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ÁREA DE EXPEDIÇÃO: ESTUDO DE CASO EM                    

E-COMMERCE  

1. RESUMO 

Este artigo visa auxiliar uma empresa com seu processo atual de expedição, 

onde ocorrem muitas falhas e acarretando gastos desnecessários, usaremos alguns 

conceitos e técnicas aplicados em software, no caso o Arena, para a simulação do 

cenário e após a implementação das mudanças compararemos os dados obtidos 

para melhor expô-los à empresa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A empresa atua no mercado de enxoval para bebês há mais de 40 anos, se 

consolidando uma das mais tradicionais do setor. Possui atualmente duas lojas 

físicas em São Paulo e opera nacionalmente através de sua loja virtual. O presente 

artigo tem foco na área de expedição da loja virtual da empresa, onde os 

funcionários desempenham importantes ações para a satisfação dos clientes e o 

crescimento da loja. 

Inicialmente através de uma análise do processo logístico inteiro, 

detalharemos pontos fortes e fracos para possíveis mudanças, realizando uma 

simulação detalhada do processo, focando nos tempos e ações da área de 

expedição e buscando melhorias que diminuam a ocorrência de erros, gastos 

desnecessários, aumento de produtividade e consequentemente um aumento na 

renda da loja. 

O principal fator destas anomalias são: a falta de organização, tanto do 

estoque quanto das funções dos funcionários responsáveis pelo picking e packing, 

alguns problemas com sistemas que tornam o processo engessado e lento, e até 

características do próprio ambiente de trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

Utilizando alguns conceitos e técnicas da área de logística, buscamos 

desenvolver um projeto de melhoria para os principais problemas encontrados, 

destacamos ainda que todo e qualquer problema gerado por ações externas estão 

fora de nosso controle impossibilitando ações imediatas, porém não serão 

descartadas as análises para possíveis planos de emergência. 



Pensando de maneira específica, estes são os objetivos: 

Analisar o atual processo, colhendo informações e tendências; 

Desenvolver melhorias através de ações práticas para os principais 

problemas; 

Comparar os dados recolhidos dos processos após a implementação das 

melhorias e apresentá-los à empresa. 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia de pesquisa realizada foi a descritiva, onde existiu a análise de 

documentos que constituem a base da pesquisa. 

O estudo realizado pretende recolher informações através de livros, que 

abrangem o software Arena e também foi utilizado o recolhimento de dados por meio 

de sites, inclusive o site oficial da empresa em questão, onde foi possível encontrar 

informações para o artigo. Sendo assim, este artigo tem como principal ferramenta 

dentro da metodologia, a pesquisa descritiva que foi feita com base em informações 

da área de logística. 

 

5. LOGÍSTICA 

Por definição a logística faz o gerenciamento do fluxo de produtos, desde os 

pontos de fornecimento até os pontos de consumo, visando satisfazer a demanda 

dos clientes ao menor custo possível. Atualmente vemos uma separação espacial e 

temporal entre produção e consumo e se pudéssemos produzir tudo o que 

quiséssemos no momento e local exato do consumo, não haveria necessidade de 

transportar e estocar estes produtos. A logística agrupa todas as atividades ligadas à 

posse e movimentação dos produtos nas organizações: previsão da demanda, 

gestão de estoques, transportes, armazenagem, design de redes de distribuição, 

etc.  

5.1. SOFTWARE ARENA 

Segundo Paragon (2017), o software Arena é a ferramenta para simulação de 

eventos discretos mais utilizados no mundo, ele possui um ambiente gráfico 

integrado, o com recursos para análise estatística, modelagem de processos, 

animação, e análise de resultados. 



Por meio da análise dinâmica, e da interação entre os valores do sistema, é 

possível determinar gargalos, melhores condições de operação, visualizar tamanhos 

de filas, ocupação de recursos e verificar qual é o comportamento do sistema. 

