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Introdução

A GS1
GS1 é o Sistema de Normas de Supply
Chain (Cadeias de Aprovisionamento),
mais utilizado em todo o mundo.
A GS1 é uma organização global e
totalmente integrada, que:
•• Possui 110 Organizações Membro,
representando todos os elos da cadeia
de valor;
•• Tem mais de um milhão de empresas
associadas em 150 países;
•• Actua em múltiplos sectores e
indústrias, mais de 20, estando
representados desde o Fast Moving
Consumer Goods (FMCG), até ao sector
dos cuidados de saúde, transporte,
defesa, aeronáutica, etc.
A GS1 é uma organização não lucrativa,
neutra em relação aos parceiros de
negócio, que serve todas as empresas,
desde multinacionais a PME’s. Constitui
uma plataforma de acordos colaborativos
entre parceiros de negócio.
A sua Missão é ser o líder neutro que
permite às comunidades o
desenvolvimento e a implementação de
normas globais, fornecendo as
ferramentas, a confiança e a credibilidade
necessárias para atingir a Visão.
A GS1 Portugal CODIPOR - Associação
Portuguesa de Identificação e Codificação
de Produtos, é uma associação privada,
sem fins lucrativos, neutra e multi-sectorial. Foi fundada em Portugal, há
26 anos, para gerir a aplicação do
Sistema de Normalização GS1 (Global
Standards One).
Representa cerca de 7.000 Empresas
Associadas em variados sectores de
actividade económica. Os mais
expressivos são o Alimentar e do Retalho,
que representam cerca de 60% das
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empresas aderentes, seguido dos sectores
da Construção, Bricolage, Mobiliário e
Artigos para o Lar com 13%, e o Têxtil,
Vestuário e Calçado com 7%.
A Associação está integrada na
organização internacional, que é a GS1, a
qual conta com mais de 30 anos de
experiência na implementação de
sistemas de normas comerciais que
potenciam a eficiência de qualquer
cadeia de aprovisionamento.

O ECR Europa
Working Together to Fulfill Consumer
Wishes Better, Faster and at Less Cost

O movimento ECR (Efficient Consumer
Response) teve início a meio dos anos
noventa e caracterizou-se pela
emergência de um conjunto de novos
princípios baseados na gestão
colaborativa da cadeia de
aprovisionamento. Entendeu-se que as
empresas podem servir os consumidores
melhor, de forma mais rápida e com
menores custos, trabalhando em conjunto
como parceiros comerciais.

No ano 2000 a GS1 Portugal CODIPOR
esteve na génese da criação do ECR
(Efficient Consumer Response) em
Portugal. A partir de 2009 passou a
integrar na sua estrutura os serviços
associados ao ECR, tendo desenvolvido
desde então projectos relativos a boas
práticas colaborativas entre parceiros
comerciais.
Em 2011, a GS1 dinamizou e coordenou a
efectivação de dois projectos/estudos
envolvendo 15 empresas produtoras e os
três maiores retalhistas a operar em
Portugal, designadamente o Projecto OSA
(On Shelf Availability), no âmbito da
optimização das operações de reposição
no ponto de venda; e o Projecto
Sustentabilidade dos Transportes na

Cadeia de Abastecimento (Pegada de
Carbono) que veio a dar origem a esta
brochura.
O ambiente de desenvolvimento do ECR
caracterizou-se por uma conjuntura de
avanços notáveis em tecnologias de
informação, concorrência crescente,
pressão sobre as margens, estruturas de
negócios globalizadas e uma maior
exigência por parte do consumidor. Uma
escolha mais focada em critérios de
qualidade, segurança e conveniência.
Esta nova realidade exigiu uma
redefinição estrutural sobre a forma de
olhar os negócios e sobre a maneira mais
eficaz de entregar os produtos
adequados, aos consumidores certos, a
um preço justo.
Grande parte do sucesso obtido pelas
iniciativas do ECR resultou de um
compromisso entre parceiros de negócio
e deu origem a um novo modelo
colaborativo e a um ambiente no qual
informação, comunicação, partilha e
tecnologia percorreram toda a cadeia de
valor, desde a produção até ao retalho.
A normalização, ou padronização das
práticas operacionais, nomeadamente
uma maior aproximação entre Produtores
e Retalhistas no sentido de, em conjunto,
obterem eficiências e ganhos na cadeia
de aprovisionamento, ajudou a
desbloquear entraves comerciais e a
explorar sinergias. Ganharam terreno as
tecnologias da informação e a
normalização de processos. Os impactos
positivos fizeram-se sentir de imediato e
foram amplamente reconhecidos.
A GS1 a nível Internacional associou-se a
inúmeras iniciativas de divulgação e a
estudos do ECR que demonstraram a
evidência que a aplicação do Sistema de
Normas da GS1, ao longo das diferentes
etapas da cadeia de aprovisionamento,
geram ganhos e eficiências indiscutíveis.

