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RESUMO 

 
O presente estudo busca abordar a questão da reestruturação no processo de separação de 

pedidos no e-commerce numa empresa Delta, sendo que a presente pesquisa parte da seguinte 
questão: como é caracterizado o picking em uma empresa multicanal Empresa Delta? Para 

isso serão analisados os objetivos deste estudo, que busca entender e analisar o papel da 
atividade de separação (picking) em uma empresa multicanal. Para isso, no entanto, pretende-
se fazer um comparativo dos principais pontos revistos na literatura com a atividade de 

separação (picking) na percepção da equipe que a pratica. Investigar quais os principais 
elementos do processo de separação (picking) no CD de uma empresa multicanal e averiguar 

quais os principais GAPS e mudanças já realizadas no processo de separação (picking) no CD 
e que melhorias são propostas pelos colaboradores que atuam nesta área. Na revisão de 
literatura foram abordados os conceitos essenciais utilizados durante a construção deste 

trabalho e que serviram de suporte ao estudo. Aspectos como a evolução logística e sua 
importância para as organizações contemporâneas, o e-commerce e sua relevância enquanto 

ferramenta de crescimento, o processo de picking e a sua contribuição na produtividade, a 
estratégia multicanal enquanto ferramenta de interação entre o cliente e a empresa e a 
terceirização como ferramenta de estratégia de suporte logístico. Como processo 

metodológico, foi utilizada a pesquisa qualitativa, já que é a mais adequada para alcançar os 
objetivos da pesquisa, além das pesquisas exploratória, descritiva e explicativa, posto que 

nesse tipo de estudo o pesquisador pode coletar os dados no ambiente natural em que ocorre o 
fenômeno de estudo. Nas análises e discussão de dados deste estudo, há a apresentação dos 
resultados obtidos através da entrevista aplicada aos colaboradores da empresa Delta, sendo 

possível mostrar o quão necessário é que essas empresas tomem os devidos cuidados quanto 
ao processo de picking, já que é ele que contribui com a produtividade, principalmente em 

empresas multicanal. Finalizando com as considerações finais, o estudo de caso foi realizado 
em uma empresa Delta do setor de cosméticos e buscou apresentar o desfecho que se obteve 
no estudo, através da confirmação ou não dos objetivos propostos, sugerindo também 

melhorias que possam maiores benefícios a empresa, já que a mesma possui filial no Brasil e 
em outros países.  

 
Palavras-chave: E-commerce. Empresas Multicanais. Picking. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to address the question of restructuring in the process of order 
separation in e-commerce in a company Delta, and the present research starts from the 
following question: how is picking characterized in a multi-channel company Delta 

Company? The purpose of this study is to analyze and understand the role of the picking 
activity in a multichannel company. For this, however, it is intended to make a comparison of 

the main points reviewed in the literature with the activity of picking in the perception of the 
team that practices it. Investigate the main elements of the picking process on the CD of a 
multi-channel company and find out the main GAPS and changes already made in the picking 

process on the CD and what improvements are proposed by the collaborators who work in 
this area. In the literature review, the essential concepts used during the construction of this 

work and that served as support for the study were discussed. Aspects such as logistic 
evolution and its importance for contemporary organizations, e-commerce and its relevance as 
a tool for growth, the picking process and its contribution to productivity, the multi-channel 

strategy as a tool for interaction between the client and the company and outsourcing as a 
logistical support strategy tool. As a methodological process, the qualitative research was 

used, since it is the most adequate to reach the research objectives, besides the exploratory, 
descriptive and explanatory research, since in this type of study the researcher can collect the 
data in the natural environment in which it occurs the phenomenon of study. In the analysis 

and data discussion of this study, there is a presentation of the results obtained through the 
interview applied to the employees of company Delta, and it is possible to show how 

necessary it is for these companies to take due care of the picking process, since it is he who 
contributes to productivity, especially in multichannel companies. Finally, with the final 
considerations, the case study was carried out in a company Delta of the cosmetics sector and 

sought to present the outcome that was obtained in the study, through the confirmation or not 
of the proposed objectives, also suggesting improvements that may give greater benefits to the 

company, since it has branches in Brazil and in other countries. 
 
Keywords: E-commerce. Multichannel Companies. Picking. 

 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CD – Centro de Distribuição 

CEO – Chief Executive Officer 

CIO – Chief Information Officer  

CLM – Council of Logistical Management 

CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals  

EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

ERP – Enterprise Resource Planning 

EUA – estados Unidos da América 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

GCS – Gerenciamento Cadeia de Suprimentos 

NCPDM – National Council of Physical Distribution Management 

NF – Nota Fiscal 

PA – Produtos Acabados 

PP – Ponto de Pedido  

PP – Produtos em Processo 

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 

SCM – Supply Chain Management 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SKU – Stock Keeping Unit (Unidade de Controle de Estoque) 

SP – São Paulo 

TA- Trabalho Aplicado 

TR – Tempo de Reposição 

US – unidade de significado 

VMI – Vendor Managed Inventory 

WMS – Sistema de Gerenciamento de Armazenagem 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Evolução da Logística ...............................................................................................18 

Figura 2: Drivers Utilizados para definir o Grau de Complexidade da Operação ....................34 

Figura 3: Comparação da Abordagem dos Critérios de Sucesso para Fraqueado e Franqueador

...................................................................................................................................................38 

Figura 4: Organograma da Empresa .........................................................................................39 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1: Formas de Executar a atividade de separação (picking)  ..........................................23 

Quadro 2: Unidades da empresa franqueadora de serviços logísticos da empresa Delta .........40 

Quadro 3: Perfil dos sujeitos .....................................................................................................42 

Quadro 4: Matriz de Amarração ...............................................................................................43 

Quadro 5: Categorias e unidades de significados criadas a partir dos dados coletados ...........49 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................15 

1.1 Objetivos do Estudo ......................................................................................................16 

1.1.1 Objetivo Geral ........................................................................................................16 

1.1.2 Objetivos Específicos .............................................................................................16 

1.2 Estrutura do Trabalho .................................................................................................16 

2 REVISÃO DE LITERATURA ...........................................................................................18 

2.1 A Logística e sua Evolução nas Organizações ............................................................18 

2.2 Gestão de Cadeia de Suprimentos ...............................................................................20 

2.3 O processo de separação de produtos em um armazém (picking) ...........................22 

2.4 A Multicanalidade.........................................................................................................25 

3 A ATIVIDADE DE SEPARAÇÃO (PICKING) E A TERCEIRIZAÇÃO ....................30 

4 DESCRIÇÃO DO CASO DESTA PESQUISA .................................................................35 

4.1 A Empresa Delta ...........................................................................................................35 

4.2 Processo de Distribuição e as Franquias .....................................................................36 

4.3 Organograma da Empresa Delta.................................................................................38 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................40 

5.1 Descrição das informações avaliadas ..........................................................................40 

5.2 Método e Tipo de pesquisa ...........................................................................................40 

5.3 Coleta de Dados e Sujeitos  ...........................................................................................41 

5.4 Matriz de Amarração ...................................................................................................42 

5.5 Tratamento dos Dados..................................................................................................47 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............................................................51 

6.1 Multicanalidade da Empresa Franqueadora Multicanal..........................................51 

6.2 Impacto da Multicanalidade para a Revendedora ....................................................53 

6.3 Processo de separação (picking) em uma empresa multicanal .................................54 



 

 

6.4 Relação da área de separação (picking) de uma empresa multicanal com o cliente 

(revendedora) ......................................................................................................................57 

6.5 Principais elementos do processo de separação (picking) em uma empresa 

multicanal ............................................................................................................................58 

6.6 Status do processo de separação (picking) em uma empresa multicanal.................59 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..............................................................................................66 

7.1 Limitações ......................................................................................................................68 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................................69 

APÊNDICES ...........................................................................................................................76 

Apêndice I – Tratamento dos dados A ..............................................................................76 

Apêndice II – Tratamento de Dados B..............................................................................77 

Apêndice III – Tratamento de dados C.............................................................................78 

 

 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produtividade na gestão da cadeia de suprimentos (GCS) ou SCM – Supply Chain 

Management (termo em inglês) de uma empresa trata da realização de uma mesma atividade 

com uma parte reduzida do que se torna necessário para a realização dessas atividades, e a 

baixa produtividade, em algumas atividades da GCS, como a de separação de pedidos, 

acabarão sendo cruciais no processo, pois, pode acarretar na diminuição do nível de serviço 

ao cliente, já que despenderá um maior tempo para efetuar a entrega, estando também mais 

suscetível a pedidos imperfeitos, elevação dos custos e a inviabilidade de atendimento de 

pedidos urgentes (FERREIRA; RAMOS, 2010; GUE et al, 2006).  

Especificamente sobre a atividade de separação (picking), Carvalho e Carvalho 

(2001) comentam que é importantíssimo que o processo desta tarefa seja realizado de modo 

que aumente a produtividade, sem, contudo, perder a qualidade em sua execução, 

principalmente em empresas que trabalham na internet. 

Em alguns casos, o aumento da produtividade causado pelo crescimento das vendas, 

corre riscos, como por exemplo os problemas enfrentados no setor varejista de comércio 

eletrônico, que são decorrentes do impacto direto no aumento do tempo de ciclo dos pedidos, 

ou seja, pedidos parados por falta de pagamentos, produtos ou os contratempos na 

movimentação dentro dos centros de distribuição que são gerenciados pela cadeia de 

suprimento da empresa (SCANDIUZZI; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2011). Levando em conta 

este cenário, surgiu a seguinte questão: como é caracterizado o picking em uma empresa 

multicanal Empresa Delta? 

Atualmente, reconhece-se a grande relevância da atividade de separação (picking) 

para as empresas, sobretudo por refleti o crescimento do número de encomendas/pedidos, e a 

cobrança do cliente por agilidade na entrega destes pedidos. Também pode-se observar essa 

importância na evolução dos últimos tempos no ramo varejista, onde diversas empresas 

começaram a realizar suas transações num modelo mais moderno, que fogem do varejo 

tradicional, e par tal decidiram utilizar estratégias de multicanalidade, já que segundo Godoy 

(2018), oferece aos consumidores diversos canais de contato com a marca, seja para se 

comunicar ou para comprar da forma que for mais conveniente, o que implicam em maior 

eficiência logística e a terceirização de algumas atividades afim de reduzir os custos da gestão 

da cadeia de suprimentos.  

É importante salientar que a estratégia multicanal não traz benefícios apenas ao 

público-alvo das empresas, mas sim a todos os membros do canal de distribuição, já que é 
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utilizada pela necessidade de realizar operações em tempo real. Ademais, por conta da 

competição no mercado global, o uso desta estratégia cresce cada vez mais, pois direciona a 

empresa a interagir de forma indireta e direta com o revendedor, além de possibilitar um 

poder de compras maior, em razão da variedade dos meios de compra disponibilizados pelas 

empresas multicanais, como sites da internet, aplicativos de celulares, catálogos e lojas 

virtuais. 

Dessa forma, este estudo, contribui para a literatura da área de gestão da cadeia de 

suprimentos (GCS) em empresas que atuam no e-commerce, pois, ajudou na compreensão do 

processo da atividade de separação (picking) que neste setor, passa a ser uma das principais. 

Além disso, devido ao fato de que na atualidade, a maior parte dos centros de distribuição 

existentes no mercado vem enfrentando dificuldades na mensuração de controle na área de 

separação, uma vez que a inexistências dessas métricas, impactam na produtividade desta 

área, esta pesquisa também trouxe contribuições gerenciais para profissionais deste ramo.  

 

1.1 Objetivos do Estudo 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Entender e a analisar o papel da atividade de separação (picking) em uma empresa 

multicanal. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

A) Comparar os principais pontos revistos na literatura com a atividade de separação 

(picking) na percepção da equipe que a pratica; 

B) Investigar quais os principais elementos do processo picking no CD de uma 

empresa multicanal; 

C) Averiguar quais os principais GAPS e mudanças já realizadas no processo de 

separação (picking) no CD e que melhorias são propostas pelos colaboradores que 

atuam nesta área. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 
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O presente TA encontra-se estruturado em sete capítulos. O capítulo um foi 

representado pela introdução, que foi composta pela contextualização do tema, problema, 

objetivos, justificativa e sua estruturação. 

No segundo capítulo, segue a revisão de literatura, onde são abordados os conceitos 

essenciais utilizados durante a construção deste trabalho e que servem de suporte ao estudo. 

Aspectos como a evolução logística e sua importância para as organizações contemporâneas, 

o e-commerce e sua relevância enquanto ferramenta de crescimento, o processo de picking e a 

sua contribuição na produtividade, a estratégia multicanal enquanto ferramenta de interação 

entre o cliente e a empresa e a terceirização como ferramenta de estratégia de suporte 

logístico.  

No terceiro capítulo foi apresentada a atividade de picking e a terceirização. 

No quarto capítulo foi dada a descrição do caso da pesquisa, onde são apresentados 

os dados da Empresa Delta dos serviços logísticos, a estrutura física, a organização e as 

políticas de planejamento. 

No quinto capítulo foi exibida a metodologia e métodos utilizados para a construção 

deste estudo, com descrição das informações, métodos e tipos de pesquisa, o instrumento de 

coleta ou pesquisa, a matriz de amarração e o tratamento dos dados obtidos. 

No sexto capítulo estão a análise e discussão dos resultados, onde são apresentados 

os resultados a partir da entrevista feita com os colaboradores da empresa.  

Por fim, no sétimo e último capítulo estão as considerações finais, onde se destaca as 

exposições do pesquisador acerca dos resultados obtidos e as suas sugestões com base no 

estudo realizado para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Logística e sua Evolução nas Organizações 

 

Ao falarmos de logística, não devemos pensar nela como a vemos hoje, e sim em sua 

evolução histórica que é muito interessante e curiosa (BOWERSOX; CLOSS, 2001). Ao 

longo da história observamos diversas contribuições que trataram de questões logísticas como 

a construção das estradas romanas, feitos de guerra como os de Alexandre, O Grande, que foi 

um exemplo clássico de pessoas ou civilizações que utilizaram a logística como uma 

vantagem poderosa na ampliação de suas fronteiras territoriais (POLLI, 2014).  

Segundo Bowersox e Closs (2001), até a década de 1950 não existia uma definição 

formal de logística, o termo era no início confundido com as atividades de transporte e a 

armazenagem de produtos e hoje é o ponto crucial da cadeia produtiva integrada, procurando 

atuar de acordo com o moderno conceito de SCM – Supply Chain Management 

(Gerenciamento da Cadeia de Suprimento). A partir da II Guerra Mundial e mais 

precisamente após a década de 1960 a logística apresentou uma evolução continuada, e 

atualmente passou a ser considerada um dos elementos-chaves na estratégia competitiva das 

empresas (CHING, 1999). Sobre esse progresso, é possível ter uma base da evolução da 

administração feita por Ching (1999) na Figura 1. 

 

Figura 1: Evolução da Logística 

 
Fonte: CHING (1999, p. 21)  
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Em 1962 a logística era definida como sendo uma atividade associada à 

movimentação eficiente de produtos acabados, desde o final da linha de produção até o 

consumidor, e, em alguns casos, inclui a movimentação de matéria-prima da fonte de 

suprimentos até o início da linha de produção, incluindo as atividades de transporte, 

armazenagem, manuseio dos materiais, empacotamento, controle de estoques, escolha da 

localização de plantas e armazéns, processamento de ordens, previsões de ordens e os serviços 

aos clientes (NATIONAL COUNCIL OF PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT, 

1962). A partir da década de 1980, o desenvolvimento da logística foi espantoso devido a 

alguns fatores como o aumento do uso da tecnologia da informação, alterações nas estruturas 

dos negócios e na economia dos países emergentes, a criação dos blocos econômicos e a 

globalização segundo (CHING, 1999). 

