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fazer.  

Assim foram definidas as seguintes atividades: 

➢ Integrar a estagiária; 

➢ Proporcionar à estagiária enriquecimento pessoal e profissional; 

➢ Acompanhar as atividades diárias e executá-las; 

➢ Conhecer os diversos departamentos existentes na empresa e suas atividades; 

➢ Apoiar no processamento de carga e descarga; 

➢ Fazer o levantamento de processos; 

➢ Elaborar o estudo de tempo e métodos dos principais processos da empresa; 

➢ Apoiar na prática da qualidade no entreposto. 
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Resumo 

O Estágio Curricular, integrado na licenciatura de Gestão foi realizado na empresa 

Olano Portugal Transportes, SA e na Olano Logística do Frio que pertencem ao 

Groupe Olano, localizada na cidade da Guarda.  

Este relatório tem como objetivo especificar as atividades realizadas no decorrer do 

estágio curricular, que teve a duração de 400 horas, conforme previsto no plano de 

estudos da Licenciatura de Gestão, no período compreendido entre 31 de julho a 9 de 

outubro de 2018.  

O estágio curricular é a complementação do curso através da aproximação à 

realidade do ambiente de trabalho numa empresa, proporcionando, desta forma, a 

utilização prática dos conteúdos aprendidos ao longo do curso 

O relatório foi organizado pela seguinte forma. O primeiro capítulo procura 

identificar a organização onde o estágio ocorreu, especificando a sua atividade, a sua 

estrutura organizacional, o conhecimento da sua missão, visão e valores e os seus 

principais concorrentes. O segundo capítulo descreve as atividades com as quais tive 

maior contacto ao longo do estágio, em concordância com o plano de estágio pré-

definido.  

 

Palavras chave: Gestão, Armazenagem, Transportes e Logística, Tempo e Métodos. 

JEL Classification: M11-Production Management   
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Glossário de Siglas  

ADEME-Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

CMR- Contrato de Transportes Internacionais de Mercadoria 

ESTG-Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

EU- União Europeia 

IFS-Internacional Food Standard  

IPG-Instituto Politécnico da Guarda 

ISO-International Organization for Standardization 

Lda.-Limitada 

OLF-Olano Logística do Frio  

OPT-Olano Portugal Transportes  

PLIE-Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial 

SA-Sociedade Anónima 

SWOT- Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threa 

TIR-Transporte Internacional Rodoviário  

TLF-Union des Entreprises Transport et Logistique de France  

UNTF-União Nacional de Transportes Frigorífico
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Introdução 

O estágio curricular tem como objetivo complementar o percurso realizado ao longo do 

curso de Gestão na Escola Superior de Tecnologia e Gestão no Instituto Politécnico da 

Guarda (ESTG – IPG). A realização do mesmo oferece aos alunos um “ensino” prático das 

funções profissionais que futuramente vão desempenhar, permitindo a prática da 

aprendizagem teórica obtida durante o período de aulas e provando cada vez mais que a 

prática é indispensável. 

O presente relatório tem a finalidade da descrição, de uma maneira geral, da empresa onde 

realizei o estágio bem como as atividades desenvolvidas na Olano Logística do Frio, Lda. 

durante cerca de dois meses e meio.  

Para uma maior facilidade e compreensão do relatório, este encontra-se dividido em dois 

capítulos. No capítulo I apresenta-se uma breve caracterização do Grupo Olano, onde a 

empresa Olano Portugal Transportes, S.A. se encontra inserida, bem como a breve história 

de empresa, estrutura organizacional, caracterização da atividade, entre outros. No capítulo 

II efetuada-se a descrição das atividades realizadas na empresa ao longo do estágio, na área 

da Logística, mais especificamente um estudo de tempos e métodos.  

Por último, tecer-se-á uma conclusão alusiva ao estágio.  

Para a demonstração das tarefas desenvolvidas apresentam-se em Anexo os documentos 

que ajudam a compreender essas tarefas durante o período de estágio. 
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CAPÍTULO 1-BREVE INTRODUÇÃO AO GRUPO 

OLANO 
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1.1. História do Grupo Olano1 

A História do Grupo Olano será apresentada por ordem cronológica, especificando-se os 

pontos importantes da sua evolução. 

Nicolas Olano (Figura1), nasceu a 5 de outubro de 1951 em Saint-Jean-de-Luz (França), 

sendo o fundador e atual Presidente do Grupo Olano. É também o copresidente da União 

Nacional de Transportes Frigoríficos (UNTF) desde a sua criação em 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Nicolas Olano 

                                                                     Fonte: (Google Images) 

 

➢ De 1975 a 1980 – A “Dura” Realidade do Mercado. 

Nicolas Olano oriundo de uma família que trabalhava na venda de peixe, desde muito 

jovem se iniciou no mundo do trabalho. Aos 20 anos adquiriu a carta de condução de 

pesados e comprou o primeiro camião iniciando o seu trajeto de negócio, criando a 

primeira empresa Olano.  

  

                                                           
1 Informação retirada do Manual de acolhimento da empresa 
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➢ De 1980 a 1988 – O Crescimento em 1980 surge a grande mudança.  

A empresa Olano mudou-se para a área industrial de Jalday em Saint Jean de Luz. Esta 

empresa era constituída por 50 de escritórios, 800 garagens e 500 câmaras frias. A frota era 

composta por cinco camiões de reboque. Este período corresponde, à descoberta de um 

novo mundo no consumo de congelados. Até 1988, a empresa Olano teve um crescimento 

de 30% a 50% por ano. Este crescimento manifestou-se no aumento de novas atividades de 

transporte e armazenamento de produtos congelados, carne pendurada e transporte de 

frutas e vegetais. 