O ECR Europa representa na Europa o
TCGF (The Consumer Goods Forum). Esta
organização orienta estrategicamente
todos os desenvolvimentos que ocorrem
pelo Mundo em termos de práticas
colaborativas.

A GS1 e a sustentabilidade dos
transportes na cadeia de
abastecimento

ECR- Efficiente Consumer Response, tem
merecido particular destaque, quer pelo
conjunto de operadores que envolve, quer
pelos resultados notáveis que se
alcançam através da introdução de
standards GS1 na cadeia de valor. São
vantagens competitivas que, quando
alargadas a todos os sectores da
economia, proporcionam ganhos de
eficiência notáveis.

Nos últimos 30 anos a GS1 tem-se
dedicado ao desenvolvimento e
implementação de standards globais
aplicáveis a qualquer cadeia de valor. Os
standards GS1 proporcionam o
enquadramento que permite que
produtos, serviços e a respectiva
informação circulem de forma eficiente e
segura, para benefício dos negócios e da
qualidade de vida das pessoas, todos os
dias e em todo o Mundo. Essa é a Visão
GS1.

A pressão cada vez mais acentuada da
redução de custos e do impacto
ambiental das operações, a par dos
factores de imagem e da reputação das
empresas, faz deste estudo, realizado em
parceria com a Accenture, uma
ferramenta de gestão que que posiciona a
GS1 na agenda da sustentabilidade
difundindo conhecimento, práticas
colaborativas e promovendo a eficiência
das cadeias de valor.

A GS1 actua como um enabler junto de
organizações e empresas, sejam estas
produtores, distribuidores, retalhistas,
prestadores de cuidados de saúde,
transportadores, centrais de compras,
especialistas no desenvolvimento de
software, autoridades locais ou qualquer
outro tipo de entidade. O Sistema de
standards GS1 é utilizado quer por
multinacionais quer por pequenas
empresas, pelas mais famosas marcas e
por marcas de pequenos produtores.

A Direcção
GS1 Portugal

As empresas ou entidades que se juntam
à organização, podem divergir em termos
de objectivos de negócio mas trabalham
em conjunto sob a orientação estratégica
e técnica da GS1, de forma a chegar a um
acordo sobre standards ou normas que
tornem mais fluida, menos complexa e
mais eficiente qualquer cadeia de valor.

Sem uma organização neutra, global
e sem fins lucrativos como a GS1, não
seria possível chegar a um acordo
sobre standards

A Accenture
A Accenture é uma organização global de
serviços de consultoria de gestão,
tecnologias de informação e outsourcing,
com cerca de 236 mil profissionais a
servir clientes em mais de 120 países.
Através da combinação de uma
experiência ímpar, um conhecimento
profundo dos vários sectores de
actividade e funções de negócio, e uma
extensa pesquisa sobre as empresas mais
bem sucedidas do mundo, a Accenture
colabora com os clientes ajudando-os a
tornarem-se organizações de alto
desempenho.

Visão Accenture da sustentabilidade
A Accenture define a Sustentabilidade,
como a forma de uma organização, no
seu caminho para a excelência, criar valor
para os seus stakeholders, tirando partido
dos seus activos e capacidades para
inovar e gerar crescimento sustentável,
contribuindo para um impacto
económico, ambiental e social positivo.
A Accenture considera que uma
abordagem adequada sobre a
Sustentabilidade deverá ser suportada
num Modelo de Valor Tridimensional,
considerando os benefícios no nível de
serviço, na melhoria da sustentabilidade e
financeiros.
A Accenture entende assim que o
desenvolvimento sustentável vai ao
encontro das necessidades das gerações
actuais, sem comprometer a possibilidade
das gerações futuras verem concretizadas
as suas aspirações1.
Rui Rufino
Portugal Supply Chain
Management Lead

Tal como outras Organizações Membro
da GS1, também em Portugal realizam-se
estudos com o objectivo de conhecer,
analisar e divulgar os esforços dos
sectores e das empresas no âmbito da
sustentabilidade. A cadeia de valor dos
transportes merece particular atenção
por se tratar de um tema que a nível
europeu, nomeadamente a nível do

