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Um operador logístico é uma empresa que tem a responsabilidade, cometida pelo seu 

cliente, de planear, organizar e monitorizar os processos de uma ou várias fases da 

cadeia de distribuição (abrangendo as áreas de aprovisionamento, transporte, 

armazenagem, manuseamento e acondicionamento de bens, distribuição, e, por 

vezes, algumas actividades relacionadas com o processo produtivo das empresas), 

utilizando para o efeito infra-estruturas físicas e tecnológicas, meios de transporte e 

sistemas de informação próprias ou externas. 

O operador logístico responde perante o seu cliente pelos bens que foram confiados à 

sua guarda, bem como de serviços, associados à operação, contratados.

Definição – Operador Logístico

Enquadramento
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A Associação Portuguesa de Operadores Logísticos 

(APOL) é um conjunto de empresas do sector, 

baseada numa matriz organizacional 

e de conduta única, que acreditam poder colaborar 

activa e decisivamente para o futuro deste ramo de 

actividade económica, para que o mesmo se distinga 

pela transparência na relação e qualidade nos 

resultados.

Definição – APOL
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Enquadramento

“Dinamizar 

a competitividade

do país pela 

promoção 

de subcontratação 

logística”

Logistics & Supply Chain 
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A APOL pretende atingir, entre outros, os seguintes 

propósitos:

• O reconhecimento do sector de prestação de 

serviços logísticos como uma área de conhecimento 

e criação de valor;

• A transmissão da dimensão do sector e sua 

importância no panorama empresarial português;

• O desenvolvimento de profissionais altamente 

qualificados ao serviço dos clientes e dos seus 

prestadores de serviços;

• O apoio às empresas para que estas encontrem 

parceiros para o desenvolvimento das suas 

operações, assim como um conjunto de operadores 

logísticos com os quais possam discutir e 

desenvolver os seus modelos logísticos e a sua 

cadeia de abastecimento.

Definição – Objectivos da APOL
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Enquadramento

“Mais e melhor 

Operação Logística

ao serviço do 

mercado:

é este o nosso 

desafio!”

Logistics & Supply Chain 
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Qual a importância 

de um código 

de boas práticas?
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Conjuntura actual

Principais riscos/desafios dos clientes
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Diminuição do 

poder de compra

Aumento da 

fraude

Necessidade de 

confiança

Crise

Escassez de 

recursos
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Focus no cliente

Riscos/desafios
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Principais riscos/desafios dos clientes

Eficiência dos 

processos/tecnologias

Credibilidade/

transparência

Crise económica

Incumprimento/inconformidade 

regulamentar/contratual

Rastreabilidade

Gestão 

de tráfego

Fraude

Melhoria 

da performance

Canais de 

distribuição

Reputação

Custos

Satisfação do cliente

Meio ambiente

Concorrência

Continuidade do negócio

Estrutura 

organizacional

Parcerias 

estratégicas
Sustentabilidade
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Toyota CEO Akio Toyoda is saying before 

the US Congress and elsewhere that Toyota 

may have grown more rapidly than its quality 

systems could keep up with.

Principais riscos/desafios dos clientes
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"Lamentamos muito 

o que aconteceu e 

queremos devolver a 

confiança aos nossos 

clientes e por isso 

estamos a reparar os 

carros o mais rápido 

possível”

Responsável 

da Toyota na Europa 

Logistics & Supply Chain 
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Principais riscos/desafios dos clientes

Logistics & Supply Chain 

Outsourcing?

Diminuição do 

poder de compra

Aumento da 

fraude

Necessidade de 

confiança

Crise

Escassez de 

recursos



PricewaterhouseCoopers Slide 11
Maio 2010

Responsável 

da Toyota na Europa 

Logistics & Supply Chain 

Benefícios do Outsourcing

• Cliente foca-se nos processos core que 

adicionam valor à organização.

• Melhoria da qualidade de prestação de 

serviço ao cliente.

• Outsourcing a especialistas com 

recursos, processos e tecnologias 

especializadas.

• Melhoria da performance da 

organização.

• Redução dos custos.

• Melhoria da gestão do capital 

circulante.

• Cumprimento dos requisitos legais e 

regulamentares.
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Mas será que os meus 

produtos serão geridos 

de modo adequado?
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Será que as certificações 

serão suficientes para 

atingir a excelência?
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Certificação:

• ISO 14001

• ISO 9001

• OHSAS 18001
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“Trust, but verify”
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Ronald Reagan
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Continnum da criação de valor
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• Ambiente

• Conformidade com requisitos legais 

e regulamentares

• Qualidade

• Sustentabilidade

• Gestão do risco

• Melhoria da performance
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As Boas Práticas são técnicas, métodos, actividades ou 

incentivos que são mais eficazes na concretização de um 

resultado específico do que outra técnica, método, etc..

A ideia é que com processos, verificações e testes apropriados 

o resultado pretendido poderá ser atingido com menos 

problemas e complicações imprevisíveis. 