O termo logística é conceituado de acordo com o principal órgão norte americano do 

setor, o Council of Supply Chain Management Professionals (2000), como sendo o processo 

de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de 

produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem 

até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. De forma 

complementar Martins et al (2005) concorda o termo como sendo a área responsável pelo 

planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte 

fornecedora até o consumidor. Já Arnold (1999), como uma visão mais ampla, diz que a 

logística é o canal de distribuição e é entendida como sendo a cadeia de suprimentos. 

Com relação as suas atividades, a logística trata de todas as tarefas de movimentação 

e armazenagem que facilitam o fluxo dos produtos desde o ponto de aquisição da matéria-

prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os 

produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos 

clientes a um custo razoável (BALLOU, 1993). Sendo assim, sua principal função é examinar 

de que modo a administração de uma organização pode otimizar seus recursos de 

suprimentos, estoques e distribuição dos produtos e serviços e fluxo de produtos , por meio de 

planejamento, organização e controle efetivo de suas atividades correlatas, como a de 

separação (picking), atividade a qual inicia o serviço ao cliente e por essa razão tornou-se alvo 

de grande atenção, já que ela tem impacto no trinô mio logístico tempo-custo-qualidade 

(CARVALHO, et al., 2012; POZO, 2004).  

Segundo Ballou (2001) a logística é a tarefa que encurta o tempo entre a demanda e a 

produção, apresentando uma visão geral dos produtos e serviços, e transmissão das 

informações, sendo assim, é uma área que contempla diversas atividades, envolvendo a 
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movimentação e armazenagem dos produtos, desde a matéria prima até o consumidor final e 

sua importância, de acordo com Toledo et al (2004) está na gestão adequada de suas 

atividades e funções, na qual trouxe luz a gestão da cadeia de suprimentos, termo o qual é 

definido pelo conjunto de processos requeridos para obter materiais com valor agregado por 

meio da concepção dos clientes e consumidores pois disponibiliza produtos para o lugar 

(onde) correto e na data (quando) que os clientes e consumidores os desejarem.  

 

2.2 Gestão de Cadeia de Suprimentos  

 

A gestão da cadeia de suprimento, é definida como sendo a coordenação estratégica e 

sistêmica das funções empresariais tradicionais e as táticas entre estas funções dentro de uma 

empresa, em particular, e entre negócios dentro da cadeia de suprimentos, com a finalidade de 

melhorar o desempenho em longo prazo das empresas e da cadeia de suprimentos como um 

todo (LEITE, 2003). Trata-se de um modelo gerencial que busca obter sinergias através da 

integração dos processos de negócios-chave ao longo da cadeia de suprimentos, com o 

objetivo principal de atender ao consumidor final e outros stakeholders da forma mais eficaz e 

eficiente possível, ou seja, com produtos e ou serviços de maior valor percebido pelo cliente 

final e obtido através do menor custo possível (PIRES, 2004). 

De acordo com Viana (2002), o conceito de SCM surgiu como uma evolução do 

conceito de logística integrada, representando o esforço de integração dos diversos 

participantes do canal de administração, por meio da administração compartilhada de 

processos-chave de negócios que interligam as diversas unidades organizacionais e membros 

do canal, desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias-primas.  

Apesar das funções da logística estarem englobadas na gestão da cadeia de 

suprimentos (GCS), há confusão sobre as diferenças entre os dois termos, como sinaliza 

Viana (2002). Este autor indica que enquanto a logística integrada representa uma integração 

interna das atividades, a gestão da cadeia de suprimentos representa sua integração externa, 

pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e ao 

cliente final.  

A diferença entre os termos “Logística” e “Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

(GCS)”, afirmando que a GCS é uma tarefa mais complexa que a gerência logística dos fluxos 

de produtos, serviços e informações relacionadas do ponto de origem para o ponto de 

consumo, ou seja, a estratégia logística é necessária no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, mas este visa além da gerência logística, uma maior integração das atividades 
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das organizações, além do estabelecimento de relacionamentos confiáveis e duradouros com 

clientes e fornecedores. Este autor ainda complementa citando que todo este processo deve ser 

permeado por sistemas de informações que deem suporte ao processo, para que, assim, a 

organização consiga agregar ao produto acabado valor perceptível aos consumidores finais 

(GUARNIERI, 2016). 

Um dos motivos pelos quais a importância da logística e da gestão da cadeia de 

suprimentos terem ascendido nos últimos anos, foi o crescimento do setor varejista de 

comércio eletrônico, como mostra uma pesquisa feita por Fernandes et al (2011) na empresa 

Submarino, uma das pioneiras neste setor. Nesta pesquisa constatou-se que a principal razão 

para o bom desempenho e aumento do lucro foram os ganhos de eficiência e eficácia da 

correta gestão da cadeia de suprimentos. Além disso, os resultados deste estudo mostraram 

também que esta empresa utiliza da logística para a fidelização dos clientes, por meio do 

grande conhecimento de seus níveis de serviços, assim o sucesso desta área se da pelo fato de 

que as informações são sempre precisas, evidenciando o papel dos investimentos em 

tecnologia.   

Apesar dos resultados do estudo de Fernandes et al (2011), com a maior 

consolidação das lojas virtuais, os principais desafios para as empresas que atuam no mercado 

eletrônico ainda estão relacionados à eficiência da  gestão da cadeia de suprimentos, que 

envolvem o correto planejamento e controle de estoques, separação/picking, distribuição 

física, gerenciamento do fluxo de informações, coleta de devoluções (FLEURY; 

MONTEIRO, 2000). 

A separação de pedidos (picking), listada como a primeira função apresentada nos 

sistemas de logística, pois é responsável pela recolha de itens dentro do armazém, e sua 

importância provém a partir das complexidades provenientes do tamanho do pedido, que 

podem aumentar a demanda pelas operações de separação de pedidos, além de dificultá-las 

quando se trabalha, tudo isso ainda pode ser somado às variações nos tamanhos das 

embalagens com que os produtos são comercializados no varejo, aumentando o número de 

itens a serem controlados, processados e manuseados nos armazéns, implicando em 

diminuição da produtividade, maior necessidade de espaço e maiores custos administrativos 

(RIBEIRO, 2005; STOCK; LAMBERT, 2000). 

Acerca das principais atividades da gestão da cadeia de suprimentos, a separação 

(picking) tornou-se notória por conta da relevância de sua produtividade e desempenho, que 

dependem da lógica, processos e controles utilizados em sua realização (CARVALHO et al 

2012; RIBEIRO, 2005). 
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2.3 O processo de separação de produtos em um armazém (picking) 

 

Para Carvalho et al., (2012), a separação dos pedidos ou picking consiste na recolha 

dos produtos certos, na quantidade certa, de forma a satisfazer as necessidades manifestadas 

pelos clientes. É na separação (picking) que começa o serviço ao cliente e por essa razão a 

atividade é alvo de grande atenção, além disso, por conta do impacto no trinômio logístico 

tempo-custo-qualidade, a atividade de separação de pedidos é responsável pelo recolhimento 

do mix de produtos descrito em um pick list (lista de separação) na área de armazenagem, 

assim, esta atividade pode ser considerada como umas das mais críticas, pois depende muito 

da operação realizada que gera um elevado custo de mão-de-obra e tempo de execução das 

tarefas, fatores os quais podem influenciar o nível de atendimento dos clientes (FERREIRA; 

MACEDO, 2011).  

Rivera Alegre (2005) comenta sobre o processo de separação (picking) afirmando 

que se trata da tarefa começa com a conversão do pedido do cliente para uma lista de picking, 

chamada de picking list, a qual mostra locações específicas para cada tipo de produto, 

quantidade e sequência da coleta de produtos a serem recolhidos, e então o operador percorre 

o centro de distribuição, coletando os produtos do armazém e os transportando ao local de 

empacotamento e distribuição. 

O picking ou separação, segundo Aguilar et al (2004), refere-se ao processo de 

separação e preparação de pedidos para expedição, tornando-se assim, o processo pelo qual 

produtos são retirados de suas alocações, com base nos pedidos dos clientes, e essa operação 

pode ser automática ou manual.  

Segundo De Koster et al. (2017) e Petersen (2000), a atividade de separação 

(picking) é considerada com uma da atividades mais importantes porque impacta diretamente 

no desempenho de um centro de distribuição. Sobre este ponto Barry (2018) afirma que trata-

se de uma das funções mais importantes do depósito, já que a experiência do cliente pode ser 

boa ou ruim com base nos resultados do processo de picking.  

Ademais, de acordo com Roodbergen (2006) e Tompkins et al (2010), é considerada 

uma das operações mais dispendiosas num armazém posto que, requer elevada mão-de-obra e 

tempo, ou grande processo de automatização, já que ocupa mais tempo dentro de um 

armazém, além de ser responsável por mais de 50% dos custos operacionais de armazenagem.  

De forma geral, o objetivo do processo de picking é maximizar o nível de serviço às 

restrições de recurso, como mão de obra, equipamentos e capital, assim, este processo requer 
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uma grande coordenação, organização e atenção aos detalhes, a fim de direcionar os 

separadores pelos depósitos, para que eles possam ter o maior número de pedidos prontos, no 

menor tempo possível (MARTINS, 2018).  

De Koster et al (2007) apontam que existem várias estratégias de picking, sendo as 

quatro mais comuns o picking de peça, picking de lote, picking de zona e picking de onda. A 

escolha do método de separação depende das seguintes informações: número médio de itens 

por pedido, número de peças ou produtos, por item, número médio de pedidos por dia, 

número médio de pedidos por expedição, dimensões, peso, quantidade de cada item em cada 

pedido, frequência de distribuição de itens, modo de expedição (MOURA, 2006). 

Conforme estudo realizados por Won e Olafsson (2010), a estratégia de separação 

que deve ser analisada e levada em consideração, é a maneira com que o processo de 

separação de pedidos se torne mais eficiente, levando em consideração o trade-off da 

eficiência do armazém e a urgência em atender o pedido do cliente, pois a alternativa pode 

estar em formar lotes adequados com tamanhos medianos, com objetivo de reduzir o time de 

separação, e com isso realizando a separação de uma quantidade maior de produtos, em um 

tempo menor.  

Martins (2018) afirma que é importante estudar que tipo de estratégia de separação 

(picking) se encaixa melhor em seu negócio, além de levar em consideração, que todas elas 

possuem processos que precisam ser seguidos fielmente, como a conferência dos itens e 

organização do estoque, assim, a atividade de separação (picking) pode ser executado de 

diversas formas, sempre se adequando a necessidade da loja, empresa ou organização, como 

mostra o Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Formas de Executar a atividade de separação (picking) 

 

Picking 

discreto 

 

No Picking discreto, cada operador é responsável por um pedido de cada vez. Isso 
reduz as chances de erros, pois o operador precisa dedicar sua atenção apenas a 
um documento para cada ordem de separação. Entretanto, este processo é menos 
produtivo, pois exige mais etapas e deslocamentos.  

 

Picking por 

zona 

 

No Picking por zona, os operadores e os pedidos são divididos por áreas. Quando 
um novo pedido chega, o responsável pela área separa os itens e os armazena em 
um local até que o pedido fique completo. 
Neste modelo, o tempo de deslocamento dos operadores é reduzido, porém é 
necessário ter uma boa organização para não sobrecarregar determinadas áreas ou 
causar erros no pedido. 

 

Picking por 

lote 

 

Neste modelo, o operador espera até que seja acumulado um certo volume de 
pedidos, para então começar a coleta. Assim que o entregador reúne produtos 
comuns a alguns pedidos, distribui as quantidades coletadas. 
Se a diversidade de itens no estoque for baixa, este procedimento aumentará a 
produtividade do operador. Entretanto, a possibilidade de erros pode aumentar. 
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Picking por 

onda 

 

O Picking por onda é muito parecido com o discreto, onde o operador realiza a 
coleta de um pedido e um produto por vez. A diferença entre eles é que no 
Picking por onda este recolhimento é feito em certos períodos do turno, 
garantindo maior eficiência operacional.  

Fonte: Adequado Martins (2018).  

 

Atualmente, algumas empresas destacam a otimização da técnica de picking por 

meio de inovações tecnológicas, como por exemplo, na região sul do país, o grupo Angeloni 

da rede varejista, que implementou em 2014 o Voice Picking (o sistema faz a leitura das 

informações e “sopra” no ouvido do operador), substituindo o antigo modelo de coletores de 

dados. Esta nova técnica trouxe diversas vantagens como a redução de gastos com 

manutenção e, consequentemente, o aumento da produtividade e lucratividade, (SULMAN 

2017). Outro grupo varejista que também utiliza esse sistema é o Pão de Açúcar, desde 2005, 

e após sua implementação, foi notória a queda de tempo para a separação dos produtos e 

aumento de 40% do volume de caixas embarcadas nos caminhões, além de economizar com 

papel, que impacta diretamente nos custos e no meio ambiente (ROMAINE, 2014). 

No setor varejista de comércio eletrônico, Scandiuzzi, Oliveira e Araújo (2011), 

fizeram um estudo de multicasos com oito empresas deste mercado e descobriram que entre 

os principais problemas enfrentados na gestão da cadeia de suprimentos são aqueles que se 

referem ao impacto direto no aumento do tempo de ciclo dos pedidos, como por exemplo, 

pedidos parados até a concretização do pagamento, pedidos parados por falta de produtos, 

dificuldade de trânsito nos CDs e duplicidade de trabalho de carga e descarga. 

Como comentado anteriormente, a precisão do pedido e o atendimento oportuno dos 

pedidos são chaves para uma experiência de sucesso do cliente, já que a separação (picking) e 

embalagem são as duas áreas em que geralmente as economias de custo mais significativas 

podem ser desenvolvidas (BARRY, 2018). Portanto, mesmo que no processo de separação 

possam ocorrer muitos erros, (que geram transtornos para os clientes e prejuízo para as 

empresas como a troca) é primordial que o processo de separação (picking) nas empresas seja 

bem feito, pois independentemente do tipo de pedido feito pelo cliente (meio eletrônico, 

catálogo ou presencial), é importantíssimo receber esse pedido, separá-lo, embalar e enviar a 

transportadora de forma que ele chegue ao seu destino corretamente, fatores estes primordiais 

para gerar satisfação do cliente ao receber o pedido feito por ele em tempo hábil e com todos 

os itens solicitados de forma correta (MARTINS, 2018). 

No e-commerce, Fernandes et al (2011) comenta que a área logística, cuja função 

engloba desde a separação do pedido até a entrega física do produto ao cliente, é estimada 

como um dos principais gargalos para o sucesso das empresas decidem atuar neste setor, e 
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para melhorar o desempenho sobre a eficiência da separação de pedidos (picking), é 

necessário  acompanhar cronometradamente as etapas e suas interrupções, afim de identificar 

os gargalos a serem tratados, chegando-se assim ao tempo ideal para essa atividade. Além 

disso, a base da vantagem competitiva de uma empresa neste mercado fundamenta-se, 

primeiramente, na capacidade da empresa diferenciar-se de seus concorrentes aos olhos do 

cliente e, em segundo lugar, pela capacidade de operar a baixo custo, portanto, oferecer maior 

satisfação e proporcionar melhor retorno ao negócio, gerando benefícios na operação do 

Centro de Distribuição (POZO, 2004). 

 

2.4 A Multicanalidade  

 

Com a evolução no ramo empresarial, o ambiente empresarial está passando por 

grandes mudanças e as empresas participantes passaram a ter de realizar vários processos de 

forma totalmente nova, realizar processos novos e criar regras novas, sem grandes 

similaridades com os modelos tradicionais (AZEVÊDO, 2018; ALBERTIN, 2004).  

Para Tapscott (1997), a multicanalidade é como uma nova economia, está criando 

tendências conflitantes, exigindo que as organizações repensem suas missões. Ambientes 

virtuais, além de outros fatores, estão pressionando a estrutura de custo de grandes empresas. 

Além disto, os clientes têm mudado, criando a expectativa de que as empresas precisam 

prover melhor qualidade, produtos adequados, rapidez, num preço mais baixo, com melhor 

serviço. 