1 Adaptação da definição das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável
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Sumário executivo

O estudo “A Sustentabilidade dos
Transportes na Cadeia de Abastecimento”
pretende contribuir para um melhor
conhecimento sobre as emissões de
dióxido de carbono associadas aos fluxos
de transporte entre os produtores e os
retalhistas nacionais, bem como
identificar iniciativas de colaboração a
implementar, com o intuito de se
diminuir os níveis de dióxido de carbono
actuais, potenciando uma contribuição
positiva nas dimensões social, ambiental
e económica.
Este estudo enquadra-se numa iniciativa
ECR, tendo tido como principal objectivo
a identificação, pelo grupo de trabalho
constituído, de iniciativas de
sustentabilidade, nas vertentes de
transportes, optimização da rede de
distribuição e aumento da colaboração
entre produtores e retalhistas.
O estudo analisou 9 categorias de
produtos (Bebidas, Lácteos Temperatura
Ambiente e Frio Positivo, Higiene Pessoal,
Higiene Lar, Mercearia Temperatura
Ambiente e Frio Positivo, Petfood e
Congelados) e teve como âmbito
geográfico todos os fluxos de transporte
tendo como origem fábricas na Europa de
diferentes produtores e como destino os
centros de distribuição dos retalhistas
participantes.
O estudo considerou os fluxos de marca
dos produtores participantes para os
retalhistas participantes, bem como os
fluxos de marca própria desses
retalhistas. A informação foi analisada
relativamente ao ano de 2009, tendo sido
analisados fluxos com origem em 227
cidades (16 países), passando alguns
desses fluxos por diferentes armazéns de
operadores logísticos e com destino final
aos centros de distribuição dos
retalhistas.
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A análise foi efectuada em oito
dimensões distintas, nomeadamente: o
CO2 emitido, a distância percorrida, a
carga transportada, a carga na rede, o
lead-time da encomenda à entrega, a
taxa de ocupação média, o tempo
produtivo médio e o custo/km.
Os fluxos analisados representaram em
2009 cerca de 51 milhões de quilómetros
percorridos e foram responsáveis pela
emissão de 53 mil toneladas de CO2,
sendo que esta quantidade emitida
corresponde a cerca de 0,3% do total de
emissões de Portugal por transporte
rodoviário (Individual ou Público) para o
ano em análise.
Das restantes dimensões de análise,
verificou-se que a carga transportada é
de 1,6 milhões de toneladas, a carga na
rede é de 823 milhões de tk e o leadmédio desde a encomenda do retalhista à
entrega, de 80 horas. A taxa de ocupação
média, medida pela ocupação do lastro
da viatura é de 88%, sendo o tempo
produtivo médio de 85% e o custo/km de
1,3€.
As categorias Mercearia Ambiente,
Bebidas e Lácteos Ambiente contribuem
com mais de 50% para a emissão total
do CO2, sendo que cerca de 70% do CO2
emitido provem dos fluxos de transporte
entre as fábricas e os centros de
distribuição dos retalhistas.
Verificou-se também que cerca de 65%
da carga transportada tem como origem
Portugal Continental, facilitando a
implementação de medidas colaborativas
entre estes agentes, sendo que no
entanto, a maioria refere não adoptar
medidas de colaboração.

Figura 1. Fluxos considerados no estudo

Figura 2. Carga transportada e carga na rede
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Metodologia e abordagem

Estudo baseado em recolha de
informação, efectuada através de
preenchimento de ficheiro-template e
entrevistas efectuadas no período entre
Março de 2010 a Março de 2011 a um
universo de 3 retalhistas e 12 empresas
de bens de consumo. A recolha, análise e
tratamento da informação foi efectuada
para a GS1 Portugal pela Accenture.

Características formais

Fluxos
analisados

Fábrica – Centro de Distribuição

Dimensões
de análise

Toneladas de CO2 emitidas pelos
transportes associados aos fluxos,
distância percorrida em quilómetros,
toneladas de carga transportada,
lead-time médio de encomenda, taxa
de ocupação média, custo por
quilómetro, carga na rede em tk,
tempo produtivo em %
Ano de 2009