5.2. SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 

Segundo Filho (2008), simulação implica na modelagem de um processo ou 

sistema de tal forma que o modelo imite as respostas do sistema real numa 

sucessão de eventos que ocorrem ao longo do tempo. 

A simulação é um processo mais amplo, compreendendo não somente a 

construção do modelo, mas também todo o método experimental que se segue, 

conforme Filho (2008): 

- Descrever o comportamento do sistema; 

- Construir teorias e hipóteses considerando as observações efetuadas; 

- Usar o modelo para prever o comportamento futuro, isto é os efeitos 

produzidos por alterações no sistema ou nos métodos empregados em sua 

operação. 

5.3. TEORIA DAS FILAS 

De acordo com Portogente (2017), a Teoria das filas refere-se a uma área da 

matemática aplicada que estuda os congestionamentos decorrentes da interrupção 

do fluxo normal e respectiva espera. Pode ser descrita como uma coleção de 

modelos que lida com os problemas da linha de espera, por exemplo, motivos pelos 

quais os clientes ou unidades que chegam a uma instalação de serviço têm de 

enfrentar filas de espera. A Teoria das filas refere-se à otimização de arranjos em 

condições de aglomeração. Cuida dos pontos de estrangulamento, dos tempos de 

espera, ou seja, das demoras verificadas em algum ponto de serviço. 

5.4. LAYOUT 

Um Layout eficiente tem como princípio a utilização do espaço disponível que 

resulte em um processamento mais efetivo, através da menor distância e no menor 

tempo possível. 

A implantação de um Layout eficiente é feita cuidadosamente, desde a 

análise do local até o arranjo físico do mesmo, para Moura (2005), o layout depende 

muito do tipo do sistema produtivo aplicável à empresa, no caso de uma fábrica, ou 

do tipo do sistema de manuseio no caso de um armazém. 



6. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E ANÁLISES 

6.1. A Operação 

O início do processo se dá pela captação do pedido no sistema que integra o 

ERP ao site, caso o pedido tenha sido feito via boleto bancário, ele ficará em espera 

aguardando o pagamento, verificam a conta somente no período da manhã, das 9h 

às 12h, se houve o crédito, o pedido é liberado para a próxima etapa, caso passe a 

data de vencimento do boleto, o mesmo é cancelado. Se o pagamento for por 

cartões de crédito ou débito online, a própria plataforma de pagamento realiza a 

verificação do pagamento e caso haja algo de errado, o pagamento não é aceito e o 

pedido é cancelado, se tudo estiver certo, o pedido fica com status de “Preparando 

entrega” e se inicia o processo de separação de acordo com a ordem de chegada 

das transportadoras, abaixo o cronograma diário das coletas: Retirada na loja, 

iDirect (concorrente dos Correios, coleta às 15hrs), Speed Boys (somente Capital-

SP, coleta às 16hrs), TNT (coleta às 16hrs., cargas acima de 30kg ou com 

embalagens grandes, exemplos: berços, banheiras e cômodas), Correios (faz a 

coleta no outro dia às 9hrs). 

Após a separação dos pedidos, há a verificação dos produtos, se não tiverem 

defeito, os pedidos seguem para a próxima etapa, caso possuam defeito são 

substituídos e se o estoque não possuir outra peça para reposição, entram em 

contato com o cliente e oferecem uma troca por outro tamanho, um produto 

semelhante ou algo a pessoa deseje, caso o cliente não aceite e deseja o 

cancelamento, o mesmo é feito na hora e enviado um comprovante via e-mail, há 

também a opção do pedido ser enviado sem a peça defeituosa e o valor da mesma 

é restituído na conta corrente do cliente. 