O número de empresas que buscam adaptar-se na forma de pensar e agir do seu 

público para poder acompanha-los é crescente, fato que, de acordo com Azevedo (2018) vem 

gerando novas regras para atender às pressões do negócio. De acordo com este autor, entre 

essas pressões, comumente citadas a competição global, necessidades de operações em tempo 

real, orientação ao cliente, inovação tecnológica, excesso de informações, fato que direciona 

muitas empresas a buscarem por meios de adaptação. Uma forma de adaptação é marketing, 

que deixou de ser visto como ótica de um único canal, mas como um conjunto de ações em 

uma estratégia multicanal (ALBERTIN, 2004). 

A estratégia de multicanais consiste em realizar ações de marketing e de divulgação 

que utilizem vários meios de comunicação para interagir com o cliente, tanto direta quanto 

indiretamente, e neste caso, uma empresa multicanal ou multichannel é aquela que oferece aos 
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consumidores diversos canais de contato com a marca, seja para se comunicar ou para 

comprar da forma que for mais conveniente (AZEVÊDO, 2018; GODOY, 2018). 

Segundo SEBRAE (2014), para uma empresa ser multicanal, ela precisa gerenciar de 

maneira eficiente as ferramentas de comunicação disponíveis, as mídias sociais, o comércio 

eletrônico (e-commerce), mobile, e-mail, além das tradicionais estratégias de marketing 

realizadas nas lojas físicas. 

No geral a multicanalidade é a estratégia que possibilita o maior poder de compra por 

parte do consumidor e um significativo aumentando das vendas por parte das empresas 

porque possibilita que o cliente tenha a sua disposição vários meios de compras, tais como 

lojas físicas, sites, aplicativos, catalogo porta a porta, compra pelo site e retirada nas lojas 

(RIGBI. 2011).  

Segundo Farias (2015), o principal objetivo desta estratégia é unir os variados tipos 

de lojas, físicas e online, ou seja, possibilitando maior penetração da marca, ganhando 

amplitude em todos os espaços, oferecendo atendimento diferenciado nas lojas físicas, online 

e nos diversos canais eletrônicos, com foco no bom atendimento e satisfação do cliente.  

Grewal et al. (2017), deixa claro a importância do aspecto em um ambiente 

multicanal como uma área primordial para apresentação das decisões de oferta de 

mercadorias. Tanto Grewal et al. (2017) quanto Farias (2015) ratificam que é fundamental a 

escolha de quais produtos serão lançados e apresentados no mercado. 

Azevêdo (2018), destaca um ponto importante desta estratégia: independentemente 

do tipo de campanha e público que a empresa tenha, alguns canais são considerados 

fundamentais, tanto pelo seu alcance quanto pelo modo como funcionam. São eles: estudo de 

público, integração de diferentes meios de vendas, o que consistência de identidade visual, 

produção de conteúdo relevante, qualidade do produto ou serviço.  

Para um melhor entendimento, serão apresentados exemplos de empresas que estão 

aderindo a multicanalidade como forma de ter uma melhor relação com os seus clientes.  

O primeiro exemplo é do Banco First Direct situado em Londres, que para deixar 

evidente a transparência do seu negócio, criou uma campanha para mostrar a transparência de 

seu negócio. Com essa campanha o banco mostrou a marca nas mídias sociais a partir dos 

comentários tanto positivos quanto negativos dos seus clientes. No entanto para que isso fosse 

possível, a empresa criou um micro site em que mostrou dados recolhidos do Twitter, 

Facebook e Money Saving Expert. O banco fez isso com o objetivo de atingir os passageiros 

de uma estação de Londres, de modo que os dados fossem visualizados através de uma 

variedade de formatos digitais, incluindo projeções em linhas de Metrô, grandes telas em 26 
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importantes estações de rede ferroviária e painéis digitais em escadas rolantes e telas de LCD 

(GODOY, 2018). 

Em seguida a First Direct lançou uma série de anúncios de resposta direta e da marca 

através de uma quantidade significativa de mídia digital. As mensagens da campanha foram 

atualizadas em uma base diária e incorporadas ao vivo às visualizações de dados do micro 

site. A campanha também incentivou o engajamento, convidando os visitantes a comentarem 

o blog da marca. Esses comentários foram alimentados em displays de comunicações visuais 

e em seguida postados em outros sites da internet. A ação ganhou repercussão na imprensa 

(GODOY, 2018). 

A próxima empresa a implementar a multicanalidade para ter uma melhor interação e 

“fisgar” mais clientes, que será utilizada aqui como exemplo é a Colombo. A camisaria 

detentora de uma marca quase centenária de vestuário masculino, passou a investir nos 

diferentes canais de atendimento ao consumidor em busca de ampliar as vendas. A ideia é 

acompanhar a tendência de investir em multicanais, ou seja, atuar com lojas físicas, no varejo 

eletrônico (e-commerce) e em outros canais de venda para fisgar o cliente ao oferecer maior 

comodidade. 

De acordo com o site Negócio de varejo (2014), no início de 2014, a camisaria 

entrou no e-commerce e já comemorava as vendas on-line, que representavam volume igual 

ao vendido em uma loja de grande porte da rede. Presente em praticamente todo o Brasil com 

mais 400 lojas próprias, a Colombo já ofertava 10 milhões de peças no site. De acordo com o 

diretor de e-commerce do Grupo Colombo, Roney Almeida, a expectativa é de que esse 

número aumente. “Para os próximos anos, o objetivo é que nossa loja on-line chegue a vender 

o equivalente a dez lojas físicas da marca”, disse. 

Ainda segundo o site Negócio de varejo (2014), tudo indica que a Colombo tende a 

seguir os passos de sucesso de marcas como a Mahogany, franquia especializada em 

cosméticos. Com operações independentes, a rede trabalha com uma plataforma multicanal, 

que possui diferentes líderes, um para cada segmento. A empresa começou no mercado como 

uma indústria e, hoje, além de ser fabricante, também tem lojas físicas, atua no on-line e 

entrou na venda direta – exemplificando bem o conceito multicanal. 

Com 160 unidades, das quais oito próprias e 152 franquias, a empresa atende com 

lojas de rua e em shoppings. Também tem negócios no formato de quiosques, além da venda 

on-line. Assim, a empresa faturou R$ 100 milhões em 2013, um crescimento de 7% em 

relação ao ano anterior. Agora, mais otimista, a meta é atingir um incremento de 10% este 
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ano. Com a expectativa de chegar a 205 lojas até 2019, a marca pretende aumentar outras 

categorias para cabelo e perfumaria (NEGÓCIO DE VAREJO, 2014). 

A empresa resolveu se reinventar por estar de olho nas mudanças da economia 

brasileira como conta o gerente de marketing do laboratório Sklean, empresa detentora da 

marca, Brian Drummond. “Inicialmente, a marca era vendida apenas em lojas de 

autosserviços, como Mesbla e Mappin. Mas com as mudanças do comportamento do 

consumidor brasileiro, nós reinventamos e reestruturamos a empresa no modelo de franquias 

como um novo canal”, disse. 

Segundo Drummond, a rede decidiu investir nas lojas on-line, porque além de 

comporem o faturamento da empresa, também permitem uma aproximação com um público 

especial, que muitas vezes não tem fácil acesso a uma loja da marca. “Desenvolvemos o e-

commerce pensando em atender consumidores que estavam em cidades onde não tínhamos 

uma Mahogany. Contudo, percebemos que clientes que moram próximos a unidades das lojas 

gostam de comprar pela internet e receber os produtos em casa, pois conhecem a marca” 

(NEGÓCIO DE VAREJO, 2014). 

A recente entrada da Colombo(loja varejista), na venda direta se deu pela empresa 

querer atingir um novo segmento, o de vendas por antecipação. “Com a chegada da marca 

nessa categoria aperfeiçoaremos também a capilaridade das lojas e produtos da Mahogany 

(Lojas de Cosméticos de alto padrão), já que teremos um novo canal de vendas via 

revendedoras”, disse o executivo. Ao que completou: “As lojas físicas são ainda as que mais 

vendem mais. Entre as principais categorias comercializadas estão os sabonetes líquidos e 

hidratantes. As lojas físicas possuem gerentes de franquias regionais que atuam diretamente 

com os franqueados. Já as vendas por catálogos têm coordenadoras de venda direta, que 

auxiliam na administração em relação ao trabalho com as revendedoras autônomas”. 

Mediante os exemplos de empresas que utilizam a multicanalidade, para Woods e 

Zemke (1999), uma das primeiras questões que se observa é a preocupação com a importância 

de satisfazer o consumidor, tornando-o foco do negócio. Para o autor, o propósito de uma 

organização é criar uma relação de benefício mútuo entre ela e seus clientes, e que é muito 

importante que a organização entenda que crescimento e lucratividade não sejam suas únicas 

metas. 

Sendo assim, a estratégia multicanal não gera benefícios apenas para o consumidor, 

mas também para a empresa, já que essa estratégia oferece mais opções de contato com sua 

loja e disponibiliza os produtos em todas as vias possíveis, o que significa mais oportunidades 

para se engajar com seu público-alvo e vender mais (GODOY, 2018). 
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No Brasil, apesar da adoção de multicanais ainda estar amadurecendo nas empresas 

essa tendência surge a partir de mudanças no comportamento e no perfil do consumidor, posto 

que ele está mais exigente e consulta mais de um canal para realizar a compra, sendo chamado 

então de consumidor multitela ou multiplataforma (SEBRAE, 2014).  

Ademais, a adesão de algumas empresas a essa estratégia acontece porque elas 

precisam estar alinhadas às necessidades dos clientes, garantir credibilidade e presença da 

marca, estar abertas para a comunicação com o consumidor e aumentar a oportunidade de 

venda (GODOY, 2018). Contudo, as pequenas empresas, utilizando poucos recursos 

financeiros, vem conseguido grande sucesso explorando mecanismos de automação de vendas 

eletrônicas, gestão de suprimentos e de estoque, logística e cobrança por meio da operação 

comercial pela internet (BAYLES, 2001). 
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3 A ATIVIDADE DE SEPARAÇÃO (PICKING) E A TERCEIRIZAÇÃO 

 

Os esforços empregados numa empresa de pequeno porte, com atuação de mercado 

restrita, ou seja, poucos fornecedores, produtos de baixa complexidade e pouco conteúdo 

tecnológico, do ponto de vista o gerenciamento da cadeia de suprimentos, são menores e o 

processo é mais simples e rápido (FUSCO; SACOMANO, 2007).  

No entanto, os esforços para uma empresa de atuação em vários mercados, seja 

regional, bem como mundial, administrar relacionamentos com fornecedores, rede de 

distribuição (atacadistas, varejistas, operadores logísticos, transportes, armazéns), a própria 

produção e até mesmo clientes, é uma operação complexa, exigente e com grandes 

investimentos para manter a coesão do sistema (FUSCO; SACOMANO, 2007). 

De acordo com a matéria do site Radius Logistics (2014) os serviços que envolvem 

as atividades de separação (picking) são comumente oferecidos por muitas empresas 

prestadoras de serviço logístico de transporte, pois acaba sendo um recurso adicional que 

complementa os processos de entrega, porque na maioria das vezes os produtos que estão 

sendo enviados também precisam ser armazenados momentaneamente em um depósito para 

distribuição programada. Ainda segundo este site, para evitar a contratação de empresas que 

oferecem especificamente esta atividade (picking), as empresas de transporte de cargas 

acrescentaram esta atividade à sua linha de serviços. 

O picking na forma tradicional é utilizado com o objetivo de obter um melhor nível 

de serviço logístico, ou seja, obter um melhor atendimento do pedido do cliente, redução do 

tempo de atendimento e do tempo total do ciclo do pedido. Já o picking no e-commerce, tem 

tudo isso, mas com o adicional da tecnologia ele é realizado de forma mais rápida e dinâmica, 

gerando assim a redução de custos e inventários das cadeias produtivas através de sistema de 

reposição contínua e de entregas frequentes de pequenos lotes de pedidos, inclusive com 

elevado número de itens e com alto grau de fracionamento dos produtos (KOSTER, LE-DUC 

e ROODBERGEN, 2007, SILVA, 2013). 

Ainda segundo Silva (2013), as empresas reestruturaram suas operações de 

armazenagem visando atender ao aumento do número de pedidos em função da maior 

frequência de entrega indireta ou direta ao consumidor, a um mix maior de itens e à uma 

exigência de um tempo de resposta mais rápida ao pedido solicitado. Com isso, as 

modificações no cenário fizeram com que a atividade de separação de pedidos tivesse novos 

investimentos, principalmente em sistemas de separação de pedidos (LING-FENG e LIHUI, 

2006; LIMA, 2008, ASSTEGIANO e SILVA, 2010).  
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Atualmente, existe uma variedade de sistemas desenvolvidos para a atividade de picking 

e a implementação ou utilização destes deve considerar as características específicas  

De acordo com Kawa e Zdrenka (2016), o comércio eletrônico é hoje considerado 

uma das megatendências mais importantes da economia, visto ele afeta não apenas os 

comerciantes, mas também todo o setor de logística. No cenário mundial, as vendas de e-

commerce em 2016 cresceram em 22% no mundo, em comparação com o ano de 2015 fato 

que gerou um faturamento de US $ 2 trilhões, e até 2020, a venda global via internet deve 

chegar a US$ 4 trilhões (KAWA, 2017; EMARKETER, 2015; ŻUREK 2015).  

Mediante este crescimento dinâmico que requer ferramentas de gestão adaptadas ao 

comércio eletrônico, além de levar em conta a comodidade desses serviços e analisando o 

cenário empresarial, a terceirização se torna um fator importante, visto que não é uma prática 

nova nos negócios e está relacionada com a qualidade, competitividade e produtividade, já 

que as organizações, preocupadas com a concorrência agregam valor aos seus produtos 

através da terceirização da logística e contratação de operadores (OLIVEIRA, 2014; COLLA; 

LAPOULE, 2012; BASK; LIPPONEN; TINNILÄ, 2012; FARIA, 1994). 

Com a terceirização, a empresa concentra-se no seu produto estratégico, ou seja, 

naquilo que é capaz de fazer melhor, com competitividade e maior produtividade, assim ela 

acaba suprindo as demandas logísticas de forma integrada e personalizada, buscando atender 

com total eficácia as suas necessidades, fato que pode gerar vantagens competitivas como: 

redução de custos logísticos, redução de ativos, foco no core business e melhoria no nível de 

serviço prestado ao cliente final (HOBKIRK, 2015; OLIVEIRA, 2014; FARIA, 1994).  

No ambiente varejista, Hobkirk (2015) compara as vendas feitas pelo modo 

tradicional (loja física) com as que são feitas atualmente, em especial as feitas via comércio 

eletrônico, e cita que este segundo canal, antigamente, foi considerado por muitos como 

meios “temporários e fugazes”. De acordo com este autor, os dois comércios: “tradicional e 

eletrônico” eram separados pela filosofia empresarial "nunca os dois devem se encontrar". 

Aparentemente, no entanto, essa visão tida por muitos empresários mudou a partir de 2016, 

quando a estimativa de vendas no e-commerce nos EUA subiu para US $ 500 bilhões até 

2018 (acima dos US $ 304 bilhões em 2014), de acordo com a empresa eMarketer 

(2018).Além disso, vender pela internet é  mais rápido, prático e mais barato, em comparação 

com a primeira (COLLA; LAPOULE, 2012; BASK; LIPPONEN; TINNILÄ, 2012). 

No site de estudos de casos da Rede Supermercadista Wal Mart, o Walmart Labs 

(2018) foi encontrado o caso da subsidiaria da rede, a ASDA, o qual relata sobre a 

importância da separação de produtos de forma eficiente e os desafios atrelados a tal 
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atividade, especialmente no ambiente varejista, já que muitas eficiências comprovadas de 

coleta de armazém não podem ser adotadas devido à falta de automação, layouts orientados 

por mercadorias e a natureza dos pedidos. O case também relata que o processo de separação 

(picking) também tende a ser manual, não apenas aumentando os custos de atendimento, mas 

também limitando as oportunidades de receita, tornando o processo de picking um gargalo 

para o número de pedidos que poderiam ser prometidos aos clientes no site (RADIUS 

LOGISTICS, 2014; OLIVEIRA, 2014). 