Apesar da necessidade de melhorar os processos, o conceito 

de best practices é considerado por alguns como um conceito 

de gestão, para descrever o acto de desenvolver e seguir 

standards de execução das tarefas.

Conceito

Código de Boas Práticas
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(Best Practices)
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Benefícios

Código de Boas Práticas

Slide 17
Maio 2010Logistics & Supply Chain 

Permite um 

conhecimento 

profundo dos próprios 

processos

Assegura que os 

processos estão 

alinhados com os 

objectivos da 

empresa

Revela novas formas 

de melhorar  

processos

Permite criar valor 

para o cliente final

Fomenta a relação de 

Confiança com o 

Cliente

Permite utilizar as 

melhores práticas do 

mercado

Comparação com os 

melhores da indústria

Instrumento de auxilio 

nos processos de 

melhoria da 

organização
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Valor acrescentado

Código de Boas Práticas
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Manual 

de 

Boas Práticas

“Boas Práticas de Sustentabilidade Melhor Performance Financeira”

Fonte: Sustainability Yearbook 2009

• Eficiência dos 

processos/ tecnologias

• Fraude

• Satisfação do cliente

• Custos

• Meio ambiente

• …

Implementação 

das Boas Práticas 

por todos os 

operadores 

logísticos

Selo

Logístico
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Estrutura do Código

Código de Boas Práticas
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Introdução

Pilares de excelência

Responsabilidade Social

Transparência

Responsabilização

Confidencialidade

Ética

Relação com partes interessadas

Níveis de serviço

Performance

Qualidade

Ambiente

Sustentabilidade

Gestão do risco

Controlo interno

Conformidade com normas e regulamentação

Fraude

Recursos humanos

Sistemas e tecnologias de informação

Gestão Logística

Conclusão 
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Modelo de Maturidade

Código de Boas Práticas
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Nível 1 Nível 2 Nível 4 Nível 5 

Quadro de maturidade das boas práticas

Nível 3 

A implementação do Código de Boas Práticas 

é um processo evolutivo…

• Ambiente onde 

se prevê que as 

boas práticas 

não estejam a 

operar

• Boas práticas 

estão 

operacionais nos 

processos de 

negócio, mas 

não estão 

adequadamente 

evidenciadas

• Boas práticas 

operacionais e 

adequadamente 

evidenciadas

• Existência de 

uma cultura de 

boas práticas

• Boas práticas 

normalizadas, 

testes periódicos  

e reporte para a 

Gestão

• Formação dos  

gestores em 

ferramentas e     

técnicas de boas 

práticas.

 Estrutura integrada     

de boas práticas, 

monitorização em 

tempo real pela 

Gestão com melhoria 

contínua 

 Boas práticas 

funcionam como 

linguagem comum/  

ponto fulcral da 

organização



PricewaterhouseCoopers

Melhoria contínua

Código de Boas Práticas
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…suportado por um processo de melhoria contínua.

Implementação 

de melhorias 
contínuas

Medições e 

análises

Identificar 

processo

Proprietário 

do processo

Entradas e 

recursos

Executar a 

tarefa

Planificação
(Plan)

Implementação
(Do)

Verificação
(Check)

Acção
(Act)

Objectivos 

do processo

Ciclo PDCA 

(ciclo de Deming)
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“O caminho faz-se 

caminhando”
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António Machado, poeta espanhol
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Valores

Código de Boas Práticas
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Qualidade

Fiabilidade

Sustentabilidade

Trust
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Pilares de excelência

Código de Boas Práticas
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O código de boas práticas 

é baseado em 4 pilares 

de excelência e de geração 

de valor.
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4 Pilares – Gestão da Responsabilidade Social

Código de Boas Práticas
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• Responsabilização

• Transparência

• Conduta Ética

• Respeito pelos interesses 

das Partes Interessadas

• Respeito pelos Direitos Humanos

• Ambiente

• Boas Práticas Laborais

• Políticas/procedimentos 

de Higiene, Saúde e Segurança

• Definir Práticas Operativas

• Sustentabilidade
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4 Pilares – Gestão da Qualidade

Código de Boas Práticas
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• Sistema de Gestão 

de Qualidade (SGQ)

• Responsabilidade da Gestão

• Qualidade

• Comunicação com o Cliente

• Níveis de serviço 

(Service Level Agreement)

• Selecção/qualificação de 

fornecedores

• Auditorias internas ao SGQ

• Gestão da Performance
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4 Pilares – Gestão do Risco

Código de Boas Práticas
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• Gestão do risco:

- Identificação;

- Avaliação;

- Mitigação;

- Monitorização;

- Reporte.

• Conformidade legal e regulamentar

• Sistema de Controlo Interno

• Prevenção de Fraude

• Continuidade do negócio

• Segurança de informação
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4 Pilares – Gestão Logística

Código de Boas Práticas
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• Estratégia

• Desenho do layout dos armazéns

• Características dos armazéns

• Gestão de frota

• Gestão das operações

• Formação

• Tecnologias emergentes



PwC

Está preparado 

para a mudança?
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