporte em tempo real. 

- Até 2023, menos de 5% das instalações do tipo torre de controlo cumprirão 

o seu potencial de ponta a ponta (E2E) devido à mentalidade e aos 

obstáculos culturais. 

- Até 2025, mais de 50% das organizações da cadeia de abastecimento terão 

um papel de liderança tecnológica. 

- Até 2024, 50% das organizações da cadeia de abastecimento investirão em 

aplicações que apoiem a inteligência artificial e capacidades analíticas 

avançadas. 

 

Seguem-se as respetivas recomendações para líderes da tecnologia da cadeia 

de fornecimento, com o objetivo de compreender os riscos e oportunidades 

futuras relacionadas com a tecnologia da cadeia de fornecimento: 

 

- Identificar casos de uso apropriado de sistemas robóticos de bens para 

pessoas dentro das suas operações, estudando padrões de viagem em 

cada um dos seus armazéns, procurando especificamente por atrasos. 

- Codificar os requisitos em torno da visibilidade do transporte, iniciando 

discussões com os intervenientes internos e clientes externos. 

- Analisar a sua atual carteira de aplicações e a arquitetura tecnológica 

subjacente para avaliar qual a abordagem que melhor se adapta. 

- Determinar quantas atividades relacionadas com a tecnologia estão a ser 

conduzidas dentro da cadeia de fornecimento e decidir se uma melhor 

liderança tecnológica da cadeia de fornecimento as tornaria mais 

impactantes. 

- Consultar os fornecedores de soluções tecnológicas existentes para 

compreender a sua capacidade de aproveitar a IA e as ferramentas 

analíticas e compreender a sua visão estratégica a este respeito e o seu 

alinhamento com as suas metas e objetivos empresariais. 



62 
 

 

Certo é que, no mundo atual, onde a indústria evoluiu da produção em massa 

para produção em massa individualizada, é impossível que os nossos padrões 

comerciais permaneçam os mesmos. E mudar está agora ao alcance de todos, 

sobretudo quando é possível as empresas ligarem-se a startups e serviços 

inovadores que procuram parceiros para colocar tração nos seus sistemas. 

 

Ter consciência dos desafios logísticos, ter capacidade e flexibilidade para 

experimentar e incorporar inovações e tecnologias e ligar-se a redes são passos 

essenciais no desenvolvimento na inovação na área logística, com foco não só 

nos custos, mas sobretudo nas crescentes exigências de uma customer 

experience de excelência. 
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