Sendo assim, segundo Fleury (1999), mediante as incertezas no ramo empresarial e 

principalmente no comercial, as empresas devem apostar na flexibilidade operacional, ou seja, 

a capacidade de se adaptar rapidamente a flutuações de preços e demanda, e a diferentes 

exigências do mercado, é um requisito para a sobrevivência. Ao contratar com terceiros a 

operação de suas atividades logísticas, a empresa transforma custos fixos em variáveis, 

reduzindo substancialmente seu ponto de equilíbrio, ganhando por consequência flexibilidade 

operacional. 

De acordo com Futema (2018), o grupo Boticário pensando nessa flexibilidade 

operacional e buscando um maior crescimento nas suas vendas, vem investindo em tecnologia 

e logística para melhorar a experiência de compra do cliente.  

Com isso, em prol da melhor distribuição dos seus produtos, algumas empresas 

procuram fazer investimentos que melhorem sua logística e tecnologia, dentre essas empresas 

esta o grupo o boticário, que pensando num melhor investimento para melhora os setores de 

logística, tecnologia e inovação, pretende investir quase R$ 1 milhão por dia em 2019 

(SILVEIRA, 2018).  

Nicolas Simone, CIO (Chief Information Officer) do Grupo Boticário, afirma que as 

inovações não param por aí. Em 2019, o grupo deve lançar o sistema de entrega a partir da 

loja, que permitirá que a compra feita pela internet saia das unidades em vez do centro de 

distribuição. Segundo ele, esse sistema pode dar agilidade aos prazos de entrega das compras 

feitas pela internet. “O objetivo é que o cliente tenha todas as opções disponíveis para 

comprar e receber. Ele que escolherá o que é mais conveniente” (FUTEMA, 2018; 

SILVEIRA, 2018). 

Para isso a empresa projeta um crescimento de 7% em seu faturamento para o ano de 

2019. Em 2018, o índice de crescimento do faturamento foi do mesmo patamar. De acordo 

com o CEO (Chief Executive Officer) do grupo, Artur Grynbaum, a estimativa ainda pode ser 

calibrada. “Queremos aguardar um pouco após o início do ano e as mudanças que vão 

acontecer no cenário político nacional. Estamos otimistas, mas precisamos ver o quanto às 
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expectativas serão transformadas em ações. Esta estimativa poderá crescer a depender de 

como caminhará a parte econômica do país”, diz. Ainda de acordo com Grynbaum, também 

estão previstos R$ 300 milhões em investimentos para o ano que vem montante superior aos 

R$ 250 milhões investidos durante 2018. Por enquanto, ainda não existe um plano fechado 

para o destino destes valores, mas boa parte deve ser em melhorias logísticas, tecnologia e 

inovação (SILVEIRA, 2018).  

Com isso, a escolha de uma empresa ter total controle de suas atividades de 

distribuição de seus produtos, implica em investimentos iniciais expressivos e altas despesas 

operacionais diárias, por outro lado, a terceirização de algumas atividades, como a de picking, 

parece ser uma solução razoável na tentativa de redução de custos, pois a terceirização desta 

atividade leva a um custo muito menor pelo fato da organização estar compartilhando o 

armazém com outras empresas, além do fato do provedor ter que lidar com todos os 

investimentos iniciais (RADIUS LOGISTICS, 2014; OLIVEIRA, 2014).  

As tarefas secundárias e auxiliares são realizadas por empresas que se especializaram 

de maneira mais racional e com menor custo, agregando assim, o valor aos seus produtos 

através da terceirização que pode ser uma forma de lidar com o grau de complexidade das 

atividades da gestão da cadeia de suprimentos e operação logística das empresas que vendem 

na internet (RADIUS LOGISTICS, 2014; OLIVEIRA, 2014). A Figura 2 abaixo mostra os 

direcionadores usados na definição do grau de complexidade da operação logística em uma 

empresa multicanal. 
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Figura 2: Drivers Utilizados para definir o Grau de Complexidade da Operação 

 
Fonte: HUBER (2018) 
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4 DESCRIÇÃO DO CASO DESTA PESQUISA 

 

Os dados dos próximos subcapítulos deste capítulo foram fornecidos pela empresa 

Delta e pela empresa terceirizada, franqueadora de serviços logísticos, a qual se refere esta 

pesquisa.  

 

4.1 A Empresa Delta 

 

A organização onde foi realizado o referido estudo, será chamada nesta pesquisa de 

empresa Delta, e trata-se de uma das empresas que atua no ramo industrial e varejista, sendo 

eleita como a maior empresa franqueadora de produtos de cosméticos do mundo, com foco na 

higiene e beleza. Em 2010, a empresa decidiu inovar, e ousando no mercado abrindo uma 

quantidade grande de lojas (franquia), no território Brasileiro. É interessante destacar que essa 

rede ainda possui lojas em Portugal, Estados Unidos, Japão, Paraguai, Moçambique, Angola, 

Colômbia e Venezuela. 

Dando continuidade ao processo de crescimento, a empresa Delta começou a pensar 

em estratégias inovadoras para aumentar a sua fatia no mercado foi aí então que decidiu 

utilizar a estratégia de multicanais para expandir a sua marca. Após esse estudo decidiu então 

ampliar suas atividades em novos canais de vendas, como o online (pelo site e aplicativo no 

celular) e o canal de venda direta tornando assim uma potência mundial. Essa decisão mudou 

a história do posicionamento da marca, uma vez que a multicanalidade permitiu uma rápida 

pulverização de seus produtos em todas as classes, e quase que dobrando o seu faturamento. 

Com isso, a empresa pretende levar esse sistema para todas as lojas, contudo, de 

acordo com a vice-presidência de desenvolvimento de novos canais, a implantação é mais 

complexa, pois envolve uma rede de franqueados muito grande. Ainda segundo ela “Para 

fazer a entrega na loja, é preciso que o meu sistema saiba o estoque das lojas. É complexo ter 

acesso a essa informação de cada franqueado”. 

Mediante o fator citado pela vice-presidente, nota-se a importância do processo de 

picking na empresa e da terceirização, já que eles serão essenciais para que a informação 

relacionada aos estoques e para que ela chegue dos estoques dos franqueados para as lojas, 

gerando assim, o sucesso esperado do novo sistema implantado. 
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4.2 Processo de Distribuição e as Franquias 

 

Todas as franquias da empresa Delta recebem os produtos da fábrica, mediante  

pedidos colocados, nas datas específicas, onde cada franqueado fica responsável em receber 

os produtos, armazenar, realizar o picking, (separação de produtos), e entregar esses produtos 

na casa de seus clientes. O ERP utilizado de amplitude mundial, que ajuda na padronização 

das tarefas mais significativas da operação do e-commerce. A decisão do que tange ao modelo 

de distribuição, se será frota própria ou terceirizada, fica a cargo de cada franquia. 

Com foco em seus franqueados por meio da multicanalidade, a empresa Delta 

montou uma estrutura a fim de aumentar a penetração de sua marca, para um público 

diferenciado, que tinha receio de entrar nas lojas, alegando que as mesmas se sentiam 

constrangidas e fora do seu habitat. A partir desse momento, foi observada a grande 

oportunidade de fazer com que esses produtos pudessem chegar a esse público diferenciado, 

classe C, forçando uma quebra de paradigma na mentalidade desse público.  

Mediante essa oportunidade, a empresa Delta, consolidada no mercado, lançou uma 

proposta para seus franqueados atuarem em mais um canal de vendas de seus produtos, 

possibilitando um incremento no seu faturamento. Cada franqueado montaria um CD (Centro 

de Distribuição), contrataria os colaboradores, chamados de Back office, e uma time de 

vendas diferenciados.  

O objetivo do time de vendas era realizar a captação de pessoas que tivesses 

interesses, em aumentar a sua renda, sem a necessidade de cumprimento de uma carga 

horária, podendo fazer esse trabalho nas suas horas vagas. Diante da oportunidade 

demonstrada, a esse público da classe C, iniciou-se uma grande parceira na revenda de 

produtos da empresa Delta. Inicialmente cada representante comercial precisam apresentar 

uma quantidade de novas revendedoras, e cuidar de sua base já existente, para que essas 

(formiguinhas operarias) não deixassem de vender. Cada representante sai às ruas buscando 

pessoas para compor a sua base, onde essas pessoas preenchem uma ficha que é submetida à 

aprovação de crédito, caso não sejam aprovados em um limite de crédito, a mesma só poderá 

comprar através do cartão ou dinheiro. Após a aprovação do seu cadastro o revendedor recebe 

um kit contendo amostras em miniatura, para demonstrar os diversos tipos de produtos 

existentes no portfólio da revista ilustrativa.  

O ano da empresa de venda direta é composto de vários fechamentos, onde as 

revendedoras tinham uma revista que determinava a vigência dos preços daquelas promoções 

e regularidade dos produtos. Cada revendedora ganhavam uma revista com portfólio de todos 
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os seus produtos, e mostrava para seus familiares, amigos e vizinhos, anotando os produtos 

escolhidos pelos seus conhecidos. Chegando em casa, a revendedora entrava em contato com 

o CD, por meio da internet, aplicativo de celular, WhatsApp, ou pelo contato de sua 

supervisora, e emitia seus pedidos para CD, que realizava a separação, e entrega em sua casa. 

A época de fechamento de mês é considerada uma verdadeira loucura, uma vez que a 

maioria das revendedoras, segura o pedido final, até o último momento, esperando vender 

mais e mais, e só finaliza seus pedidos nos últimos dias do ciclo de cada campanha. Isso gera 

um congestionamento de pedidos, em todos os fechamentos, ocasionando em muitas vezes 

atrasos nas entregas. Além disso, existem 04 datas muito importantes, que muitas vezes 

extrapolam as vendas, precisando de um planejamento especial, sendo elas: Dia das Mães; 

Dia dos Namorados; Dias dos Pais; Natal. 

Para manter o nível de serviço adequado, a empresa Delta mensura o desempenho de 

seus representantes por meio dos seguintes indicadores abaixo: 

01 – Novos entrantes, a cada período eles tinham metas de trazer mais pessoas para 

suas redes, e mostrar a essas pessoas como multiplicar os seus lucros. 

02 – Manter a atividade de pedidos, nada mais era do que fazer com que essas 

revendedoras mantivessem regularidade de vendas todo período. 

03 – Faturamento de sua Equipe – Fazer com que revendedoras aumentasse o seu 

ticket médio, maximizando os seus lucros. 

04 – Inadimplência – Esse indicador, visa medir o grau de endividamento das 

equipes. 

A área de atuação de cada empresa representante é determinada pela franqueadora, e 

a depender da área geográfica, gera dificuldade na parte de distribuição, principalmente nas 

regiões mais carentes de infraestrutura, ou seja, ruas sem cadastros nos correios, becos, vielas, 

que dificultam a entregas das caixas no tempo certo. Outro problema que a empresa vem 

enfrentando na parte de distribuição, ou seja, entrega dos pedidos. A maioria das 

revendedoras, tem a atividade de venda direta como fonte de renda secundária, e muitos deles 

trabalham em horário comercial, justamente no período de entrega, onde uma parte dos 

prédios não tem porteiros, que dificulta as entregas, isso sem se falar no alto índice de roubo 

por toda região. Tudo isso acarreta na seguinte problemática: como aumentar a assertividade 

das entregas nessa região nessa região crítica? Para chegar a uma solução, algumas 

alternativas estão sendo implantadas: 

1. Inserção de um ponto de apoio, onde as revendedoras podem retirar os seus pedidos 

próximos à comunidade; 
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2. Entregas dos pedidos após as 18 horas, porém, com um alto índice de extravio; 

3. Entregas, na primeira hora do dia, porém, com a limitação dos curtos espaços de 

tempo; 

4. Entrega em endereço alternativo, porém, uma parte das pessoas que mora nas regiões 

mais afastadas trabalha fora dessa área. 

A empresa Delta desta pesquisa, tem um modelo de sucesso de seus franqueados, 

desenvolvido por alguns pontos similares aos mostrados na Figura 3 abaixo: 

 

Figura 3: Comparação da Abordagem dos Critérios de Sucesso para Fraqueado e Franqueador 

 
Fonte: ABF e SEBRAE (2014); Pérsico e Paula (2013). 

 

4.3 Organograma da Empresa Delta 

 

A empresa em estudo trata-se de uma franquia que é responsável por fazer toda 

logística, para levar seus produtos até o consumidor final, fato que ajuda a empresa Delta a 

consolidar sua marca entre uma das maiores e melhores do Brasil. Apesar de se tratar de uma 

empresa de médio porte, a empresa vem cada vez mais aumentando a capilaridade de seus 

produtos no mercado, tornando assim, sua marca cada vez mais forte. 

A Figura 4 abaixo auxilia no entendimento sobre as áreas e funções da franqueadora 

de serviços logísticos desta pesquisa. 
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Figura 4: Organograma da Empresa 

 

Fonte: O autor desta pesquisa (2018) com base nas informações da empresa Delta. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Descrição das informações avaliadas 

 

Para um maior entendimento e clareza na estratégia da atividade de separação 

(picking) foram utilizadas, três unidades de negócio distintas e entre elas as pessoas alocadas 

às unidades da empresa franqueadora de serviços logísticos da empresa Delta: 

 

Quadro 2: Unidades da empresa franqueadora de serviços logísticos da empresa Delta 

3 Grupos 1 de cada CD (Centro de Distribuição) 

Grupo 1 - CD 01: Líder de Logística, Colaborador do SAC, 2 Separadores pedidos 

Grupo 2 - CD 02: Líder de Logística, Colaborador do SAC, 2 Separadores de pedidos. 

Grupo 3 - CD 03: Líder de Logística, Colaborador do SAC, 2 Separadores de pedidos. 

Total: 10 pessoas = 3 Coordenadores de Estoque, 1 Colaborador do SAC , 6 Separadores de pedidos. 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) 

 

5.2 Método e Tipo de pesquisa 

 

Uma vez que nesta pesquisa se optou pelo paradigma interpretativista, entendeu-se 

que o método de pesquisa qualitativo é o mais adequado para esta pesquisa alcançar seu o 

objetivo, já que esse método visa a exploração e entendimento do significado que as pessoas 

ou grupos atribuem a um problema social ou humano no qual os indivíduos constroem a 

realidade interagindo com seu mundo social sobre problemas poucos explorados 

(CRESWELL, 2010; MERRIAM 1998). 

Na literatura acadêmica sobre metodologia qualitativa, é comum encontrar três 

principais tipos de classificação, que variam em função de seu propósito: exploratória, 

descritiva e explicativa (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010).  

A primeira deve ser escolhida quando um problema ou questão de pesquisa é pouco 

explorado para identificar padrões, ideias, suposições, com o ensejo de buscar a compreensão 

do fenômeno de forma a confirmar e/ou identificar suposições para serem pesquisadas 

posteriormente (COLLIS; HUSSEY, 2005). Já na descritiva, faz-se uso de descrições densas 

para explanar a realidade social de um determinado processo ou fenômeno complexo 

(HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). Na pesquisa explicativa, o pesquisador tenta identificar e 
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explicar os fatores que influenciam ou determinam a ocorrência dos fenômenos, 

estabelecendo relações entre os tópicos que os compõem (PATHAK, JENA; KALRA, 2013). 

Neste trabalho se utiliza a estratégia de pesquisa qualitativa básica de caráter 

exploratória, posto que nesse tipo de estudo o pesquisador consegue coletar os dados no 

ambiente natural em que ocorre o fenômeno de estudo, possibilitando a interpretação por 

meio dos significados que as pessoas atribuem a um fenômeno pouco explorado 

(CRESWELL, 2010).  