Produtores
Remota (ficheiro para preenchimento)
com sessão de esclarecimento e
entrevista
Produtores representativos do sector
(Bacardi-Martini, Sociedade Central de
Cervejas, Danone, Johnson & Johnson,
Nestlé, Procter & Gamble, Renova,
Sovena, Vileda, Unicer e Unilever)
Bebidas, Lácteos Temperatura
Ambiente e Frio Positivo, Higiene
Pessoal, Higiene Lar, Mercearia
Temperatura Ambiente e Frio Positivo,
Petfood e Congelados
Expedições de fábricas localizadas na
Europa para entregas aos centros de
distribuição dos retalhistas
Fábrica – Centro de Distribuição;
Fábrica – Operador Logístico; Operador
Logístico – Centro de Distribuição
Toneladas de CO2 emitidas pelos
transportes associados aos fluxos,
distância percorrida em quilómetros,
toneladas de carga transportada,
lead-time médio de encomenda, taxa
de ocupação média, custo por
quilómetro, carga na rede em tk,
tempo produtivo em %
Ano de 2009

••Ficheiro-template para
caracterização de:
−−Rede de distribuição (origens e
destinos)
−−Tipologia de veículos e viagens no
período
−−Tempo produtivo
−−Taxa de ocupação média
−−Toneladas transportadas
−−Paletização
−−Lead-time
−−Logística Inversa
−−Custos
−−Carga fraccionada
−−Distribuição directa a lojas
−−Informação de inventário
••Ficheiro para suporte a questionário
com 24 questões
••Ferramenta de cálculo de emissões
de CO2

••Ficheiro-template para
caracterização de:
−−Rede de distribuição (origens e
destinos)
−−Tipologia de veículos e viagens no
período
−−Tempo produtivo
−−Taxa de ocupação média
−−Toneladas transportadas
−−Paletização
−−Lead-time
−−Logística Inversa
−−Custos
−−Carga fraccionada
−−Distribuição directa a lojas
−−Informação de inventário
••Ficheiro para suporte a questionário
com 24 questões
••Ferramenta de cálculo de emissões
de CO2

Técnica de
inquirição
Universo

Categorias
no âmbito

Âmbito
geográfico

Período da
análise
Instrumentos
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Retalhistas
Remota (ficheiro para preenchimento)
com sessão de esclarecimento e
entrevista
Retalhistas representativos do sector
(Sonae, Jerónimo Martins e Auchan)

Bebidas, Lácteos Temperatura
Ambiente e Frio Positivo, Higiene
Pessoal, Higiene Lar, Mercearia
Temperatura Ambiente e Frio Positivo,
Petfood e Congelados
Entregas aos centros de distribuição
em Portugal Continental
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Conclusão No 1
A cadeia de abastecimento analisada emite anualmente
cerca de 53 mil toneladas de CO2, 70% gerado nos
fluxos entre as fábricas e os centros de distribuição.

10

Figura 3. Toneladas de CO2 emitido por tipo de fluxo analisado – Fábrica-Centro de Distribuição; Fábrica-Operador Logístico e Operador
Logístico-Centro de Distribuição
Cerca de 67% do total de CO2 emitido é proveniente dos fluxos entre as fábricas e os centros de distribuição dos retalhistas, sendo que 28%
está relacionado com os transportes entre as fábricas e os operadores logísticos afectos às operações dos produtores e apenas 5% do CO2 é
libertado no transporte entre os operadores logísticos e os centros de distribuição.

Figura 4. Toneladas de CO2 emitido por tipo de fluxo analisado e por categoria

Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 2
Mais de 50% do CO2 é emitido pelas categorias
mercearia ambiente, bebidas e lácteos ambiente,
reflectindo as maiores distâncias percorridas e carga
transportada pelos veículos, nestas categorias.
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Figura 5. Toneladas de CO2 emitidas por categoria
Cerca de 25% do CO2 emitido é proveniente do transporte da categoria Mercearia Temperatura Ambiente, sendo que as seguintes categorias
com mais emissões (devido ao efeito da distância percorrida e tonelagem transportada) são as Bebidas e os Lácteos Temperatura Ambiente.

Figura 6. Toneladas de emissões de CO2 por categoria e peso relativo das diferentes categorias na distância total percorrida e carga transportada
na rede
A Mercearia Temperatura Ambiente é responsável por cerca de 25% da distância total percorrida e mais de 30% da carga total transportada.
Apesar de possuir uma menor quantidade de carga transportada, o maior efeito da distância percorrida faz com que a categoria de Bebidas seja
a segunda categoria com mais emissões.

Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 3
Os fluxos entre os armazéns dos operadores logísticos
e os centros de distribuição apresentam uma taxa de
ocupação média inferior em cerca de 15 p.p. à média
global (T.O.M. de 88%).
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Figura 7. Taxa de ocupação média* por tipologia de fluxo
O fluxo com maior taxa de ocupação média é o fluxo de transporte entre as fábricas e os operadores logísticos dos produtores, sendo que esta é
uma tipologia de fluxo que ainda não reflecte o efeito da encomenda do retalhista na taxa de ocupação dos veículos.

Figura 8. Taxa de ocupação média* por categoria

* Taxa de Ocupação Média ponderada com as toneladas transportadas por fluxo, referindo-se à ocupação em lastro do veículo e considerando restrições de ocupação por peso.
Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 4
Cerca de 11% da carga transportada nos fluxos entre
os armazéns dos operadores logísticos e os centros de
distribuição é feita através da utilização de veículos
de menor capacidade (12 a 18 toneladas de peso
bruto, sendo a média global de utilização destes
veículos de 2%).
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Figura 9. Utilização das diferentes tipologias de veículos nos fluxos em análise
Cerca de 98% das mercadorias são transportadas em veículos de elevado peso bruto. O fluxo onde se utiliza com maior frequência viaturas de
menor capacidade é o fluxo entre os operadores logísticos e os centros de distribuição.

Figura 10. Tipologia de veículo por classe de temperatura de transporte
Os veículos de menor capacidade são maioritariamente utilizados no transporte de produtos a temperatura ambiente, sendo que 14% das
viaturas de 2 eixos são utilizadas para transportar produtos a frio positivo.

Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 5
A categoria de lácteos frio positivo apresenta o menor
lead-time médio de encomenda entre retalhista e
produtor - cerca de 17 horas entre operadores
logísticos e centros de distribuição, sendo a média
global de 80 horas.
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Figura 11. Tabela de lead-time médio por fluxo e total

Lead-time (horas)*
Bebidas
Lácteos Temperatura Ambiente
Lácteos Frio Positivo
Higiene Pessoal
Higiene Lar
Mercearia Temperatura Ambiente
Mercearia Frio Positivo
Congelados
Petfood
Total

Fab-CD
68
57
89
100
171
96
n.d.
106
40
85

OL-CD
27
24
17
37
28
25
24
n.d.
n.d
26

Lead-time médio total
66
57
71
81
102
96
24
106
40
80

Figura 12. Lead-time médio das encomendas dos retalhistas face às diferentes origens
Tendencialmente os lead-time médios entre os operadores logísticos e os centros de distribuição dos retalhistas são menores do que quando
existem encomendas com origem directa nas fábricas. Identifica-se a existência de uma relação entre os maiores lead-time em categorias de
produto com menor perecibilidade e os de maior perecibilidade com menores lead-time. Verifica-se também que os fluxos com origem fora da
Península Ibérica possuem um lead-time médio cerca de 7 vezes superior ao lead-time médio nos fluxos internos de Portugal Continental e os
fluxos com origem em Espanha um lead-time cerca de 2,6 vezes superior aos com origem em Portugal Continental.

* Ponderado por toneladas de carga transportada
Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 6
Para viagens acima dos 50 km, o custo médio por km
está abaixo dos 2 euros, com uma maior dispersão deste
custo para trajectos de menor distância.
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Figura 13. Evolução do custo/km com a variação da distância

Figura 14. Custo/km por categoria
O custo por quilómetro possui dispersões maiores para distâncias pequenas (até 50 quilómetros), sendo que devido a este efeito de menores
distâncias percorridas (face à tipologia da rede de distribuição) os custos das categorias de Congelados, Higiene Pessoal e Higiene Lar estão
bastante acima da média, sendo que as categorias com valores mais próximos da média são as de Mercearia Temperatura Ambiente, Lácteos
Frio Positivo e Bebidas.

Fonte: Análise Accenture à informação submetida.

21

Conclusão No 7
Cerca de 65% da carga transportada a partir de fábricas,
tem origem em Portugal, facilitando a implementação
de medidas colaborativas entre os diferentes agentes da
cadeia de abastecimento.
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Figura 15. Origem da carga transportada por categoria (Portugal, Espanha e resto da Europa)
Maioritariamente a carga transportada tem origem em fábricas com localização em Portugal, sendo que do universo em análise a categoria de
Lácteos Frio Positivo é a que possui maior quantidade de toneladas transportadas para os centros de distribuição com origem em Portugal. A
esta categoria seguem-se as categorias de Mercearia Temperatura Ambiente, os Lácteos Temperatura Ambiente e a Higiene Pessoal. A categoria
em que as origens em Portugal possuem um menor peso é a categoria de Petfood, onde os fluxos com origem em Portugal são apenas de 2%
face ao total de toneladas transportadas.