 

➢ De 1988 a 1992 – Conhecimento Externo 

 

A forte comunicação, com o interior e com o exterior de Saint Jean de Luz fez com que 

fossem descobertas as necessidades do cliente. Graças a este crescimento, ocorreu o 

desenvolvimento de logística da empresa, bem como o enriquecimento da cultura através 

de contactos com grandes grupos desta área. Em 1992, a abertura do Mercado Europeu, 

inseriu uma nova fase de desenvolvimento internacional na logística. 

 

➢ De 1992 a 2001 – Constituição do Grupo  

Em 1992, a empresa Olano e o Grupo Holding Olano Family Services são fundidas, 

originando assim o Grupo Olano. Alguns anos mais tarde os filhos do fundador Sandra e 

Jean- Michel Olano integram a empresa. Este foi o início de uma divisão no pensamento e 

trabalho do grupo, ou seja, da estrutura de holding e posições-chave em toda a 

organização. 
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➢ De 2001 – 2014 – A Mundialização 

O Grupo Olano abre-se para um mundo em mudança. O Grupo expanda-se na Europa do 

Sul, Marrocos e América do Sul colocando tanto o comércio internacional aberto a 

montante como a jusante, o que requer uma boa gestão de logística. O compromisso pelo 

desenvolvimento sustentável deu origem a uma geração de desenvolvimento equilibrado e 

de qualidade demostrado na Carte Agence de l`Enviroment et de la Maîtrise de l`Energie 

(ADEME) para reduzir as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) e em 2010 na 

abordagem para a obtenção da norma Internacional Food Standard (IFS). 

 

➢ Ano 2015 – Grupo Olano faz 40 anos  

O Grupo Olano fez em 2015, 40 anos de vida, tendo alcançado uma organização com a 

atuação em duas áreas, Economia por um lado e Gestão Desenvolvimento e Produção por 

outro, o que lhe permite melhor e atender às expectativas dos seus clientes. O Grupo 

oferece uma imagem moderna e estruturada como uma empresa sustentável, que encara o 

futuro com confiança. 
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Figura 2-Direção do Grupo Olano 

1.2. Direção Geral do Grupo Olano 2 

 

O Grupo Olano desde o seu nascimento até à atualidade foi dirigido pela família. Tem 

como figura principal o fundador e presidente do Grupo Nicolas Olano e também 

responsável pelo polo de produção. A sua filha Sandra Olano como diretora geral de 

comunicação e desenvolvimento sustentável e o seu filho Jean-Michel Olano como diretor 

Geral e responsável pelo polo de Economia e Gestão. A Figura 2 apresenta a direção do 

Grupo Olano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Informação retirada do Manual de acolhimento da empresa 

Direção Geral do Grupo 

Olano 

Sandra Olano Nicolas Olano Jean-Michel Olano 
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1.3. Origem 

 

O Grupo Olano é especialista em transportes de mercadoria com temperatura controlada. 

No dia-a-dia efetua vários transportes de todos os produtos alimentares. O seu slogan e 

objetivos são os que a seguir vou referir. 

 

Slogan 

 

“Nous sommes une société de moyens qui vivons passion du transporte et de la logistique 

du froid” (somos uma sociedade de meios que vivemos a paixão pelos transportes e 

logística de frio). 

 

Objetivos 

 

 Respeitar os compromissos assumidos com os clientes – Uma das prioridades do 

Grupo é recolher as condições e o desejo do cliente que estão ligados com a qualidade 

e a segurança dos produtos alimentares. 

 

  Evoluir com as críticas a que estão sujeitos – Uma forte comunicação interna reflete-

se numa aceitação livre, tanto feitas pela própria organização, como pelo exterior. 

Uma forma da redução de críticas negativas e ferramenta de evolução é a elaboração 

de auditorias no sistema de gestão da qualidade e da segurança alimentar. 

 

 Evoluir para o “amanhã” ser melhor que “hoje” – Através de objetivos, e de 

organização individual em cada novo dia, com o intuito de poder chegar a todo o tipo 

de clientes. 
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 Obediência às normas internas e externas – Com um sistema de gestão da qualidade e 

da segurança alimentar, este Grupo pretende que toda a equipa cumpra todas as regras 

sem exceção, reduzindo assim o risco de acidentes em cada posto de trabalho. 

 

 Manter uma posição no meio envolvente – Centralização no crescimento pessoal e 

profissional de cada um, para que todos os objetivos propostos sejam realizados, bem 

como criar relações de parceria com fornecedores e clientes de todo o Grupo. 
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Figura 3-Grupo Olano pela Europa 

1.4. Grupo Olano pela Europa  

 

A distribuição do Grupo Olano situa-se em vários pontos da Europa. Estão localizados de 

forma estratégica e de modo a satisfazer o cliente o melhor e mais rapidamente possível. O 

Grupo tem 46 implantações localizadas em Portugal, Espanha, França e Itália, conforme 

está apresentado na Figura 3. 

 

 

  

Fonte: (www.groupe-olano.com) 
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Figura 4-Certificados de Qualidade 

1.5. Certificados de qualidade do grupo Olano 

 

O Grupo apresenta vários certificados de qualidade conforme se pode verificar na Figura 4. 

Foi assim distinguido diversas vezes pela excelência da sua prestação de serviços e pelo 

seu compromisso com a diminuição de emissão de gases poluentes inerentes à sua 

atividade. De entre os certificados de qualidade adquiridos pelo Grupo Olano ao longo da 

sua vasta história destacam-se a norma ISO 9001 (International Organization for 

Standardization) atribuída pela AFAC (Association For Academy Quality). 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte:(www.groupe-olano.com) 
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❖ ISO 9001- Association Françoise Pour L'Assurcance La Qualitté (AFAQ)   

 

O Grupo Olano foi certificado com a norma ISO 9001 em 1994, mais concretamente as 

empresas do grupo sediadas em Saint-Jean-de-Luz, Bordéus e Montauban. 