 

5.3 Coleta de Dados e Sujeitos  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com dados coletados de fontes primárias secundárias 

em duas etapas. Na primeira foi feita uma revisão da literatura, que embasou os objetivos da 

pesquisa a partir do entendimento dos constructos que compõem este trabalho: logística, 

gestão da cadeia de suprimentos e atividade de separação (picking). Já na segunda etapa foi 

feita a pesquisa de campo exploratória por meio da técnica de entrevistas em profundidade, 

com os sujeitos de pesquisa.  

A entrevista em profundidade é a maneira de coleta de dados por meio do qual são 

selecionados participantes para responderem as perguntas relacionadas ao que façam, pensam 

ou sentem (COLLIS; HUSSEY, 2006). Foi usado como ferramenta de coleta de dados, um 

roteiro de perguntas semiestruturado elaborado pelo autor deste trabalho. Esse roteiro emergiu 

a partir da revisão da literatura deste estudo e tendeu a dirigir as entrevistas de forma que os 

tópicos de interesse sejam abordados, possibilitando abertura para incorporação de 

informações relevantes ao estudo que surgirão no decorrer das entrevistas.  

Uma vez que a riqueza da pesquisa qualitativa é justamente extrair as percepções que 

usualmente não estão explícitas em procedimentos de atuação ou mesmo em papéis e 

responsabilidades associados às atividades do dia a dia (MERRIAM, 1998), é possível 

realizar perguntas abertas, pois, muitas vezes, há oportunidade de extrair dados e insigts 

relevantes para a pesquisa a partir percepção do entrevistado. 

Posto que o roteiro tendeu dirigir as entrevistas de forma que os constructos sejam 

explorados possibilitando assim a abertura para agrupamento de informações importantes ao 

estudo que surgiram no decorrer da pesquisa, o autor deste trabalho buscou com as entrevistas 

ter conversas estruturadas, a fim de se obter informações detalhadas da visão, percepção e 

experiência dos entrevistados. Os sujeitos selecionados para as entrevistas desta pesquisa 
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foram 10, e seus perfis foram elucidados pelo Quadro 3. Por questão de sigilo, os nomes dos 

entrevistados não serão revelados. 

 

Quadro 3: Perfil dos sujeitos 

 
Fonte: o autor desta pesquisa com base nos dados coletados (2018) 

 

5.4 Matriz de Amarração 

 

Após apresentar a revisão bibliográfica sobre os elementos conceituais, este trabalho 

propôs uma pesquisa empírica através de uma análise de campo, e então a utilização da matriz 

de amarração proposta por Mazzon (1981).  

O referencial teórico fornece a base de informações que guia o estudo, no entanto, a 

teoria não serve para validar os resultados, serve para estruturar e embasar os objetivos 

propostos e a coleta de dados. Tais informações balizam a organização e análise do conteúdo 

coletado nas entrevistas (FERRADA, 2012). Usando como base o conhecimento adquirido 

com a revisão teórica e com a compreensão do contexto do campo, é possível estruturar a 

coleta de dados e os procedimentos de interpretação e análise dos dados explicados no 

capítulo seguinte. 
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L101 A Lider de estoque Logistica SP Masculino 26 Solteiro 0 Catolica Graduação 2.500,00R$    04 anos 

E101 A Estoquista Logistica SP Feminino 37 Solteira 0 Católica Nivel Medio 1.426,00R$    02 anos 

S101 A SAC Adm SP Feminino 30 Solteira 2 Catolica Nivel Medio 1.885,14R$    03 anos 

CP101 A Controle Perdas Logistica SP Feminino 22 Solteira 0 Catolica Graduação 1.885,14R$    03 anos 

L102 B Lider de estoque Logistica SP Masculino 33 Solteiro 0 Catolica Graduação 2.500,00R$    03 messes

A202 B Auxiliar de Expedição Logistica SP Feminino 34 Solteiro 1 Catolica Nivel Medio 1.800,00R$    09 Anos 

E202 B Estoquista Logistica SP Masculino 23 Solteiro 0 Evangelico Nivel Medio 1.426,00R$    02 anos 

EL103 C Estoquista Lider Logistica SP Masculino 23 Solteira 0 Evangelico Graduação 2.000,00R$    03 anos 

C203 C Coord. Comercial Comercial SP Feminino 42 Casada 2 catolica Nivel Medio 3.500,00R$    05 anos 

A203 C Auxiliar de Logística Logistica SP Masculino 21 Solteira 0 Catolica Nivel Medio 1.500,00R$    02 anos 
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O Quadro 4 apresenta a matriz de amarração desta pesquisa, cuja a finalidade foi concatenar a teoria com o objetivo geral, os objetivos 

específicos, bem como as perguntas que foram desenvolvidas para compor o roteiro semiestruturado aberto. Para a formulação desta matriz, 

também foram considerados os autores que contribuíram para a formulação dessas perguntas visando serem aplicadas no campo de pesquisa 

deste trabalho aplicado.  

 

Quadro 4: Matriz de Amarração 

Título: O processo da atividade de separação (picking) em uma empresa multicanal 

 

Objetivo Geral: Entender e a analisar o papel da atividade de separação (picking) em uma empresa multicanal 

Objetivo Específico Constructo Embasamento Teórico Perguntas do roteiro de entrevistas 

a) Comparar os 

principais pontos 

revistos na literatura 

com a atividade de 

Picking na percepção 

da equipe que a 

pratica 

 

Estratégias: 

Logísticas e 

Multicanal 

 

Postponement é a condição de retardar o máximo possível a 

produção, visando entregar mediante pedido o mais 

próximo possível da encomenda, de forma a minimizar a 

margem de erro das previsões de venda, que chegou a 

alterar outros conceitos de atividades logísticas (BORNIA; 

DONADEL; LORANDI, 2006). 

 

Para uma empresa ser multicanal, ela precisa gerenciar de 

maneira eficiente as ferramentas de comunicação 

disponíveis, as mídias sociais, o comércio eletrônico (e-

commerce), mobile, e-mail, além das tradicionais 

estratégias de marketing realizadas nas lojas físicas 

(SEBRAE, 2014). 

 

Multicanais é onde o consumidor tem a sua disposição, 

vários meios de compras, tais como: lojas físicas, sites, 

aplicativos, catalogo porta a porta, compra pelo site e 

01– Como vocês visualizam o revendedor que faz vários 

pedidos em diversos canais de distribuição?  

02- Me explica como vocês atendem essas as 

revendedoras na loja?  

03- Em todo lugar que atende revendedora é assim? Ou é 

só aqui?  

04- Existe alguma forma de fazer diferente? Se sim 

como? Vocês fazem isso aqui? 

05- Como eles fazem os pedidos? As revendedoras? Por 

onde?  

06 – E essa possibilidade da revendedora, fazer os 

pedidos nas lojas, na internet, no aplicativo ou vir retirar 

na central, tem algum impacto aqui na empresa? Qual 

(s)?  

07- Se não falou na pergunta anterior das vantagens e 

desvantagens: E quais as vantagens das revendedoras 

fazerem os pedidos usando a internet, app, etc.? E as 
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retirada nas lojas e etc., possibilitando o maior poder de 

compra por parte do consumidor e um significativo 

aumentando das vendas por parte das empresas (RIGBI, 

2011). 

 

desvantagens? Tem alguma desvantagem? 

b) Investigar quais os 

principais elementos 

do processo de 

picking no CD de 

uma empresa 

multicanal 

 

 

 

 

Logística  

 

 

  

Às funções da logística, ela tem que examinar de que modo 

a administração de uma organização pode otimizar seus 

recursos de suprimento, (picking, que inicia o serviço ao 

cliente e por essa razão a atividade é alvo de grande 

atenção, já que ela tem impacto no trinômio logístico 

tempo-custo-qualidade), estoques e distribuição dos 

produtos e serviços por meio de planejamento, organização 

e controle efetivo de suas atividades correlatas, 

flexibilizando o fluxo de produtos. (POZO, 2004; 

CARVALHO ET AL., 2012).  

 

A tarefa começa com a conversão do pedido do cliente para 

uma lista de picking, chamada de picking list, a qual mostra 

locações específicas para cada tipo de produto, quantidade 

e sequência da coleta de produtos a serem recolhidos. O 

operador viaja através do centro de distribuição, coletando 

os produtos do armazém e os transportando ao local de 

empacotamento e distribuição (RIVERA ALEGRE, 2005). 

08- Como funciona a operação aqui no CD? No dia-a-

dia. 

09- Quais as principais tarefas da operação?  

10- Qual complexidade desta tarefa, separação de 

produtos? Por quê? 

11- Existe mais alguma coisa, que faz com que essa 

tarefa de separação que torna ela complexa ou simples? 

12- Em sua opinião essa tarefa de separação tem alguma 

relação com cliente? Por quê? 

13- Em sua opinião o cliente percebe essa complexidade 

da tarefa de separação? Como? Por quê? 

 

 

 

Picking 
 

O objetivo do processo de picking é maximizar o nível de 

serviço às restrições de recurso, como mão de obra, 

equipamentos e capital, o picking requer uma grande 

coordenação, organização e atenção aos detalhes, a fim de 

mover os selecionadores pelos depósitos, para que eles 

possam preencher o maior número de pedidos no menor 

tempo possível. Existem várias estratégias de picking, e as 

13- Em sua opinião, qual o principal objetivo do picking 
(separação de pedidos)? 
14- Como é a separação na prática? Existe alguma regra, 
algum processo?  
15- Por que o processo de picking/ separação é desse 
jeito? 
16- Em sua opinião, esse é o melhor jeito? Por quê? 
17- Voltando à questão que foi citada acima, quais as 
consequências positivas e negativas do correto 
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quatro mais comuns incluem picking de peça, picking de 

lote, picking de zona e picking de onda (DE KOSTER ET 

AL., 2007; MARTINS, 2018). 

 

Essa atividade pode ser considerada como umas das mais 

críticas, pois depende muito da operação realizada, pode-se 

ter um elevado custo de mão-de-obra, tempo de execução 

das tarefas, os quais podem influenciar o nível de 

atendimento dos clientes (FERREIRA; MACEDO, 2011). 

 

A baixa produtividade na separação de pedidos pode 

diminuir o nível de serviço ao cliente, pois despenderá um 

maior tempo para efetuar a entrega, estando também mais 

suscetível a pedidos imperfeitos, elevação dos custos e a 

inviabilidade de atendimento de pedidos urgentes (GUE et 

al, 2006).  

 

O trabalho de separação de pedidos ocupa mais tempo 

dentro de um armazém, além de ser responsável por mais de 

50% dos custos operacionais de armazenagem 

(TOMPKINS ET AL., 2010). 

 

De Koster et al., (2017) e Petersen, (2000) a atividade de 

picking, está sendo considerada com uma das atividades 

mais importantes, que impacta diretamente no desempenho 

de um centro de distribuição. 

desempenho das tarefas do picking no dia-a-dia? 
18- Essas outras coisas que você citou, alguma tem 
relação com cliente? Por quê? 
19- No seu dia-a-dia, dentro das tarefas que você executa 
aqui na empresa, em sua opinião como essas tarefas se 
relacionam com o cliente? 
19- Qual a importância do seu trabalho 
(picking)/separação para a revendedora?  
20- A revendedora enxerga essa importância? Por quê? 
Como? 
21- Em sua opinião a separação tem alguma coisa a ver 
com o desempenho do CD como um todo? Se sim, por 
quê?  
22- Essa questão do desempenho e do custo tem alguma 
coisa a mais além do custo? 
 

c) Averiguar quais os 

principais GAPS e 

mudanças já 

realizadas no 

 

Centros de 

Distribuição  

Won e Olafsson (2010), a estratégia que deve ser analisada 

e levada em consideração, é a maneira com que o processo 

de separação de pedidos se torne mais eficiente, levando em 

consideração o trade-off da eficiência do armazém e a 

23- Quanto tempo leva pra você fazer a separação? 
24- Esse tempo é o tempo adequado pra essa tarefa? Por 
quê? 
25- Existe alguma forma de reduzir esse tempo? Como? 
26- Vocês fazem isso aqui? Pra reduzir o tempo? 
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processo de picking 

no CD e que 

melhorias são 

propostas pelos 

colaboradores que 

atuam nesta área. 

 

 

Picking  

Logística 

 
 

urgência em atender o pedido do cliente, pois a alternativa 

pode estar em formar lotes adequados com tamanhos 

medianos, com objetivo de reduzir o time de separação, e 

com isso realizando a separação de uma quantidade maior 

de produtos, em um tempo menor. 

 

Com o aumento acelerado e o constante número de pedidos 

o processo dentro dos Centros de Distribuição (CD’s) 

tornou-se essencial para atender de forma eficiente os 

pedidos a serem despachados. Por tanto um gerenciamento 

eficaz do CD proporcionar a minimização das operações de 

movimentação e armazenagem reduzindo assim os custos 

com o mesmo (FERNANDES, et al,.2011). 

 

Esta atividade vai ter impacto no trinômio logístico tempo-

custo-qualidade, a atividade de separação de pedidos, é 

responsável pelo recolhimento do mix de produtos descrito 

em um pick list, na área de armazenagem (FERREIRA; 

MACEDO, 2011). 

 

A logística deve integrar as atividades da empresa e inclui 

todas as atividades para movimentar produtos e informação 

entre membros de uma cadeia de suprimento, vinculando a 

empresa a seus fornecedores e clientes (BOWERSOX; 

CLOSS, 2001). 

 

No que diz respeito a comércio eletrônico a logística de 

distribuição, que vai desde a separação do pedido até a 

entrega física, é considerada como o maior gargalo para o 

sucesso das empresas de e-commerce. Imagine essa 

situação, depois de adquirir um produto via internet, o 

27- Tem alguma coisa que você sabe que poderia 
melhorar o tempo e que a empresa aqui não faz? Por 
quê? 
28- Tirando essa questão do tempo, no que envolve as 
tarefas na separação, em sua opinião existe alguma 
forma de melhorar essa tarefa no dia-a-dia? 
29– Esse crescimento das vendas pela internet gerou um 
aumento dos pedidos aqui? 
30- Todo dia é assim? Tem algum dia que é pior, ou 
melhor? 31- Ah nestes em dias de fechamento, que você 
comentou que é mais corrido, esses dias geram algum 
impacto nos processos da operação do CD (como um 
todo)? 
32- Na sua visão existe alguma forma de melhorar o 
processo nos dias de fechamentos? Como? 
33- As melhorias citadas são praticadas aqui no CD? Por 
quê? Como? 
34- Na sua visão o picking, poderia ser feito de outra 
maneira? Como?  
35- Existem reclamações do processo de separação por 
parte das revendedoras? Quais? 
36- Essas reclamações têm algum impacto aqui na 
operação do CD?  
37 – Vocês aqui no CD lidam como com essas 
reclamações? 
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5.5 Tratamento dos Dados 

 

Devido à grande quantidade de informações provenientes das entrevistas realizadas, foi necessário reduzir esse volume explorando 

interpretando os significados para conseguir responder ao problema de pesquisa, por isso, foi adotada a análise de conteúdo como técnica de 

tratamento, interpretação e análise dos dados.  

A análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos (BARDIN, 2006). 

A escolha da técnica de análise de conteúdo é coerente com o objetivo deste estudo, uma vez que ela é usada para fins exploratórios 

(BARDIN, 2006). Dessa forma, neste estudo, foi utilizada a análise categorial, por meio da construção de categorias e reagrupamento de 

elementos semelhantes descritos nas transcrições. A categorização é desenvolvida pela operação de classificação dos elementos seguindo 

critérios determinados de exaustividade, exclusividade, concretude, homogeneidade, objetividade e fidelidade (RICHARDSON, 1996).  

 

mesmo demore a ser entregue ou pior ele não ser entregue. 

Situações como essa gera a insatisfação do cliente 

comprometendo a credibilidade da empresa. Ao contrario 

do que pensávamos o maior desafio do e-commerce não se 

encontra na distribuição física, mas encontra-se exatamente 

na atividade de atendimento do pedido (FERNANDES, et 

al,.2011). 
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Na categorização, Bardin (2006) afirma que existem três tipos de grade de análise: 

aberta (categorias definidas no decorrer do trabalho); fechada (categorias definidas antes); 

mista (definindo-se categorias prévias e a readequação dessas categorias durante a pesquisa). 