Seguindo para a etapa seguinte, após a verificação contra defeitos nos itens, 

os pedidos são embalados e organizados de acordo com a forma de entrega, caso 

seja retirada na loja, o cliente é contatado via e-mail para o agendamento da 

retirada, nas demais formas de entrega, as notas fiscais são emitidas e também as 

etiquetas de identificação, as mesmas são coladas em seus respectivos pacotes, e 

então é emitida a ordem de coleta de cada transportadora, os pacotes são 

conferidos em forma de comparação com o “físico” e a lista da ordem de coleta, caso 

aja algum erro (um pacote estando no carrinho da transportadora errada, por 

exemplo), é rapidamente resolvido e entregue à transportadora no horário de coleta. 

Abaixo um modelo feito no Arena somente para exemplificar o processo. 

 

 



Figura 1: Modelo do Processo Logístico 

 

Fonte: Próprios autores. 

6.2. O Layout 

A loja virtual possui um terreno de 8x5x30 (AxLxC) localizado em cima de 

uma das lojas físicas, que se encontra no Brás, infelizmente por não ter tido um 

planejamento para lidar com o crescimento da loja virtual, o layout se tornou 

desorganizado e atrapalhado, com aspectos de improviso para acomodar os novos 

produtos que chegavam. Abaixo uma planta do layout atual. 

Figura 2: Layout. 

 

Fonte: Próprios autores. 

6.3. Dados obtidos do modelo padrão 

Agora com foco na parte de expedição temos o seguinte modelo: 

 

 

 

 



Figura 3: Modelo Expedição 

 

Fonte: Próprios autores. 

O pedidos chegam no sistema de acordo com a imagem abaixo: 

Figura 4: Chegada de pedidos 

 

Fonte: Próprios autores. 

Passando para a forma de pagamento, sendo que 70% dos pedidos são 

realizados através do cartão de crédito e o restante via boleto. Os que já estão 

pagos vão ser impressos para serem coletados, já os boletos irão para aprovação, 

que é feita pela Daniele, abaixo temos o imput analyzer dos tempos desta atividade, 

que já consta algumas informações, inclusive a expressão em minutos. 

Depois temos a confirmação de pagamento, onde 90% dos boletos são pagos 

e direcionados à impressão pela equipe de expedição e o restante é cancelado, 

levando 5 minutos por boleto, onde há o cancelamento via sistema e envio de e-mail 

ao cliente. 

Já na impressão, cada pedido leva em torno de 1 minutos e 30 segundos para 

ser impresso, devido à alguns problemas de conexão de software da empresa. Com 

os pedidos impressos, há a separação por método de envio, transportadora ou 

retirada na loja, cerca de 93% são enviamos via transportadora, o restante é 



separado antes, com cerca de 3 minutos para cada pedido, por se tratarem 

normalmente de móveis ou poucas peças, o que é uma tendência dos pedidos que 

são retirados pelos clientes, após a coleta o cliente é informado e vem retirar o 

pedido na loja. 

Seguindo temos um momento de separação de atividade, onde o André é o 

responsável por pedidos de grande quantidade ou os pesados (no caso móveis), 

que representam 60% dos pedidos e a Thainá fica com os pedidos mais leves, 

totalizando 100% dos pedidos impressos. 

Após estas etapas, temos a emissão de notas fiscais, levando 1,8 minutos 

para cada NF, que representam 1 minuto e 48 segundos, em sequência os pedidos 

são levados até o elevador, o que é feito em 6 minutos e 30 segundos, e entregues 

às transportadoras em seus respectivos horários, levando 2 minutos e 42 segundos 

para entregar ao responsável pela coleta da transportadora. Lembrando alguns 

dados para as configurações da simulação, onde temos a próxima imagem. 

Figura 5: Configurações modelo 

 

Fonte: Próprios autores. 

Onde foi feita uma replicação, com aquecimento de 30 minutos para arrumar 

pequenas coisas do ambiente de trabalho até tudo estar ok para iniciarem as 

atividades, 8 horas de duração que é a jornada de trabalho, 24 horas por dia, com 

tempo base em minutos. Utilizando a ferramenta de relatório do Arena conseguimos 

obter alguns dados interessantes, como: 

-A entrada média de pedidos por dia são de 77; 

-São entregues, em média, 52 pedidos por dia às transportadoras; 

-O maior ponto de fila é no picking da Thainá, com uma fila média de 18 

pedidos, ou seja, o ponto de gargalo da operação. 