A ISO 9001 foi elaborada pelo Comitê Técnico Quality Mangement and Quality Assurance 

(ISO/TC 176). Este documento certifica os Sistemas de Gestão da Qualidade e define os 

requisitos para a implantação do sistema. O objetivo da norma é trazer confiança ao cliente 

de que os produtos e serviços da empresa serão criados de modo repetitivo e consistente. 

Qualquer empresa pública ou privada pode obter esta certificação com base na ISO 9001, 

independentemente do seu setor, produto ou serviço oferecido. Este documento é um 

recurso valioso para a gestão da empresa, pois agrupa um conjunto de práticas de gestão de 

empresas de todo o mundo. 

 

❖ ISO 22000 

  

A Olano Portugal em 2011 e a Olano Valencia em 2014, adquiriram a certificação na 

norma ISO 22000, a única norma universal de Gestão da Segurança Alimentar que engloba 

todas as outras. A certificação de acordo com a ISO 22000, demonstra o compromisso com 

a Segurança Alimentar e a satisfação do cliente, apoiando a organização na proteção da sua 

imagem corporativa e valorização da sua marca. Esta norma define os requisitos para 

sistemas eficazes de Gestão da Segurança Alimentar e pode ser aplicada a qualquer elo da 

cadeia de fornecimento, permitindo assegurar a conformidade com todas as legislações de 

Segurança Alimentar, reduzir os riscos de sanções e possíveis ações judiciais. 

 

 

❖ Bilan Carbone  

 

Esta certificação foi adquirida pelo Grupo Olano em 2013, sendo implementada na Olano 

Saint-Jean-de-Luz. Destina-se a garantir um maior controlo das emissões de gases 

prejudiciais para o meio ambiente, principalmente de Dióxido de carbono (CO2) e através 

da avaliação desses dados tem como objetivo a redução da emissão de gases poluentes e 

consumo de energia. 
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❖ International Featured Association Logistics 

A International Featured Association (IFS) Logistics tem como objetivo criar transparência 

e confiança em toda a cadeia de fornecimento. Este padrão, desenvolvido especificamente 

para armazenamento, distribuição e transporte, bem como atividades de carga e descarga, 

pode ser implementado em empresas que gerem produtos alimentares e não alimentares, 

estabelecendo um padrão comum com sistemas de avaliação uniforme. 

 

❖ Agence d’Environnment et la Maîtris de l’Énergie  

A Agence d’Environnment et la Maîtris de l’Énergie (ADEME) é uma instituição pública 

nacional de natureza industrial e comercial que atua sob a tutela dos Ministérios da 

Pesquisa, Ecologia e Energia de França. As suas principais áreas de intervenção dizem 

respeito à gestão de resíduos, conservação do solo, eficiência energética, energias 

renováveis, qualidade do ar, redução do ruído, gestão ambiental e ecodesign. A ADEME 

criou o programa Objetif CO2, trata-se de uma carta de compromissos voluntários para 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Este programa é proposto pelo Ministério da 

Transição Ecológica e Solidária, do Ministério dos Transportes e da ADEME em parceria 

com organizações profissionais de transporte. 

Ao aderir a este programa, as empresas comprometem-se a reduzir o consumo de 

combustível e as emissões de gases poluentes para a atmosfera num plano de ação de 3 

anos, valorizando assim o desempenho ambiental da organização, tornando-se pioneiras 

numa estratégia global para a luta contra a poluição atmosférica, controlando 

principalmente a emissão de Dióxido de Carbono 
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1.6. Reconhecimento/Prémios do Grupo Olano 

 

Para garantir a qualidade e a credibilidade dos serviços de modo a fidelizar mais clientes, 

ao longo dos anos de existência, o Grupo tem tido reconhecimentos e prémios dos serviços 

prestados aos seus clientes a saber: 

• 1995: Prémio empreendedor.  

• 1997: Estrela de Pequena e Média Empresa (PME) Internacional; Estrela do 

transporte e da logística; Preços de autodidata Aquitaine.  

• 1998: Acessor do Banco de França. 

• 1999: Convite para o Elysee Jacques Chirac.  

• 2000: Troféu dos “melhores campos”.  

• 2002: Prémio dos 6 transportadores do ano e Troféu dos As (Empreendedor do ano). 

• 2004: Transportes do ano.  

• 2007: Eleito para a Co- Presidência da UNTF.  

• 2008: Eleito talento do ano por Objectif Aquitaine e Entrega das insígnias dos 

Cavaleiros da Ordem Nacional Mérito por Michele Alliot – Marie.  

• 2011: Aquitanians prémio de responsabilidade social corporativa e Melhores 

transportes europeus do ano.  

• 2012: Gerente Comercial Aquitaine.  

• 2014: Troféu da empresa “família feminina”.  

• 2015: Grande prémio de empresa em crescimento. 
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Figura 5- Rota Transportes Marítimos da Cadeia SEEFFOWAYS 

1.7. Empresas do Grupo Olano pela Europa  

 

O Grupo Olano dedica-se ao transporte de mercadoria quer dentro de França, onde está 

sediado, quer entre diferentes países. Assim sendo, o Grupo Olano situa-se em diversos 

pontos geográficos da Europa, com o objetivo de garantir que os prazos de entrega de 

mercadoria sejam cumpridos e assim satisfazer as necessidades dos seus clientes o mais 

rapidamente possível e com a melhor eficiência.  

