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1. RESUMO 

Com o intuito de melhorar o serviço e atendimento logístico a um cliente 

específico, que não recebia seus produtos da forma solicitada no pedido, mas sim de 

maneira parcelada, foi desenvolvido uma parametrização no sistema de alocação de 

pedidos, e este trabalho visa demonstrar essa solução definida para essa melhoria, assim 

como medir os benefícios do projeto e a possível expansão para outros clientes. 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste no estudo de melhoria no nível de serviço logístico ao 

cliente, a partir de uma mudança no processo de alocação dos paletes. 

3. OBJETIVOS 

A correta alocação das cargas da empresa tem como objetivo realizar a entrega no 

padrão previamente solicitado de paletização, que consiste em acondicionar determinados 

produtos/mercadorias sobre um estrado de madeira chamado palete. 

Este sistema visa ser mais eficiente, procurando assim, melhorar a percepção deste 

cliente em relação aos serviços prestados pela empresa fornecedora de produtos de bens 

de consumo, com possibilidade de expandir o modelo para outros clientes. 

4. METODOLOGIA 

Segundo Martins (2012), as pesquisas podem possuir abordagens tanto 

quantitativas, quanto qualitativas. Ainda segundo o autor, a primeira está relacionada a 

mensurar variáveis de pesquisa marcante forma mais numérica e estatística, enquanto que 

na segunda a ênfase está na perspectiva do indivíduo que está sendo estudado, ou seja, 

busca-se obter informações do ponto de vista do entrevistado, bem como interpretar o 

ambiente em que a problemática acontece, para levantar proposições ou hipóteses que 

poderão ser testadas posteriormente nos estudos quantitativos.  

Além do estudo de caso, segundo a tipologia de Filippini (1997), assim como 

Berto e Nakano (2000), os artigos podem ser divididos em sete categorias: Modelagem, 

Simulação, Levantamento tipo Survey, Estudo de caso, Experimento e Teórico.  

Desse modo, o trabalho em desenvolvimento, é um estudo de caso exploratório, 

pois além de ser uma pesquisa qualitativa que, segundo Martins (2012), um dos métodos 

mais apropriados é o estudo de caso. 

Neste trabalho foram utilizadas tanto variáveis qualitativas, como quantitativas 

para contextualizar o estudo em questão. Variáveis qualitativas são dados não numéricos, 



 

podem ser classificadas por tipos ou atributos, ou seja, a variável assume “valores” em 

categorias, classe ou rótulos. Variáveis quantitativas por outro lado, são aquelas que 

podem ser mensuradas, estas assumem valores em uma escala métrica definida por uma 

origem e uma unidade (ROSA, 2011).   

Variáveis qualitativas foram utilizadas para a construção do projeto, onde foram 

definidas as necessidades e premissas da logística dos paletes. Construído o projeto, 

foram utilizadas variáveis quantitativas para a análise de eficiência e comprovação da 

efetiva melhoria em relação ao modelo tradicional de negócio. Dentre as variáveis 

qualitativas tem-se: segmentação de clientes e facilidade de aplicação do projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Um cliente da multinacional, teve entrada de seus pedidos em mais de 90% no 

formato de palete completo no primeiro semestre do ano. No entanto, a empresa não 

conseguia atendê-lo no padrão solicitado, por falta de estoque disponível no momento da 

alocação, tendo assim muitas quebras do pedido o que acabava gerando caixas soltas e, 

consequentemente, muita insatisfação e reclamações por parte cliente, que se queixava 

do excesso de trabalho em seu centro de distribuição para conferir os pedidos picados, 

para verificar as caixas soltas enviadas, muito mais tempo gasto na conferência, além de 

ter mais veículos em sua porta para um mesmo pedido, pois uma mesma solicitação era 

alocada em dias diferentes, gerando um maior número de entregas e retrabalho para 

arrumação dos paletes com mesmo produto no centro de distribuição.  

Para bloquear a alocação em perfil de camada ou palete, seria preciso realizar uma 

mudança sistêmica no SAP, sistema utilizado pela empresa para a geração de pedidos e 

controle dos SKUs. Assim, o time de Tecnologia da Informação (T.I.) foi envolvido no 

projeto, com o intuito de criar um parâmetro (transação) que possibilitasse “ler o pedido”, 

identificar o formato de paletização do cliente em questão a partir da matriz já pré-

definida pela empresa e alocar o pedido de maneira correta. 

Caso, o cliente não tivesse entrado com perfil adequado para cada SKU do pedido, 

o bloqueio é realizado no SAP, e o que não formou um modelo de palete ou camada 

perfeitos, fica como “saldo” para possivelmente, juntar na próxima compra do cliente. 

Senão o pedido seguia para verificar a possibilidade do estoque no formato do pedido. 

Exemplo: cliente entrou com 3 paletes para um determinado SKU e o estoque só possui 

2,5 paletes disponíveis. Então, o sistema segura esse pedido até ter a disponibilidade total, 

sem precisar ter a quebra. Com isto, essa pendência que não formou um palete, fica retida 



 

como “saldo”, até o dia seguinte e assim sucessivamente, até o final do mês, onde na 

virada para o mês seguinte, se sem alocação, o pedido é cancelado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A padronização no sistema SAP, levou em consideração alguns pontos: Regra de 

exceção: válida para produtos em lançamento; botão ON/OFF (para desligar a regra em 

produtos específicos, ou desabilitar para o cliente como um todo, caso seja solicitado, ou 

em época de fechamento de volumes, por meio de flags, conforme mostrado na figura 

01). 

FIGURA 1 - TRANSAÇÃO DO SAP PARA LIGAR E DESLIGAR A FUNÇÃO 
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