Com estes dados obtidos temos uma visão geral do processo de expedição 

da loja virtual e damos início ao projeto de melhoria. 



4.5. Projeto de melhoria e seus dados 

Iniciamos analisando o layout atual da empresa, infelizmente por estar em um 

andar acima da loja física, não podemos realizar grandes modificações, uma 

mudança simples e que ajudará é a alocação das prateleiras somente em um local e 

de frente para as janelas dando ainda mais iluminação para facilitar o trabalho, como 

vemos na imagem abaixo. 

Figura 6: Layout novo 

 

Fonte: Próprios autores. 

Com a mudança do layout também há a necessidade de organizar os 

produtos de acordo com a sua área e índice de venda, utilizando a ferramenta curva 

ABC identificamos tais produtos e modificamos sua alocação, onde os produtos com 

mais saída ficam na parte do meio das estantes, embaixo estão os com saída média 

e no alto ficam os com menor saída. 

Há também a necessidade de mudar o modelo do processo de expedição, 

juntando as funções do André e Thainá, melhoramos os tempos por se tratar de 

duas pessoas realizando a atividade juntas, com isso temos o seguinte modelo. 

Figura 7: Modelo novo 

 

Fonte: Próprios autores. 



Analisando os tempos, obtivemos uma melhora de 24% nos tempos de 

picking e packing. Com estes dados inseridos no novo modelo e rodando o mesmo 

temos às seguintes informações: 

-Agora são entregues 78 pedidos por dia; 

-O maior ponto de fila agora é a entrega à transportadora, mas isso não é 

algo que possamos mudar devido ao caminho percorrido pelo coletor, desde o 

elevador até o caminhão na entrada da loja. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para manter um processo logístico eficiente devemos primeiramente deixa-lo 

organizado, o que claramente afeta a produtividade daquela área ou atividade, ainda 

mais levando em consideração uma atividade de comércio, onde atender aos 

pedidos recebidos se torna primordial para o funcionamento da empresa. Porém é 

válido lembrar que o ambiente de trabalho afeta tal produtividade de maneira 

proporcionalmente inversa, onde após mudanças conseguimos entregar um 

ambiente organizado e bom para trabalho, o que trouxe inúmeros benefícios à 

organização, como o aumento de produtividade, consequentemente maior lucro, 

ambiente de trabalho agradável, o desenvolvimento de funções em equipe, o que 

tornou o processo como um todo mais eficiente. Abaixo uma tabela com alguns 

dados importantes. 

Tabela 1 – Comparação de resultados 

Processo padrão Processo modificado 

Entrada de pedidos 

77 77 

Entrega de pedidos 

52 78 

Qeue – Emissão de NF (média em minutos) 

0.2932 6.4543 

Qeue – Entrega à transportadora (média em minutos) 

1.5409 12.1522 

Qeue – Impressão de pedidos (média em minutos) 

7.5000 11.7800 



Qeue Numer waiting - Picking Thainá x Picking em equipe (média em 

unidades) 

18.0833 1.2967 

Fonte: Próprios autores 

Por ser um software americano, o uso da vírgula é substituído pelo ponto ( . ). 

Podemos ver um aumento em diversos processos do modelo novo devido à 

maior quantidade de pedidos sendo processados, porém o ponto mais importante é 

o Number waiting de picking, onde vemos que no novo processo apenas 1 pedido 

acaba ficando em espera, enquanto no processo anterior o picking realizado pelo 

André corria tudo bem, mas o realizado pela Thainá tinham 18 pedidos aguardando 

para serem feitos, o que mostra a melhoria, pois agora a empresa tem capacidade 

de processas todos os pedidos que entram no sistema. 
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