 

Rede Europeia SEAFOODWAYS  

Em maio de 2014, o Grupo OLANO, juntamente com os seus parceiros STEF e EXPRESS 

MARÉE, iniciou uma abordagem conjunta e responsável pelo desenvolvimento da cadeia 

SEAFOODWAYS, uma rede europeia de recolha e distribuição de produtos do mar. Em 

outubro de 2014, os três fundadores formalizam a adesão de três novos grupos na rede: 

O'TOOLE TRANSPORT (Irlanda), KOTRA (Países Baixos) e MED FRIGO (Grécia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.groupe-olano.com 
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Figura 6-Cadeia de Distribuição do Setor Marítimo 

Como é possível constatar pela observação da Figura 5, a SEEFOODWAYS realiza 

transportes um pouco por toda a Europa, com especial ênfase na Península Ibérica e 

França. Desta forma, participam ativamente nesta cadeia de transportes um total de 51 

empresas, sendo que aproximadamente 38% pertencem ao Grupo Olano (representado a 

verde na figura mencionada anteriormente). 

 

Plano de Transportes do Setor Marítimo 

O Grupo OLANO é líder na Península Ibérica com 20 plataformas multi-temperatura e é 

considerado uma referência neste setor no Sul da Europa e da Península Ibérica. Empresas 

do Grupo com sede em Portugal, Espanha, França e Itália participam ativamente nesta rota, 

como se pode observar na Figura 6, sendo que este canal de distribuição alberga ainda 

países rodeados por mar, dado a natureza do mesmo como a Irlanda, Inglaterra, 

Dinamarca, Holanda e Grécia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: http://www.groupe-olano.com/filiere-maree/ 
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Figura 7-Zonas de Distribuição e Expedição do Setor de Carnes 

O Grupo Olano conta com 2 empresas de gestão de fluxo, a OLANO Seafood, com sede 

em Barcelona e OLANO Seafood Ibérica, com sede em Irun. Conta ainda com 7 empresas 

de recursos com sede em Poussan, Catalunha, Zaragoza, Galiza, País Basco, Madrid e 

Andaluzia, como pode ser observado na Figura 6 

 

Plano de transporte Setor de Carnes 

 

Em relação à rota de transportes do Setor de Carnes do Grupo Olano, são quatro as 

empresas do grupo que participam nesta rede, todas em território francês, nomeadamente a 

Olano Bordeaux, a Olano Motauban, a Olano Trémorel e a Olano St-Martin-de-Crau, 

servindo como zona de expedição o Sul e Noroeste de França, e como zona de distribuição 

o restante território Francês e cinco países espalhados pelo ocidente e centro da Europa, 

designadamente Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Holanda, como se pode observar na 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: http://www.groupe-olano.com/filiere-viande/ 
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Figura 8-Movimentação de paletes do Setor de Frescos 

Plano de Transporte Setor de Frescos 

 

A distribuição de frescos neste canal é assegurada por 12 empresas do Grupo Olano 

presentes em França, Espanha e Portugal, movimentando aproximadamente 800.000 

toneladas anuais, o que representa cerca de 25% do Volume de Negócios. De entre as 12 

empresas que fazem parte deste canal destacam-se a Resano Logistique, presente na Olano 

Carla Sud, com um total de 18.000 paletes movimentadas ao ano, bem como a Olano Artix 

que movimenta aproximadamente 12.000 paletes anuais e a Olano Portugal movimentando 

10.000 paletes por ano (Figura 8). 

 

 

  

Fonte: http://www.groupe-olano.com/filiere-frais/ 
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1.8. Parcerias Grupo Olano 

 Transportes Caudete 

A empresa Transportes Caudete S.A fundada em 1967 e com logótipo apresentado na 

Figura 9, é uma empresa que oferece serviços de transporte refrigerado para toda a Europa 

a partir de qualquer área da Espanha. Para melhorar a eficiência do serviço, a Transportes 

Caudete transferiu parte da frota para Massalavés (Valência, Espanha), sendo este um 

ponto decisivo para o estabelecimento de uma parceria com o Grupo Olano, uma vez que 

em Massalavés está também presente uma empresa do Grupo, a Olano Massalavés, sendo 

que as duas sedes distam apenas aproximadamente 500 metros uma da outra. Os principais 

destinos de exportação são o Reino Unido, a Alemanha e a França.  

Os principais produtos transportados pelos mais importantes exportadores espanhóis são 

frutas, vegetais e produtos congelados. Em sentido inverso os produtos mais importados 

para o território espanhol são essencialmente produtos lácteos, congelados e mercadorias 

em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-Logótipo Transportes Caudete 

 

  

Fonte: http://www.transportescaudete.com/ 
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 Transportes Tarragona 

A empresa Transportes Tarragona localizada em Tarragona, uma cidade histórica no 

interior da Catalunha e com logótipo constante evidenciado na Figura 10, é pioneira no 

transporte internacional e nacional, atendendo clientes em Espanha e em toda a Europa. 

Realiza transportes para as principais cidades e centros de logística na Espanha e no 

restante continente europeu. 

 

 

 

Figura 10-Logótipo Transportes Tarragona 

 

 

 Lezier 

A empresa Lézier Transport, com mais de 35 anos de experiência, com logótipo 

apresentado na Figura 11, é uma empresa especializada no transporte de mercadorias sob 

temperatura controlada. Atualmente possui uma plataforma de trânsito de temperatura 

controlada e uma área de armazenamento específica de produtos, uma frota de 80 veículos 

refrigerados recentes e uma equipa de aproximadamente 160 profissionais. 

 

Figura 11-Logótipo LézierTransport 

 

  

Fonte: http://www.lezier.fr/ 

Fonte: http://www.transportstarragona.com/en/ 
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1.9. Olano Portugal Transportes S.A e Olano   

Logística de Frio, Lda. 

 

A atividade da Olano em Portugal iniciou-se com a aquisição do alvará da LISFROTA, 

Lda., empresa com sede no Distrito de Leiria e constituída em julho de 2002, embora tenha 

estado sem atividade até aos finais de 2003. 