Neste estudo a grade análise escolhida será aberta. A análise de conteúdo foi realizada a partir 

de três fases propostas por Bardin (2006) conforme detalhado abaixo: 

I. identificação de pontos-chave: realizou-se após a leitura criteriosa do material resultante 

das transcrições das entrevistas; 

II. formação das unidades de significado: foram identificados os elementos intermediários 

da análise, denominados de unidades de significado. As perguntas do roteiro de 

entrevistas foram usadas como predefinição dos códigos para a análise, que permitiram 

a escolha das palavras, expressões e períodos mais citados pelos sujeitos, compondo 

assim, unidades semânticas agrupadas por similaridade de sentidos; 

III. formação de categorias: nesta etapa, foram agrupadas as unidades de significados com o 

objetivo de criar uma matriz de categorias concedendo dessa forma a categorização. As 

categorias são, de acordo com Bardin (2006), rubricas ou classes que reúnem um grupo 

de elementos (unidades de significado) sob um título genérico, em função das 

características comuns desses elementos. Para a definição das categorias, realizou-se o 

agrupamento por meio critérios semânticos, sintáticos, léxicos e expressivos conforme 

indicado por Richardson (1996). Esse processo foi feito através de leituras horizontais 

de respostas de cada um dos entrevistados, dadas a cada pergunta do roteiro. 

A Figura 5 mostra a categorização final dos dados tratados nesta pesquisa, norteada pelos 

objetivos específicos descritos no capítulo 1 e elucidados na matriz de amarração do 

subcapítulo 5.4. 

As categorias foram criadas seguindo os três passos de Bardin (2006): partir da 

junção das unidades de significado similares e estas a partir da junção de palavras e trechos 

parecidos. Os detalhes da etapa de tratamento de dados podem ser conferidos no Apêndice II 

desta pesquisa. 
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Quadro 5: Categorias e unidades de significados criadas a partir dos dados coletados 

Objetivos  Nome da Unidade de Significado (US) Código da 

Unidade de 

Significado (US) 

Categoria 

A: Comparar os 
principais pontos 
revistos na literatura 
com a atividade de 
Picking na percepção 
da equipe que a 
pratica 

Oferta de multicanais pela Franqueadora US1 Multicanalidade da Empresa 
Franqueadora Multicanal 

Franqueadora após a implementação da 
multicanalidade 

US2 

Revendedora que aderiu a opção de multicanais US3 Impacto da Multicanalidade 
para a Revendedora 

Definição e objetivo da área de separação (picking) US4 Processo de separação 
(picking) em uma empresa 
multicanal 

Atividades da área de separação (picking) da empresa 
multicanal 

US5 

Papel da área de separação (picking) US6 

Envolvimento de outras áreas com área de separação 
(picking) 

US7 

Percepção da revendedora sobre a área de separação 
(picking) 

US8 Relação da a área de separação 
(picking) de uma empresa 
multicanal com o cliente 
(revendedora) 

B: Investigar quais os 
principais elementos 
do processo de 
picking no CD de uma 
empresa multicanal 

Características do processo de separação (picking) US9 Principais elementos do 
processo de separação 
(picking) em uma empresa 
multicanal  Variáveis do processo de separação (picking) US10 

C: Averiguar quais os 
principais GAPS e 
mudanças já 
realizadas no processo 

Erros que implicam no processo de separação 
(picking) 

US11 Status do processo de 
separação (picking) em uma 
empresa multicanal Gaps do processo de separação (picking) US12 

Mudanças realizadas no processo ou na gestão da US13 
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de picking no CD e 
que melhorias são 
propostas pelos 
colaboradores que 
atuam nesta área 

área de separação (picking) 

Sazonalidades no processo de separação (picking) US14 

Principais elementos do SAC US15 

Sugestões de melhorias da área de separação 
(picking) 

US16 

Fonte: o autor desta pesquisa (2018) com base nos dados coletados 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Multicanalidade da Empresa Franqueadora Multicanal 

 

A primeira categoria desta pesquisa, nomeada de Multicanalidade da Empresa 

Franqueadora Multicanal foi construída a partir da junção de duas unidades de significados: 

Oferta de multicanais pela franqueadora; Franqueadora após a implementação da 

multicanalidade. 

A unidade de significado um (US1) “Oferta de multicanais pela franqueadora” 

criada por meio de palavras e/ou trechos-chave que indicavam que a multicanalidade oferece 

diversas alternativas de canais de compra para os revendedores (clientes) da empresa Delta, 

como comprovou a fala do entrevistado A203: “São várias ideias/formas de compras”. 

Oferecer mais opções de canal de compra, segundo os entrevistados desta pesquisa, gera mais 

facilidade ao revendedor, como relataram os entrevistados EL103, E202 e CP101, 

respectivamente: 

 

“Acho que é uma maneira mais fácil porque tem algumas revendedoras que 
não têm a condição de receber um produto em casa, não têm tempo, ela não 
tem quem receba por ela e tem a opção dela ir até a central separar o seu 
próprio pedido”. EL103 
 
“Para elas é fácil fazer pedido porque não tem nenhuma barreira 
impedindo. Tem a internet, tem aplicativo, tem a supervisora, elas podem vir 
aqui na central fazer.” E202. 
 
“É uma facilidade. No dia-a-dia, às vezes elas podem ter alguma 
dificuldade. Por exemplo: não estar em casa, estar em campo trabalhando 
com as clientes e então elas pode fazer o pedido ali mesmo no aplicativo e 
vir até a loja para que ela tenha um atendimento personalizado, diferente, 
ela vai conhecer o produto, ela vai sentir para poder passar para o próprio 
cliente dela. Então é bem legal ter essa gama grande de canais onde ela 
pode fazer o pedido”. CP101 

 

Além disso, os sujeitos deste trabalho comentaram que a multicanalidade elimina 

barreiras nos processos da gestão da cadeia de suprimentos entre os membros (indústria-

revendedor) dos canais de distribuição, como falado pelo colaborador CP101:  

 

“Elas (revendedoras) podem ir à loja fazer a compra no serviço, podem pelo 
computador fazer o pedido no site, podem baixar o aplicativo no celular, 
ligar para força de vendas, as supervisoras e fazer o pedido para elas e elas 
que fazem o pedido.” CP101. 
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Os colaboradores entrevistados também comentaram que o fato da franqueadora 

disponibilizar diversos meios/canais de compra para seus revendedores é um diferencial dela 

no mercado em que atua, posto que segundo eles os concorrentes da empresa Delta não 

dispõem desta estratégia. Os sujeitos CP101 e L101 expuseram este ponto em suas narrativas: 

 

“Concorrentes não têm a loja, não têm esse canal onde como a gente chama 
aqui: a casa do revendedor. Não têm esse lugar para poder ir/comprar. Só o 
pedido mesmo pela internet, chegou e é bem limitado o relacionamento 
entre o revendedor e a empresa”. CP101 

 
“Acredito que atendimento de loja teria esse diferencial porque ela 
consegue ter um conhecimento melhor em cima do produto. Elas trabalham 
melhor assim o conhecimento das formas do produto, dos benefícios que o 
produto faz.” L101. 

 

Por último, sobre esta US1, os sujeitos comentaram sobre o fato de “a 

multicanalidade proporcionar ao cliente (revendedor) um atendimento diferenciado, como 

citou a entrevistada:”.  

 

“A revendedora vem até a loja, mas é como se ela estivesse na casa dela. 
Ela é recebida pelos atendentes com bastante cortesia, oferecendo café, um 
atendimento personalizado, conversa mesmo, têm um interesse verdadeiro 
na história da cliente, no que a cliente tem para falar e tem um atendimento 
de uma pessoa que vai lá, que ajuda, que explica, que mostra onde pode ter 
maior lucratividade. Quais produtos são interessantes, onde ela pode 
ganhar mais ou não. E toda a explicação do que ela precisa para poder 
vender mais, ela tem aí na loja. A experimentação. Aqui ela pode conhecer o 
produto, saber mais do produto e passar para o cliente dela o que ela está 
vendendo, mas a comodidade de retirar na hora, de levar o produto de ter a  
pronta entrega, acho que até ajuda a vender mais porque o cl iente pede 
para receber depois mas se ele tem ali na hora, a  vontade no impulso de 
compra é muito maior. CP101 

 

A unidade de significado dois (US2), denominada de “Franqueadora após a 

implementação da multicanalidade” juntou os principais pontos sobre pontos positivos da 

multicanalidade para as revendedoras (cliente). Entre estes pontos, os mais citados foram 

aqueles que se referiam aos benefícios, vantagens, evolução e principalmente aumento da 

demanda, crescimento da empresa franqueadora e seu desempenho em vendas, como disse o 

entrevistado A203 “Tudo isso envolve a performance da empresa.”, e também o S101: “O 

crescimento da empresa porque ampliou o universo da revendedora, na verdade.” “Representa 

um benefício para empresa e para revendedora” foi observado pelo entrevistado C203. 
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Os resultados provenientes da categoria um “Multicanalidade da Empresa 

Franqueadora Multicanal” mostraram que a empresa Delta, é uma empresa multicanal, pois, 

como afirmado por Azevêdo (2018) oferece aos seus consumidores diversos canais de contato 

com suas marcas. Além disso, assim como, comenta Rigbi (2011), a adoção da estratégia de 

multicanais gerou o aumento do poder de compra de seus clientes, fato que acabou 

implicando não só no aumento de vendas e melhor desempenho, mas também como no 

crescimento da empresa.  

Estes achados também corroboraram com Farias (2015), autor o qual cita que a 

multicanalidade proporciona maior penetração da marca, ganhando amplitude em todos os 

espaços, oferecendo atendimento diferenciado nas lojas física, online e nos diversos canais 

eletrônicos. Portanto os resultados desta categoria indicaram que a estratégia da empresa 

multicanal, não gera benefícios apenas para o consumidor, mas também para a empresa, já 

que essa estratégia oferece mais opções de contato com sua loja e disponibilizam os produtos 

em todas as vias possíveis, o que significa mais oportunidades para se engajar com seu 

público-alvo e vender mais, como afirmou Godoy (2018) em sua pesquisa. 

6.2 Impacto da Multicanalidade para a Revendedora 

 

A unidade de significado três (US3), denominada de “Revendedora que aderiu a 

opção de multicanais” descreveu os elementos da categoria dois, deste estudo, mostrando 

que ao ter esse leque de opções à revendedora sente-se livre para poder fazer a sua escolha 

mediante a oferta que mais se adeque a sua necessidade na empresa Delta, aumentando assim 

sua capacidade de compra. E a possibilidade do amplo conhecimento sobre seus produtos, 

fazendo com que passe segurança aos seus clientes, no ato das suas vendas como pronunciou 

o entrevistado L101, em sua entrevista. 

 

“Quando ela vem até a loja, a gente tem que atender e entender as 
necessidades dela, não só trabalhar em cima do que a empresa quer, que é 
atingir uma meta, mas mais do que fazer com que essa venda aconteça, é 
fazer com que ela saia satisfeita também. Então, são 2 vertentes: ela tem que 
sair ganhando tanto quanto a revendedora, quanto uma vendedora mesmo 
que ela é.” L101. 

 

É uma grande prova que a oferta de possibilidade de vários canais de compra 

promoveu uma grande expansão para a empresa Delta e consequentemente suas revendedoras, 

como atestou os colaboradores S101 e CP101: 
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“O crescimento da empresa porque ampliou o universo da revendedora, na 
verdade. Antigamente ela só vinha até a loja e fazia seu pedido por um 
sistema. Hoje em dia ela tem a oportunidade de ter vários outros tipos de 
acesso”. S101 

 
“Aqui ela pode conhecer o produto, saber mais do produto e passar para o 
cliente dela o que ela está vendendo, mas a comodidade de retirar na hora, 
de levar o produto de ter a pronta entrega, acho que até ajuda a vender 
mais porque o cliente pede para receber depois mas se ele tem ali na hora, a 
vontade no impulso de compra é muito maior”. CP101 

 

Concordando com as citações de Azevedo (2018), Godoy (2018) e Rigbi (2011) 

sobre o fato de  uma empresa multicanal o, é aquela que oferece aos consumidores diversos 

canais de contato com a marca, seja para se comunicar ou para comprar da forma que for mais 

conveniente, e que as organizações que adotam esta estratégia podem aumentar suas vendas e 

alcançar maiores índices de lucratividade, os resultados analisados nesta categoria, indicaram 

que a empresa Delta  teve várias vantagens a partir do uso da estratégia de multicanalidade, 

posto que as revendedoras (clientes) desta organização passaram a comprar mais por conta do 

aumento da oferta dos canais de realização de suas compras, já que em diversas falas, como a 

dos entrevistados S101 e CP101, foram elucidadas que ela passou a vender mais e ter mais 

lucratividade. 

6.3 Processo de separação (picking) em uma empresa multicanal 

 

A categoria três desta pesquisa foi formada pela junção de quatro unidades de 

significado: Definição, e objetivo da área de separação (picking); atividades da área de 

separação, (picking) da empresa multicanal; papel da área de separação (picking); 

envolvimento das outras áreas com a separação. 

A unidade de significado quatro (US4) denominada de “Definição e objetivo da 

área de separação (picking)” mostrou o propósito dessa unidade, uma vez que ela visa 

implementar uma separação (picking) eficiente que funcione em cadeia é de suma importância 

para o processo de separação de pedidos, de maneira a atender as necessidades do revendedor 

de forma assertiva e ágil. Esse objetivo está bem claro nas falas dos entrevistados, C203, 

CP101 e EL1103. 

 

“Receber o pedido, separar os produtos, colocam em uma esteira, faz a 
conferência desses pedidos, aí embalam”, C203.  

 
“O objetivo da separação é entregar para o revendedor o que ele pediu”, 
CP101. 
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“O principal objetivo é o envio rápido e com assertividade assim, atender o 
máximo da expectativa”, EL103.  

 

A unidade de significado cinco (US5) denominada de “Atividades da área de 

separação (picking) da empresa multicanal” indicou que esta atividade é composta por 

tarefas menores que tem uma quantidade de detalhes significante, e por isso, o processo de 

reposição dos produtos nos endereços deve ser altamente efetivo, pois se associam com o 

tempo no fechamento dos pedidos. As falas dos sujeitos deste estudo deixaram claro  que: “O 

básico do nosso estoque é a separação de pedido. Todo mundo consegue fazer”, E202; “Se a 

gente tiver organizado, reposto produtos é rápido”, A202; “O próprio endereçamento torna 

mais simples”. L101. O entrevistado E101ainda explicou que:  

 

“Lá a gente tem a captação de pedidos, que é justamente os pedidos que 
entram pela internet/aplicativo, temos a separação e conferência, 
faturamento, expedição, que são os pedidos que a gente manda para a 
entrega, para o cliente. Tem um prazo e de 2 a 3 dias ú teis para ser 
entregues. Reposição, conferência de mercadoria quando chega”. E101. 

 

A unidade de significado seis (US6) denominada de “Papel da área de separação 

(picking)”. Considerado o “coração” da empresa, o papel da área de separação (picking) 

torna-se fundamental em uma empresa Multicanal. Pois depende dessa área o cumprimento da 

separação até a efetividade na entrega correta do pedido cliente/revendedora, desde o 

recolhimento dos produtos nas alocações, acondicionamento nas caixas, montagem da 

embalagem e envio dos pedidos com os produtos escolhidos.  

Segundo o entrevistado EL103, “É a parte mais importante para não ter nenhum tipo 

de erro de envio para revendedora, enviar um produto a mais ou a menos”.  

 

“A separação de pedidos é o coração da operação. Sem a separação nada 
faz sentido. O recebimento não faz sentido. O abastecimento. O atendimento 
das supervisoras. Das atendentes no espaço das revendedoras. Então a 
separação é entregar o que ele espera da empresa. É tudo”, CP101.  