* Unidade da carga transportada: toneladas
Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Conclusão No 8
A maioria dos participantes no estudo refere não
adoptar medidas de colaboração, apesar da distribuição
geográfica e fluxos apresentarem um elevado potencial
de colaboração.

24

Figura 16. Output do questionário aos participantes sobre medidas colaborativas
Adoptam medidas de colaboração conjunta? Que medidas de colaboração com retalhistas
está actualmente a desenvolver para aumentar os níveis de sustentabilidade?

Figura 17. Output do questionário aos participantes sobre medidas de partilha de instalações
Possui algum programa de colaboração com partilha de instalações físicas (próprias)
envolvendo outras entidades?

Fonte: Análise Accenture à informação submetida.
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Recomendações do grupo de trabalho

O grupo de trabalho efectuou um
workshop onde foram debatidas as
conclusões do estudo e um grupo de
iniciativas enquadradas num modelo de
valor tridimensional: redução de emissões
de CO2, custos de transporte e melhorias
de nível de serviço. As iniciativas prevêem
um maior grau de colaboração entre os
produtores e os retalhistas participantes.
As iniciativas foram também prioritizadas
de acordo com a facilidade de
implementação identificada pelo grupo
de trabalho e o seu benefício potencial.

Foram considerados os seguintes
pressupostos para o cálculo dos
benefícios associados às iniciativas, de
acordo:

Sobre as estimativas de
benefícios

As iniciativas debatidas foram agregadas
em 6 categorias distintas, nomeadamente:

O valor de cada iniciativa considera o
beneficio económico associado à
diminuição de distâncias percorridas e o
seu respectivo impacto na redução de CO2
emitido e no custo total associado
Não são considerados benefícios
não-tangíveis associados à diminuição de
CO2 emitido e transportes (ex: custos de
saúde).

•• Capacidade de transporte
•• Repartição modal
•• Tecnologia
•• Organização da rede e meios
•• Outras medidas de colaboração
•• Práticas de sustentabilidade

Para a estimativa da poupança associada
às iniciativas, considerou-se o custo/km
calculado com base em valores de
mercado e na informação submetida
pelos participantes nos três tipos de fluxo
analisados (F-OL, F-CD e OL-CD).

Figura 18. Workshop decorrido a 21 de Junho de 2011 para
apresentação das conclusões e debate das iniciativas
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Sobre o CO2 emitido

A estimativa de CO2 teve em consideração
as distâncias percorridas com as viaturas
carregadas, a taxa de ocupação média
informada e a diferente tipologia dos
veículos utilizada nos fluxos de
transporte.
Não foram considerados para a redução
de CO2 emitido os kms em vazio
(benchmark de 24% - World Economic
Forum 2009 “Supply Chain
Decarbonization”).

Sobre os dados

Quando não disponibilizados os dados
relativos às distâncias entre os pontos de
origem e de destino, a mesma foi
estimada utilizando ferramentas online
de cálculo de distâncias rodoviárias.
A análise apresentada contém fluxos de
marca própria dos retalhistas.

Figura 19. Sessão de trabalho para definição das recomendações

O grupo de trabalho analisou dois
cenários de impacto das iniciativas, um
cenário conservador e um outro,
optimista. Considerando que o custo total
estimado dos transportes associados a
estes fluxos foi de 116 M€e um total de
emissões de CO2 de 53 mil toneladas, os
dois cenários estimados identificaram
uma redução entre 15% e 48% em
emissões de CO2 e entre 8% a 27% nos
custos associados aos transportes.
As iniciativas que o grupo de trabalho
considerou como mais relevantes
inserem-se nas categorias de Capacidade
de Transporte e Organização da Rede e
Meios, sendo as mesmas as seguintes:

•• Implementação de “corredores” de
transporte colaborativo entre
retalhistas e produtores
•• Implementação de medidas de
consolidação de volumes
•• Impulsionamento da utilização de
Gigaliners e/ou veículos de maior
tonelagem de peso bruto
•• Implementação de parcerias produtor/
retalhista nas entregas directas a lojas
Posteriormente as iniciativas analisadas
foram organizadas em 3 ondas de
actuação, estando as iniciativas
prioritárias de implementação na Onda 1
dos cenários identificados.

Figura 20. Matriz de benefícios e prioridade das iniciativas para o cenário conservador
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