 

Em janeiro de 2004 a empresa altera a sua designação social, o capital social e a forma 

jurídica, passando para uma sociedade anónima. 

 

Passou a designar-se “OLANO PORTUGAL TRANSPORTES, SA” tem sede na Guarda e 

possui atualmente uma frota de 100 conjuntos frigoríficos. 

 

A Olano Transportes, SA, participa em 90% no capital social de empresa Olano Logística 

de Frio, Lda., primeira empresa a instalar-se na PLIE-Plataforma Logística de Iniciativa 

Empresarial, da Guarda, que integra a Rede Nacional de Plataformas Logísticas. A 

empresa dedica-se ao armazenamento em temperatura controlada de produtos em trânsito 

na cadeia alimentar. No que respeita à experiência dos sócios, destacamos o facto do 

Grupo Olano deter 97% do capital da empresa e ser um dos maiores operadores Logísticos 

Europeus garantindo os meios financeiros necessários ao correto desenvolvimento da 

atividade e à obtenção de sinergias. 

 

A Olano Logística de Frio, Lda foi constituída a 5 de novembro de 2008 e começou a 

operar em outubro de 2009. 

 

As instalações estão situadas na Plataforma Logística da Guarda, aproveitando desta forma 

a excelente localização geográfica que esta plataforma transfronteiriça proporcionada, 

nomeadamente por se situar junto ao nó de convergência entre as autoestradas A25 

(principal via rodoviária nacional de ligação com a Europa) e a A23 (com ligação direta à 

A1). 
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Figura 12-Instalações da Olano Logística Do Frio 

A Olano Logística de Frio, Lda, cujo capital social é de 1.750.000 euros, é uma sociedade 

por quotas, cuja quota principal é detida pela “Olano Portugal Transportes”, a qual, por sua 

vez, faz parte do grupo Olano, sendo que a primeira possui uma capacidade de 

armazenamento de 14 000 paletes, 53.800 m3 em frio negativo e positivo, com um cais de 

1.250 m2 e 14 plataformas de carga e descargas.  

A OLF (Figura12) foi a primeira empresa a instalar-se na PLIE da Guarda, aproveitando 

em termos estratégicos a excelente localização a nível geográfico que a Guarda lhe 

proporciona. Esta empresa dedica-se basicamente ao armazenamento em temperatura 

controlada de produtos da cadeia alimentar necessitando assim de possuir um cais e 

entreposto frigorífico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: (Google Images) 
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Figura 13-Organograma da OPT e OLF 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos 

 

1.10. Estrutura Organizacional OPT e OLF 

O organograma é uma representação gráfica da estrutura hierárquica de uma empresa, isto 

é, do desenho organizacional que, por sua vez, consiste na configuração global dos cargos 

e da relação entre as funções, autoridade e subordinação no ambiente interno de uma 

organização. 

A Olano, na Guarda, apesar de ser constituída por duas empresas, estas trabalham em 

conjunto. Deste modo, a OPT e a OLF têm uma organização semelhante uma à outra, de 

modo a aumentar a satisfação do cliente. 

Como trabalham em conjunto torna-se difícil uma separação do funcionamento e 

disposição de cargos. A OPT e OLF estão organizadas de modo a que se mantenha um 

funcionamento coordenado em todos os departamentos, estando o seu organigrama 

representado na Figura 13. 

 

 

 

 

➢ Administração- É constituída pelo diretor geral que orienta todos os departamentos.   

➢ Assistentes de Tráfego – Estes serviços encontram-se numa secção diferente, mas 

ao mesmo tempo trabalham em conjunto com os restantes departamentos de forma 

a assegurar que os produtos cheguem ao destino a horas. Os operadores de tráfego 

são funcionários que indicam as cargas e as encaminham pelo percurso mais 
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rápido. Sendo que tratam de indicar os locais onde o veículo deve abastecer e 

efetuam pagamentos de portagens via online de forma a reduzir o tempo de espera.  

➢ Motoristas-são responsáveis por levarem o produto ao destino. 

➢ Parque- certifica-se de que os camiões estão no cais certo para ser feita a sua carga 

ou descarga, tendo também como função a verificar a limpeza e a manutenção dos 

mesmos. 

➢ Qualidade e segurança alimentar- Certifica-se que as normas e os regulamentos 

estão em vigor, integrar o controlo da qualidade, a preservação do ambiente e a 

segurança do produto em todas as funções da empresa. Prepara e assegura a 

eficácia e a eficiência do sistema de gestão da qualidade e ambiental implementado. 

Com isto, pretende-se assegurar uma resposta eficaz a: reclamações técnicas e 

melhorias continuas dentro da empresa. 

➢ Entreposto – É constituída pelos assistentes e operadores do entreposto. São estes 

funcionários que orientam a zona do cais, asseguram as entradas e saídas, e ainda 

cargas e descargas do produto.  

➢ Recursos Humanos e Jurídico – Além de procurar desenvolver o potencial humano 

para garantir a ocupação contínua dos postos de trabalho, o departamento de 

recursos humanos deve, garantir a satisfação, o espírito de equipa e a segurança de 

todos no local de trabalho, tendo assim, como função recrutar pessoal qualificado 

para realizar as atividades necessárias ao bom funcionamento da empresa, bem 

como de desenvolver atividades de lazer para todos os colaboradores. 

➢ Faturação- Refere-se ao departamento onde os documentos são emitidos pela 

empresa aos seus clientes, indicando as compras/ serviços, quantidades e preços 

que a empresa disponibilizou. A emissão de uma fatura implica que um pagamento 

é devido à empresa pelas compras/ serviços entregues. Este pagamento deverá ser 

efetuado de acordo com os termos de pagamento acordados (nomeadamente prazos 

e descontos acordados). 