 
“Então a gente sabe da importância da separação de pedidos, que é por 
onde realmente sai o faturamento da empresa. no final, a gente entrega um 
bom resultado para empresa, naturalmente também por meio de 

separação”, L101. 

 

A precisão da separação e o atendimento rápido são chaves para uma experiência de 

sucesso do cliente, já que o picking e embalagem são as duas áreas em que geralmente as 

economias de custo mais significativas podem ser desenvolvidas. 
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A unidade de significado sete (US7) denominada de “Envolvimento de outras 

áreas com área de separação (picking)”. Além de tudo descrito nas USs anteriores, 

evidenciou-se que área de separação de pedidos (picking) deve se relacionar com demais áreas 

da empresa, e esse envolvimento deve ser sempre em prol do revendedor, facilitando a 

comunicação. É muito importante que as revendedoras tenham canais exclusivos para mediar 

os seus interesses com a empresa prestadora de serviços, uma vez que esses canais estreitam a 

comunicação da revendedora e atuam fortemente nas críticas, reclamações, sugestões, 

negociação de boletos, conhecimento das promoções, prazos e status dos seus pedidos. 

 

Fica claro então, que o envolvimento das diversas áreas dentro da empresa, para 

prestar um melhor serviço para revendedora é primordial para satisfação e fidelidade da 

revendedora na empresa Delta. Conforme descrito na fala do sujeito C203. 

 

“Uma boa comunicação, tanto com a revendedora, quanto com o estoque e 
eu acredito que isso vá facilitar também o trabalho na própria separação”. 
“A revendedora consegue enxergar essa a comunicação dentro da empresa 
como algo positivo”. C203 

 

Para compreensão dessa categoria, Martins (2018) deixa claro que o objetivo do 

processo de picking é maximizar o nível de serviço às restrições de recurso, como mão de 

obra, equipamentos e capital, o picking requer uma grande coordenação, organização e 

atenção aos detalhes, a fim de mover os selecionadores pelos depósitos, para que eles possam 

preencher o maior número de pedidos no menor tempo possível.  

Sobre as tarefas que englobam a atividade de separação (picking), Riviera Alegre 

(2005), Ferreira e Macedo (2011) e Carvalho et al. (2012) citam que são a conversão do 

pedido do cliente para uma lista, a qual mostra locações específicas para cada tipo de produto, 

quantidade e sequência da coleta de produtos a serem recolhidos, a viagem para coletar 

(recolher) os produtos e empacota-los e distribui-los para a transportadora. Todas estas tarefas 

foram listadas pelos entrevistados dessa pesquisa, além disso, segundo os resultados 

analisados nesta unidade de significado, é de grande importância que as tarefas da atividade 

de separação de pedidos sejam feitas produto por produto, e que o separador possa seguir a 

rota determinada no picklist (lista de pedidos), otimizando o tempo desde a coleta e entrega 

para revendedora. 

Posto que os principais desafios para as empresas que adotam estratégias de 

multicanais estão relacionados à eficiência logística como a atividade de picking que é 
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considerada como uma das mais críticas por conta de seus elevados custos. Essa atividade 

pode ser considerada como umas das mais críticas, pois depende muito da operação realizada, 

pode-se ter um elevado custo de mão-de-obra, tempo de execução das tarefas, os quais podem 

influenciar o nível de atendimento dos clientes (FERREIRA; MACEDO, 2011; FLEURY; 

MONTEIRO, 2000).  

Concordando com Carvalho et al. (2012), a atividade da área de separação dos 

pedidos ou picking, consiste na recolha dos produtos certos, na quantidade certa, de forma a 

satisfazer as necessidades manifestadas pelos clientes. Portanto, é no picking que começa o 

serviço ao cliente e por essa razão a atividade é alvo de grande atenção.  

A partir das análises desta categoria, fica claro, ao notar que otimizar essa área traz 

grandes benefícios à empresa, como confirma Barry (2018). 

 

6.4 Relação da área de separação (picking) de uma empresa multicanal com o cliente 

(revendedora) 

 

A quarta categoria desta pesquisa foi construída pela análise da unidade de 

significado oito (US8), denominada de “Percepção da revendedora sobre a área de 

separação (picking)”. Nela, evidenciou-se a percepção da revendedora a respeito da área de 

separação (picking) se dá por meio do tratamento dado ao seu pedido, e a mesma consegue 

perceber por meio da assertividade do pedido recebido em sua casa. A atenção que ela recebe 

da supervisora, na loja física, faz toda diferença e ajuda ela a entender toda particularidade 

que existe até a caixa chegar a sua casa. Ciente desse entendimento, a revendedora acaba 

migrando para outros canais, a fim de atender a sua necessidade evitando os gargalos da 

empresa, nos momentos de entregas. 

O entrevistado CP101, deixa claro na sua resposta como as revendedoras percebem 

todo trabalho, que tem por traz dos bastidores, mediante a separação eficiente do seu pedido. 

 

“Na operação, até quando eles visitam o espaço do revendedor, a  gente 
consegue ver a reposição, o abastecimento da loja e ali eles veem que existe 
algo por trás e no contato com a supervisora, quando é para perguntar de 
algum produto ou se por acaso houve a falta de algum produto que foi 
solicitado elas entram em contato até com o estoque, mesmo e conseguem 
saber que existem pessoas, que existe um processo que faz tudo isso 
acontecer.” CP101. 
 
“Eu acredito que a revendedoras consegue perceber a complex idade d 
separação de pedidos, sim por conta do tempo que ela recebe depois esse 
pedido”. C203 
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“Com certeza elas conseguem o processo de separação: Ex: falta uma 
sacola/revista, elas questionam”. E101 

 

O estudo de Barry, (2018) nos mostra que, a precisão do pedido e o atendimento 

oportuno dos pedidos são chaves para uma experiência de sucesso do cliente, e isso causa a 

percepção da revendedora sobre a atuação da área. 

 

6.5 Principais elementos do processo de separação (picking) em uma empresa multicanal 

 

A unidade de significado nove (US9) denominada de “Características do processo 

de separação (picking)”. Observar a performance e desenvolver processos que sejam 

frequentemente melhorados, é essencial para o bom funcionamento de todo centro de 

distribuição. Afirma CP101. 

 

“Talvez é uma coisa que não fazemos sempre, mas eu acredito que acaba 
sendo melhor quando duas pessoas fazem a separação. Uma faz a 
conferência, outro faz a separação. Eu acho que a gente consegue ser mais 
certo no pedido quando isso acontece. Quando uma pessoa separa e a outra 
confere”. CP101. 

 

As diversas formas de execução dos processos devem funcionar, sem causar impacto 

na satisfação da revendedora e do cliente final. Como percebemos na citação do sujeito E203 

“Porque tudo isso envolve o desempenho da empresa, das pessoas que trabalham aqui.” E203.  

 

“Dar satisfação para a revendedora, de resolver tudo, deixar o estoque 
organizado, que é uma cadeia, para que o estoque fique redondo, para que 
os meninos do estoque refaçam pedidos e o pedido entregue para a 
revendedora saia corretamente”, E203. 

 

É importante estudar qual tipo de Picking se encaixa melhor em seu negócio, além de 

levar em consideração, que todos eles possuem processos que precisam ser seguidos 

fielmente, como conferência dos itens e organização do estoque (Martins, 2018). 

Atualmente, algumas empresas destacam na otimização da técnica de picking, como 

por exemplo, na região sul do país, o grupo Angeloni da rede varejista, que implementou em 

2014 o Voice Picking, substituindo o antigo modelo de coletores de dados, conforme estudos 

de Sulman, (2017). 
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A unidade de significado dez (US10) denominada de “Variáveis do processo de 

separação (picking)”. As variáveis do processo de separação (picking) vão depender da 

quantidade de pedidos do dia, e da quantidade de pessoas disponíveis no centro de 

distribuição para realizar todo processo operacional. O processo em cadeia tem que funcionar, 

ocorrendo reposição de estoque de forma rápida para que a separação de pedidos não seja 

interrompida, ou gere atraso no recebimento da revendedora: Conseguimos evidenciar, por 

meio de da fala dos entrevistados L102 e E203. 

 

“Por que eu falo da velocidade. Eu vou voltar em um aspecto aqui: essa 
prateleira, mesmo estando 100% abastecida, vai ter um determinado tempo 
que ela vai ter que ser reabastecido de novo que eu não sei se mesmo ela 
estando 100%, ela vai atender a minha demanda de saída.” L102 

 
“Às vezes eu acho que um colaborador pode fazer mais de uma função. 
Mais foco para repor tudo isso, para separar/organizar. Acredito que tem 
que ter mais foco nisso. Às veze as pessoas são mais dispersas, acabam 
fazendo pela metade”. E203 

 

Conforme estudo realizado por Won e Olafsson (2010), a estratégia que deve ser 

analisada e levada em consideração, é a maneira com que o processo de separação de pedidos 

se torne mais eficiente, levando em consideração o trade-off da eficiência do armazém e a 

urgência em atender ao pedido do cliente, pois a alternativa pode estar em formar lotes 

adequados com tamanhos medianos, com objetivo de reduzir o time de separação, e com isso 

realizando a separação de uma quantidade maior de produtos, em um tempo menor.  

Segundo De Koster et al., (2017) a atividade de picking, está sendo considerada com 

uma das atividades mais importante, que impacta diretamente no desempenho de um centro 

de distribuição. 

 

6.6 Status do processo de separação (picking) em uma empresa multicanal 

 

A unidade de significado onze (US11) denominada de “Erros que implicam no 

processo de separação (picking)”, apresentou os principais elementos que implicaram sobre 

os erros no processo, falta do produto no estoque, erro na separação dos produtos, troca de 

produto por desatenção na bipagem, erro no encaminhamento no pedido da revendedora, 

demora em separar os produtos de cada pedido.  

“Erro do sistema, às vezes pode ser os próprios meninos que separam terem mandado 

a mais”. C203, “Está faltando um item e a revendedora está aqui e às vezes tem dois, três no 
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sistema”. C203. Essas foram algumas das narrativas dos entrevistados que comprovam que 

existem erros no processo de separação.  

A fala do sujeito S101 abordou esta questão, entretanto, este colaborador esclareceu 

sobre os erros que também existem no sistema utilizado pela empresa Delta: “Às vezes consta 

no sistema da gente que tem o produto, identifica na finalização o pedido e não tem aquele 

item.”  

Percebeu-se, a partir dos resultados desta pesquisa, que os diversos erros ocorridos 

na atividade de separação de pedidos impactam diretamente em outros processos, pois, geram 

retrabalho, e causam uma grande insatisfação das revendedoras que muitas vezes estavam 

contando com os produtos dos pedidos realizados e por algum motivo um ou mais produtos 

foram cortados antes do envio para a solicitante, como confirmou a fala do colaborador A202: 

“Insatisfação do revendedor porque aí ele vai ficar frustrado, pois pediu um produto e foi 

outro e para não dar erro no estoque que pode estar acontecendo, de quantidade dos 

produtos”, A202.  

Além dos erros causados pelos recursos humanos da empresa Delta, durante as 

entrevistas, notou-se que os funcionários que participaram desta pesquisa se mostraram 

cientes da existência de tais erros, e que quando abordados por seus gestores sobre as 

inconsistências do processo de separação, há uma preocupação e motivação para melhoria no 

processo e tentativa de autocorreção das falhas que lhes competem. A fala do S101 comprova 

este ponto, porque mostrou que tais falhas, além de deixarem o cliente insatisfeito, também 

gera descontentamento dos gestores da área de separação (picking) bem como das outras 

atividades logísticas da empresa Delta: “Gera uma insatisfação do revendedor, e até do nosso 

gerente, porque a gente cometeu um erro/falha e a gente não pode falhar”. S101. 

Para uma melhor compreensão sobre a eficiência da atividade de separação de 

pedidos (picking), aparentemente é necessário que haja um acompanhamento detalhado e 

minucioso de cada etapa e interrupções do processo, pois somente assim, seria possível 

identificar os gargalos desta operação, e chegar ao resultado que a empresa multicanal Delta 

(contratante) deseja para cada atividade. 

A unidade de significado doze (US12) foi denominada de “Gaps do processo de 

separação (picking)”. Os resultados desta US mostraram que os principais Gaps do processo 

de separação (picking), são causados por problemas operacionais, tais como: baixa quantidade 

de treinamento de mão-de-obra; melhoria no processo de manutenção e aprimoramento das 

ferramentas essenciais para assertividade e agilidade da separação de produtos; pouco 
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investimento em softwares específicos que apoiem os processos da atividade de picking 

(separação). Os relatos dos sujeitos E101, CP101, A203 e S101 atestaram sobre estes pontos: 

 

“Eu acho que o treinamento, poderia sim, bolar, fazer, acompanhar mai s. 
Aprender e ensinar mais”, CP101. 
 
“Se tiver uma boa reposição; se tiver produto na prateleira, cheia; todos os 
produtos que a gente precisa na prateleira, não ter f alta  de produto, isso 
agiliza bastante a separação”, E101. 

 
“Acontece muito do leitor não estar bom. Tem leitor aí que lê só que não faz 
barulho. E tem leitor que faz o barulho e não lê”, A203. 
 
“Às vezes, com a correria do fechamento em si do ciclo para faturamento, 
mesmo, da empresa, geralmente a gente fecha um lote de pedidos que 
deveria ser pelo sistema, mas nós não fazemos pelo sistema, fazemos 
manual. Aí a gente corre risco, em fazer manual.”S101. 
 
“Acredito que quando se fala o sistema de operação sempre dá para 
melhorar o software para ficar mais intuitivo porque a gente trabalha com 
pessoas extremamente operacionais na separação ali. Então, quanto mais 
fácil for o sistema, mais intuitivo, mais rápido e mais assertiva vai ser a 
separação.” CP101. 

 

A unidade de significado treze (US13) que foi nomeada “Mudanças realizadas no 

processo ou na gestão da área de separação (picking)” mostra as mudanças já realizadas no 

processo ou na da área de separação (picking) que aconteceram mediante os investimentos 

feitos devido a necessidade de evolução dos resultados e manutenção de sobrevivência da 

empresa Delta no mercado competitivo. Além disso, notou-se que os investimentos devem ser 

constantes porque possibilitam a melhoria do serviço prestado às revendedoras, este achado 

bem como as mudanças a partir dos investimentos foi confirmado por meio das falas e 

observações dos sujeitos, L101 e CP101 abaixo: 

 

“Hoje a gente tem ainda essas questões de melhoria da parte de separação, 
do picking, e ainda tanto que não foi feito, como ainda estamos fazendo. 
Então foi feita troca, investimento por meio de prateleiras, coletores de 
códigos de barra um pouco mais evoluídos, justamente para melhorar toda 
essa parte e dar uma resposta muito mais significativa para a empresa.”, 
L101. 
 
“Essa questão do freelancer, a gente já está trabalhando em cima disso. 
Estamos procurando pessoas que sejam algo como freelancer quase que fixo, 
pessoas que a gente chame sempre as mesmas, para que a gente consiga dar o 
treinamento para ela e consiga executar as tarefas mais certas.”, CP101. 
 
“O pessoal, a gestão vem melhorando desde o início porque a gente sabe que 
é uma das coisas mais importantes que tem e por isso que a gente tem uma 
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quantidade de colaboradores, um pouco até acima da média que as outras 
centrais, até por questões de agilidade, de assertividade.”, L101.  

 

A unidade de significado quatorze (US14) “Influência da sazonalidade no 

processo de separação (picking)” indicou que principalmente em datas comemorativas e no 

fechamento dos ciclos, ou seja, quando a quantidade de pedidos aumenta consideravelmente, 

há uma exigência de maiores esforços não só da equipe que separa os pedidos, quanto dos 

gestores que fazem a gestão e planejamento na área produtiva, a fim de atender a revendedora 

dentro dos prazos estipulados, como mostram as observações colhidas nas falas dos 

entrevistados CP101, C203 e E101: 

 

“Olha, têm dias que tem muitos pedidos, final/fechamento de ciclo a gente 
recebe uma quantidade bem alta de pedidos.”, CP101. 
 