➢ Serviços Administrativos e Financeiros – Departamento onde se controla a entrada 

e saída de dinheiro e a contabilidade da empresa. 

➢ Escritórios e representação- É o departamento que tem contacto direto com 

cliente, representando a empresa e oferecendo os seus produtos e serviços, 

tornando-se um elemento de ligação entre a empresa e o cliente. 
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1.11. Missão, Visão, Valores e Responsabilidade 

social da OPT e OLF  

 

➢ Missão 

A missão de uma empresa é o propósito fundamental, a sua razão de ser, a sua finalidade e 

o porquê da sua criação. Ela tem uma relação direta com a identidade da organização e, por 

esse motivo, geralmente não sofre alterações com o passar dos anos.  

A missão da Olano é: “Acrescentar valor à atividade de comércio de produtos alimentares 

sob temperatura dirigida, através do desenvolvimento de diversas atividades na cadeia 

logística, procurando sempre capacitar e qualificar os seus colaboradores, tornando-os 

capazes de atender às necessidades e superar as expectativas dos clientes.”    

 

➢ Visão 

A visão de uma empresa traduz um conjunto de intenções e aspirações para o futuro, mas 

não detalha o modo de alcançá-las (isso será feito nas etapas seguintes do Planeamento 

Estratégico). Assim, a visão procura servir de modelo para todos os integrantes e 

participantes na vida da empresa, com o objetivo de atingir a excelência profissional, 

melhorando as capacidades individuais. 

 A visão da Olano é: “Reforçar e aumentar a posição de referência na prestação do 

serviço de transporte rodoviário de mercadoria sob temperatura dirigida, procurando 

sempre a melhoria continua da Qualidade do serviço prestado. Deter em toda a faixa 

interior do País, e de forma simétrica no vizinho território espanhol de fronteira, 

instalações que possibilitam a prestação de um serviço de excelência fiável e de qualidade 

a todos os seus clientes que de forma direta e indireta apostem na clusterização do setor 

agroalimentar da região.” 
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➢ Valores 

Os valores formam o código de conduta da empresa. São os princípios éticos e o estofo 

moral que deverão ser respeitados enquanto a empresa procura cumprir a sua missão e 

atingir os seus objetivos de visão. 

“Rigor, qualidade, transparência e competência” 

 

➢ Responsabilidade Social 

A responsabilidade social é, cada vez mais, uma das maiores preocupações das empresas. 

Esta preocupação é importante pelo impacto que tem na sociedade em geral e nas 

comunidades mais necessitadas em particular. 

O objetivo principal de uma empresa é a obtenção de lucros, mas ao mesmo tempo 

contribuir para o cumprimento dos objetivos sociais e ambientais mediante a integração da 

responsabilidade social no núcleo da sua estratégia empresarial. Trata-se de uma maneira 

de contribuir para a sociedade de forma positiva e de gerir os impactos sociais e ambientais 

da organização como forma de assegurar e aumentar competitividade. Por estas razões o 

Diretor da empresa distribui alguns produtos alimentares por instituições de solidariedade 

da região quando alguma mercadoria é rejeitada ou devolvida. Esta mercadoria tem que se 

encontrar em condições de consumo (por exemplo: prazo de validade reduzido) e tem que 

ser autorizado pelo cliente da empresa. 
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1.12. Caracterização da Atividade da Empresa 

A Olano Logística do Frio presta serviços de logística de vários produtos tal como fruta, 

carne, produtos lácteos, panificação e pastelaria, produtos de pesca e ingredientes para a 

indústria alimentar, todos eles com temperatura controlada. 

As principais atividades na empresa são:  

➢ Armazenagem em frio positivo;  

➢ Armazenagem em frio negativo;  

➢ Cross docking;  

➢ Picking;  

➢ Etiquetagem de mercadorias;  

➢ Descarga e carga de mercadorias, classificação e paletização;  

➢ Pesagem. 

Armazenagem em frio negativo: 

➢ A armazenagem constitui um conjunto de funções de receção, descarga, 

carregamento, arrumação e conservação de mercadorias, neste caso é feita a 

aproximadamente -20ºC; 

Armazenagem em frio positivo:  

➢ Armazenagem constitui um conjunto de funções de receção, descarga, carregamento, 

arrumação e conservação de mercadorias, neste caso é feita a aproximadamente entre 

2ºC e 5ºC; 
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Cross Docking: 

➢ O Cross Docking (CD) é um processo de distribuição onde a mercadoria recebida é 

redirecionada sem uma armazenagem prévia, o que permite uma diminuição do 

tempo. Os materiais são classificados, identificados e armazenados por pouco tempo 

ou nem chegam a ser armazenados, estando rapidamente preparados para serem 

distribuídos. O CD permite então que exista um aumento do fluxo entre o fornecedor 

e o produtor e simultaneamente o aumento do espaço de armazenagem, visto que os 

produtos ocupam o armazém por pouco tempo, quando o ocupam. Este processo 

normalmente envolve mercadorias em menores quantidades porque são entregues 

com maior frequência, indo ao encontro da satisfação dos clientes. O CD procura a 

redução de stock, do tempo e dos custos. A receção do stock é feita através de 

operações de movimentação dos produtos dentro das próprias zonas de armazenagem 

ou dos centros de distribuição. Os períodos de tempo são reduzidos desde a receção 

dos pedidos do cliente até à entrega (lead time). Através deste processo há menos 

custos e melhorias em termos de eficiência e eficácia da gestão de todo o processo 

logístico, nomeadamente das atividades de movimentação e distribuição dos 

produtos, não descurando o objetivo da satisfação do cliente; 
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Figura 14-Exemplo de Picking e Cross Doking 

Picking:  

 

➢ O picking, também conhecido como order picking, é a atividade responsável pela 

separação e preparação dos pedidos das quantidades corretas na área de 

armazenagem de forma a satisfazer as necessidades dos clientes. Os fatores mais 

importantes para melhorar o picking de um armazém são o posicionamento dos 

produtos e o fluxo de informação e documentação. O picking é responsável pela 

separação e preparação dos pedidos nas quantidades corretas na área de 

armazenagem, de forma a satisfazer as necessidades dos clientes; 

 

 

Etiquetagem de mercadorias:  

➢ A etiquetagem da mercadoria serve para identificar o elemento de expedição. Essa 

etiqueta descreve o tipo e o conteúdo do elemento e fornece todas as informações de 

modo claro; 

Descarga de contentores, classificação e paletização:  

➢ Os contentores incluem todo o tipo de equipamentos secundários e auxiliares que são 

utilizados para a armazenagem. A classificação serve para diferenciar as 

mercadorias, de forma a facilitar o seu armazenamento e melhorar as informações 

disponíveis sobre a mesma. As paletizadoras são utilizadas para paletizar itens e têm 

como função conceber unidades de carga em conjunto com equipamentos de 

armazenamento de cargas (por exemplo: paletes). 

Fonte: (Google Images) 
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Figura 15-Logótipo da Agro Merchants Group 

1.13. Principais Concorrentes do Grupo Olano 

O negócio de serviços logísticos de frio em território Nacional está concentrado 

num reduzido número de operadores logísticos. Embora esta situação tenha vindo a 

intensificar-se cada vez mais, os sectores que mais necessitam deste ramo são os produtos 

alimentares em temperatura controlada onde se dá tremenda importância ao preço, 

acompanhamento próximo, segurança e controlo das temperaturas a que os produtos estão 

sujeitos durante a armazenagem e o transporte. As principais empresas concorrentes da 

OPT e OLF são a: Agro- Merchants Group, Stef e Transfrio. 

 

Agro- Merchants Group 

O AGRO Merchants Group (Figura 15) foi fundado em janeiro de 2013. 

Juntamente com seu parceiro financeiro, Oaktree Capital Management, a AGRO 

Merchants atualmente possui e opera mais de 7,5 milhões de metros cúbicos de armazéns e 

tem espaços de distribuição com temperatura controlada nos EUA, Reino Unido, Áustria, 

Irlanda, Espanha, Portugal, Polónia, Austrália, Brasil, Chile e Holanda. 

Especialidades:  

• Transporte de mercadorias em toda a Europa, Brasil, EUA e Chile;  

• Preparação e gestão de stocks sob temperatura controlada;  

• Preparação para comercializar produtos;  

• Rastreabilidade de produtos e temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Google Images) 
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Figura 16-Logótipo da Stef 

Stef 

O grupo STEF (Figura 16) é o especialista europeu de logística do frio para todos os 

produtos agroalimentares.  

O grupo tem como objetivo otimizar e perpetuar esquemas logísticos num grande raio de 

ação, na Europa, oferecendo, a cada instante e a cada cliente, às respostas mais adequadas. 

O grupo está presente na Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino 

Unido, Suíça e na Tunísia.  

É uma empresa com origem francesa que se dedica a três ramos:  

• Transporte de produtos a temperatura controlada;  

• Prestações logísticas de produtos congelados;  

• Sistema de informação que gere as necessidades internas e oferece soluções aos 

clientes. 

 

 

 

 

Transfrio 

A Transfrio (Figura 17) iniciou a sua atividade no ano de 1991 com a designação de 

Transportes Rosália. Liderada pelo sócio fundador Sr. Manuel dos Santos em conjunto 

com a sua esposa Dª. Rosália.  

Atualmente, com mais de 15 anos de Know-How no transporte faz armazenamento sob 

temperatura controlada e importa e exporta em toda a Europa, principalmente nos 

mercados mais relevantes: França, Alemanha, Polónia e Reino Unido  

 

 

 

 

 

Fonte: (Google Images) 
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Figura 17-Logótipo da Transfrio 

Especialidades:  

• Transporte de produtos a temperatura controlada;  

• Prestações logísticas de produtos congelados;  

• Transporte de mercadorias em toda a Europa 

 

 

 

 

 

  

Fonte: (Google Images) 
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1.14. Análise SWOT 

De seguida será apresentada a análise dos strengths, weaknesses, opportunities and threats 

(SWOT) das empresas em questão.  

Tendo em conta o período de vivência, durante o estágio na Olano, procurou-se identificar 

os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades, ou seja, a análise SWOT 

da Olano: 

Pontos fortes: 

• Localização Estratégica; 

• Empresa com vasto conhecimento e experiência no mercado; 

• Empresa de um grupo de referência internacional; 

• Recursos humanos qualificados;  

• Alianças e parcerias existentes com outras empresas;  

• Desenvolvimento tecnológico da empresa; 

•  Qualidade dos processos e procedimentos; 

• Clientes fidelizados; 

• Responsabilidade Social; 

• Preocupação Ambiental (Emissões CO2);  

• Logística reversa (Paletes)  

• Empresa completa (transportes e armazenamento); 

 

Pontos fracos: 

 Horários pouco flexíveis; 

 Poucas ações de marketing e/ou publicidade; 

 Elevados custos de funcionamento. 
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Oportunidades: 

• Aumento do consumo de refrigerados e congelados; 

• Crescente diversidade de produtos; 

• Aproveitamento de incentivos ao emprego por parte do governo; 

 

Ameaças 

• Subida dos preços dos combustíveis  

• Subida de preços da eletricidade  

• Concorrência ao nível dos transportes  

• Custos elevados na aquisição de novos veículos  

• Elevada exigência  

• Elevada concorrência  

• Constante evolução do mercado. 
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CAPÍTULO 2 – ATIVIDADES REALIZADAS NO 

ESTÁGIO CURRICULAR
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Neste capítulo serão descritas todas as atividades desenvolvidas durante o período de 

estágio curricular na Olano Portugal Transportes SA. Maioritariamente as atividades foram 

realizadas no de Departamento de Entreposto. Todavia, antes de descrever as atividades, 

será efetuado um breve enquadramento teórico relativo às áreas onde realizei o estágio. 