“Nós trabalhamos com ciclos e aonde normalmente tem de 15 a 20 dias e as 
revendedoras, no decorrer, vão fazendo pedido e aí aumenta mais quando 
está terminando.”, C203. 
 
“Se for data comemorativa eu tenho um volume maior, se for final de 
ciclo/fechamento, também.”. E101.  

 

A unidade de significado quinze (US15) deste estudo foi chamada de “Principais 

elementos do SAC” porque abordou os pontos do Serviço de Atendimento ao Consumidor, 

que é uma ferramenta utilizada no meio comercial, para intermediar, resolver e ajudar nas 

pendências, entre a empresa e o revendedor. É por meio desse canal de relacionamento a 

empresa visa resolver seus problemas, propor sugestões, tirar dúvidas, e fazer reclamações. O 

SAC tem como padrão de atendimento diferenciado estabelecido, de forma direta a atender 

revendedora, solucionando seus problemas e diminuindo os desgastes entre ambos os lados. 

Os entrevistados C203, L101, E101, A202 e EL103 mostraram a importância desse canal de 

relacionamento criado para intermediar a necessidade do revendedor com a da empresa: “A 

gente tem um SAC, que direciona cada reclamação e aí é tratado individualmente.”, C203; “A 

primeira reclamação no SAC é devido a corte no pedido da Revendedora. A gente tem corte, 

às vezes por erro de sistemas ou erros operacionais que acontecem”. L101; O revendedor 

acaba vendo a gente com outros olhos. Surgem reclamações, a reclamação vai para o SAC e 

isso atrapalha bastante. E101; “A gente tem uma pessoa que trabalha para estar suprindo. Ela 

repassa essas reclamações pra gente. É um canal. Ela está intermediária. Para estar atendendo 

melhor os revendedores”. A202; “Mas se o cliente quiser reclamar, ele pode ligar no SAC, 
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que já tem no setor especializado nas centrais, que é responsável por tudo que for entrega 

como se fosse uma ouvidoria”. EL103 

A última unidade de significado dezesseis (US16) desta pesquisa foi criada para 

mostrar as “Sugestões de melhorias da área de separação (picking)” indicadas pelos 

colaboradores entrevistados. Nas entrevistas ficou claro que tais sugestões de melhoria para a 

área de separação (picking), requerem investimento constante em treinamento, capacitação e 

especialização dos colaboradores e em novos ativos para área operacional, além de 

implementação de ferramentas e softwares que façam com que o processo diminua o seu 

tempo, seja mais preciso, reduza custos e despesas. As falas dos entrevistados, L101 e EL103 

relatam sobre tais sugestões: 

 

“Acredito que separação, por exemplo, a gente tem uma opção no sistema, 
que é separação por lote, que a gente faz o pedido unitário e essa separação 
por lote você consegue fazer uma separação de um lote inteiro. Acredito eu 
que é uma das opções que daria para melhorar essa parte.”, L101. 
 
“Uma reposição preventiva. Principalmente quando chegar carga já ter 
alguma forma de ver o que vai chegar à carga e já, no ato da descarga 
mesmo, já separar tudo. Uma reposição até mesmo antes da separação, com 
os produtos que já tem no estoque.”, EL103. 
 
Eu acredito que por meio de ferramentas da administração. Então a gente 
tem aí a questão do 5S que, sempre bem aplicado, funciona muito bem. Por 
meio de kanban, de outras atividades que melhora a administração da 
operação. L101 

 

A tendência do uso de estratégias de multicanais por empresas no Brasil é crescente e 

surgiu a partir de mudanças no comportamento e no perfil do consumidor que está mais 

exigente e consulta mais de um canal para realizar uma compra, por isso, as empresas 

precisam estar alinhadas às necessidades de seu público-alvo a fim de garantir a credibilidade 

e presença de suas marcas e aumentar a oportunidade de vendas (SEBRAE, 2018; GODOY, 

2018).  

Apesar disso, a adoção desta estratégia no cenário nacional ainda se encontra em fase 

de amadurecimento (SEBRAE, 2018), assim, a categoria Status do processo de separação 

(picking) em uma empresa multicanal foi criada para mostrar como é caracterizado o processo 

de separação (picking) especificamente na empresa Delta, já que esta atividade se associa com 

a satisfação das necessidades do mercado consumidor.  

Acerca de tal caracterização, os resultados mostraram que como dito por Martins 

(2018) é importante entender qual tipo de separação (picking) que se encaixa melhor em uma 
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empresa, e neste intuito a separação do tipo “discreto”, indicada por este autor, foi a que se 

mostrou proeminente nesta pesquisa. Ademais os achados mostram que este método, assim 

como indicado por Leitão, (2007), pareceu ser o mais simples, posto que os pedidos possam 

ser separados por um estoquista que vai selecionar os diversos produtos de um pedido, na 

tentativa de acelerar a produtividade desta tarefa. 

Os resultados desta categoria também evidenciaram que apesar da equipe da área de 

separação estar ciente que a precisão do pedido e o atendimento oportuno dos pedidos são 

chaves para uma experiência de sucesso do cliente, como indicado por Barry (2018), existem 

erros corriqueiros no processo da atividade de separação, e que tais erros, assim como dito por 

Martins (2018), que geram transtornos para os clientes e prejuízo para a empresa Delta, por 

isso, é primordial que o processo de separação (picking) seja bem feito, pois 

independentemente do tipo de pedido feito pelo cliente (meio eletrônico, catálogo ou 

presencial). Ademais, as falas dos entrevistados também concordaram com este último autor 

sobre a importância da atividade de separação antes de outras atividades logísticas, pois tais 

tarefas são primordiais na geração de satisfação do cliente no recebimento do pedido feito. 

A partir da análise desta categoria percebeu-se que alguns erros acontecem por conta 

dos GAPS da atividade de atividade de separação (picking), sendo eles principalmente 

listados como erros referentes à quantidade de treinamento aos funcionários, falta de 

melhorias nas ferramentas do processo bem como baixo investimento em softwares que 

apoiam o desempenho desta atividade.  

Com relação aos softwares, foram listados a falta sistemas como o WMS, dito por 

Beckedorff e Gartner (2008) como essenciais para aumento da eficiência e controle e redução 

de erros, e também nas ferramentas há uma carência de maquinários como o Voice Picking, 

que já são largamente utilizados nos mercado, como citado por Salman (2017) que mostrou o 

uso desta ferramenta pelo grupo Angeloni desde 2014, que tem tido diversas vantagens em 

sua utilização como a redução dos gastos com manutenção e, consequentemente, o aumento 

da produtividade e lucratividade. Outro exemplo de empresa que utiliza esta ferramenta é o 

grupo Pão de Açúcar, que desde a implantação em 2005, cita uma notória redução de tempo 

na separação dos produtos e aumento de 40% do volume de caixas embarcadas nos 

caminhões, além da economia com matérias-primas como papel, que impactam diretamente 

nos custos e no meio ambiente, como indicado por Romaine (2014). 

Uma vez que um dos objetivos do processo de picking é maximizar o nível de 

serviço às restrições de recursos também humanos, já que este processo requer uma grande 

coordenação, organização e atenção aos detalhes (MARTINS, 2018), entre os GAPS 
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apresentados pelos resultados deste estudo, a falta ou baixa quantidade de treinamento para a 

equipe do CD que pratica esta atividade, foi listada como uma das mais relevantes, fato que se 

pode implicar diretamente na redução da efetividade desta atividade, pois, concordando com 

Martins (2018) os erros cometidos por recursos humanos e que poderiam ser reduzidos por 

meio de treinamentos, impediriam que houvessem atrasados e falhas no recebimento do 

pedido dos clientes de uma empresa multicanal. 

Mudanças no modelo de gerenciamento da atividade de separação (picking) foram 

apontadas como fundamentais obter sinergias na integração dos processos de negócios-chave 

ao longo da cadeia de suprimentos, como comentado por Pires (2004). Acerca de tais 

mudanças os resultados mostram que a empresa Delta já está investindo tanto em ativos 

humanos quanto não humanos na atividade de separação, a fim de obter um melhor 

desempenho na gestão de sua cadeia de suprimentos. Tais alterações e investimento também 

são essenciais por conta de fatores como a sazonalidade de pedidos que influenciam 

diretamente a eficiência da tarefa de separação, corroborando assim com Won e Olafsson 

(2010), autores que indicam que na sazonalidade o processo de separação de pedidos deve se 

tornar mais eficiente, pois leva em consideração o trade-off da eficiência do armazém e a 

urgência em atender ao pedido do cliente. 

As falhas no processo de separação e insatisfação dos clientes da empresa Delta, são 

postuladas pela equipe de serviço de atendimento ao cliente (SAC) que faz a intermediação 

das ocorrências relatadas pelos clientes e a equipe de gestão da atividade de separação, para 

que esta última possa promover as mudanças necessárias para que os erros listados sejam 

corrigidos e assim minimizar os atritos e aumento da satisfação dos clientes (revendedoras) da 

empresa Delta. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da abordagem do tema deste Trabalho Aplicado como “O processo da 

atividade de separação (picking) em uma empresa multicanal”, faz-se necessário tecer 

algumas considerações acerca da pesquisa, que teve como objetivo principal entender e a 

analisar o papel da atividade de separação (picking) em uma empresa multicanal, para isso, foi 

necessário detalhar três objetivos específicos, que neste estudo empreendeu 1) comparar os 

principais pontos revistos na literatura com a atividade de separação (picking) na percepção da 

equipe que a pratica; 2) investigar quais os principais elementos do processo de separação 

(picking) no CD de uma empresa multicanal; 3) averiguar quais os principais GAPS e 

mudanças já realizadas no processo de separação (picking) no CD e que melhorias são 

propostas pelos colaboradores que atuam nesta área. 

A escolha do método qualitativo ajudou a entender minunciosamente a percepção 

mediante a necessidade para melhorias e implantação de ferramentas que necessita de 

recursos impactantes para empresa.  

Baseando-se no objetivo principal do estudo, percebeu-se que foi possível ter um 

bom entendimento acerca da atividade de separação em uma empresa multicanal, já mediante 

as pesquisas realizadas no processo de construção da revisão de literatura, pode-se ter um 

entendimento teórico rico, acerca do processo de separação (picking) numa empresa, 

principalmente com as que se utiliza das estratégias multicanais, já que este foi  o pano de 

fundo deste estudo.  

Considerando a abordagem teórica, nota-se que na empresa Delta, é realizado o 

processo de separação (picking) discreto, onde cada estoquista separa um pedido por vez, 

gerando mais confiabilidade dos produtos separados, por meio de uma ordem de separação. É 

muito importante ressaltar que esse é mais dispendioso, uma vez que o estoquista precisar se 

deslocar mais vezes para finalização dos pedidos. 

Ao fazer a comparação dos principais pontos revistos em relação à separação 

(picking) na literatura com a percepção que os entrevistados têm, pode-se dizer que os 

resultados deste estudo demonstraram a importância que o picking tem nas operações de 

empresas com multicanais, deixando claro que a otimização, a eficiência e a aceleração, são 

variáveis que cada vez mais devem ser aprimoradas nas operações, aumentando a capacidade 

produtiva, estreitando o relacionamento com o cliente e reduzindo custos, erros e retrabalhos. 

Ao investigar quais os principais elementos do processo de separação (picking) no 

CD de uma empresa multicanal, notou-se na literatura que há no processo de picking, 
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elementos que corroboram a importância dele na agilidade, armazenagem e organização nos 

centros de distribuição, o que reflete positivamente no seu compromisso na entrega de 

produtos numa empresa multicanal, esse fato fica bem evidente na fala de diversos 

entrevistado, quando eles deixam claro que o tempo faz toda diferença no processo de 

separação, e para cada vez melhorar esse tempo é necessária a imputação de produto no lugar 

e tempo certo. Do ponto de vista operacional, esse tempo contribuiu para derrubar barreira 

dentro da empresa, e consequentemente possibilitar a evolução na multicanalidade, 

aumentando o faturamento da empresa e a tornando-a mais competitiva perante aos seus 

concorrentes. 

No que tange a averiguar quais os principais GAPS e mudanças já realizadas no 

processo de separação (picking) no CD, percebeu-se que a empresa apresenta pontos que 

merecem muita atenção, e que podem ser observados com oportunidade para empresa 

melhorar os seus processos e capacitar colaboradores com treinamentos contínuos. Um ponto 

muito importante e que maioria dos entrevistados já tem ciência dos GAPS que a empresa 

apresenta, tais como: baixa quantidade de treinamento, melhoria no processo de manutenção 

de maquinário e processos, aprimoramento das ferramentas essenciais para assertividade e 

agilidade do processo. Mediante a isso, se faz necessário um planejamento geral, que aborde o 

lado da empresa, criando ações que apresentem resultados, tendo um acompanhamento do 

gestor, com objetivo de impulsionar os colaboradores e aprimorar os gargalos da empresa.   

Considerando os resultados apresentados, este Trabalho Aplicado contribui para o 

aprimoramento dos conhecimentos sobre a atividade de separação de pedidos (picking) 

(pertencente à área de gestão da cadeia de suprimentos (GCS), tarefa à qual, mostrou-se, neste 

estudo que no âmbito das empresas multicanais, passa de mera coadjuvante para o quadro de 

atividades principais da GCS. Contribuição também para Gestão da Cadeia de suprimento, 

uma vez que o Picking é pouco estudo, essa dissertação servirá para entendo da importância 

do picking em empresas multicanais, com percepção da equipe que no ato do picking, eles 

estão separando a necessidade da revendedora, uma fonte de renda dela. 

Os resultados deste estudo mostraram também que, mesmo uma empresa grande como 

a empresa Delta, existe a necessidade de melhorias básicas nesta atividade, posto que os 

resultados provenientes da pesquisa indicaram que as empresas multicanais devem fazer a: 

• Implantação de um programa para ajudar na arrumação, organização, limpeza e 

padronização, como o programa 5S, a fim de focar na organização, fazendo com que 

a sua equipe entenda que tudo tem o seu devido lugar, evitando o desperdício e 

focado na otimização da variável chamada tempo; 
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• Implantação do sistema WMS, que realiza o gerenciamento do CD, ajudando a 

manter a organização do produto certo no local correto, evitando a perda de tempo do 

colaborador, uma vez que o sistema consegue traçar a rota perfeita para o separador 

otimizar seu tempo; 

• Aquisição de um sistema para provisionar a demanda, mais robusto e preciso, que 

possa direcionar qual o produto que pode ser melhor investido gerando melhor 

retorno, diminuído assim ruptura de produtos, e consequentemente gerando mais 

faturamento para empresa; 

• Implantação da separação em lote e analise dos resultados, com possibilidade de 

aprimoramento desse processo. 

Acerca das sugestões de melhorias indicadas pelos colaboradores que praticam a 

tarefa de separação, notou-se que algumas já vêm sendo implementadas pela empresa Delta, 

como investimentos em sistemas, pessoas e maquinários, porém, também foram listadas 

algumas práticas que são utilizada no mercado e que a empresa Delta ainda não investiu 

como, por exemplo a separação por lote citada por Martins (2018). Assim como este autor 

indica, este tipo de separação foi indicado também pelos entrevistados como sendo a mais 

rápida, devido a redução do tempo de separação. 

Embora todos esses investimentos citados no capítulo de análise e discussão dos 

resultados deste estudo sejam sugestões de melhorias para os processos internos da empresa 

Delta, ainda é preciso amadurecer bastante a concepção e o comportamental dos 

colaboradores que participaram deste estudo.  

 

7.1 Limitações 

 

Dificuldades de encontrar artigos na parte de picking em empresas multicanais, uma 

vez que o tema é pouco explorado na literatura em empresas brasileiras. 

Detalhar mais os próximos estudos, as particularidades de empresas regidas pelos 

sistemas de franquias. 

Explorar mais os objetivos das partes envolvidas (Franquias e franqueadoras); 
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