 
 

2.1. Entreposto  

No início do século XX, deu-se um desenvolvimento gradual na produção de frio artificial. 

Esse desenvolvimento originou o aparecimento de unidades de armazenagem de frio, 

como:  

• Câmaras frigoríficas refrigeradas, a temperaturas positivas próximas dos 0ºC;  

• Câmaras para produtos congelados, a temperaturas negativas, junto dos produtores 

alimentares, distribuidores grossistas e retalho.  

 

Por outro lado, as famílias nas suas casas, passaram a possuir um equipamento designado 

por frigorífico doméstico, que permite a conservação de pequenas quantidades de produtos, 

durante alguns dias.  

Mais tarde, com o desenvolvimento estratégico das empresas produtoras dos produtos e 

das distribuidoras dos mesmos, verificou-se a necessidade de instalações frigoríficas 

autónomas especializadas em armazenagem de produtos perecíveis, sobretudo no estado 

congelado em condições de temperatura e humidade relativa capazes de garantir uma 

armazenagem de vários meses e, por vezes, um ou dois anos. 

Desta forma, desenvolveu-se o conceito do entreposto frigorífico para armazenamento de 

produtos alimentares perecíveis no estado congelado. Caracterizam-se por câmaras 

frigoríficas de grande capacidade, capazes de armazenar centenas ou milhares de toneladas 

de vários produtos perecíveis embalados e protegidos, dispostos em paletes e que podem 

coabitar a temperaturas de armazenagem de -20º C a -25ºC. 

 

O entreposto da Olano (Anexo 1) para produtos congelados é constituído por duas grandes 

câmaras frigoríficas com abertura direta para um grande cais de movimentação de carga 
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Figura 18-Cais 1 da Olano Logística de Frio Figura 19-Plataformas hidráulicas do Cais da Olano 

Figura 20-Caixa de Camião após ter sido carregado 

para receção/expedição. Este cais está equipado com plataformas hidráulicas adaptáveis às 

caixas isotérmicas dos camiões que encostam às portas de guilhotina do cais. Este tem de 

ter uma climatização apropriada que atenuará eventuais choques térmicos durante a 

movimentação das cargas paletizadas com os empilhadores   

O acesso às câmaras é realizado pelo cais de receção/expedição/picking que se encontrará à 

temperatura de +5ºC, com plataformas hidráulicas, que permitirão a continuidade entre o 

piso do cais e a caixa isotérmica dos vários camiões. 

  

Fonte: Elaboração própria  
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2.1.1. Enquadramento do Projeto nos Aspetos 

Técnico-Funcionais    

 

Como foi referido, o entreposto frigorífico é uma unidade industrial destinada à 

armazenagem de produtos alimentares perecíveis e embalados no estado congelado.  

A maioria dos entrepostos presta um serviço de armazenagem misto (Público e Privado), 

misturando produtos da própria empresa (no caso da Olano é um entreposto Público), 

sendo os produtos transformados nas instalações de terceiros, que são colocados nas 

câmaras frigoríficas, mediante um pagamento mensal por quilograma ou por número de 

paletes armazenadas. Alguns entrepostos também prestam serviços complementares à 

armazenagem dos produtos alimentares, os quais serão debitados aos clientes.  

Os produtos alimentares congelados provenientes de Unidades de Transformação 

(matadouros, unidades de pescado, hortícolas, panificação etc.) chegam ao entreposto em 

camiões TIR e caixa isotérmica equipada com unidade autónoma de produção de frio, com 

cargas de 20 a 22 toneladas, à temperatura de -16ºC a -20ºC.  

Um camião, ao chegar ao entreposto, ajusta a traseira da caixa frigorífica a lamelas de 

borracha, a porta em guilhotina do cais sobe e a plataforma hidráulica ajusta-se à soleira da 

porta pivotante dupla da retaguarda da caixa. 

Os empilhadores elétricos entram dentro da caixa isotérmica e transportam as paletes com 

a respetiva carga para o cais, onde serão sujeitas a conferência e a confirmação de 

temperatura, seguidamente serão transportados para a câmara e arrumados na estante já 

pré-definida pelo sistema.  

A utilização de paletes normalizadas segundo a UE, de 1,2 x 1,0 x 0,15 m, permite 

aumentar, substancialmente, o rendimento das operações de carrega e reduzir os tempos de 

abertura das portas das câmaras frigoríficas.  

A abertura e fecho das portas devem ser rápidos, sendo montadas portas de duas folhas 

para limitar a entrada de ar quente com o consequente aumento de temperatura e humidade 

relativa. Para limitar a entrada de ar novo, cada porta possui duas cortinas com lamelas de 

plástico flexível.  
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Nas câmaras está montado um modo de estiva mecanizada, automatizada através de um 

sistema de comando e de gestão computorizada, podendo ser posicionadas cinco paletes na 

vertical, inseridas numa estrutura metálica com módulos de 2 m de altura, atingindo um 

total de 10 m.  

O posicionamento, da palete com a carga, será realizado diretamente pelo empilhador, na 

estrutura metálica da câmara, que se desloca lateralmente com acionamento de motores 

elétricos, ao longo de carris inseridos na laje do pavimento da câmara, permitindo colocar a 

palete com o produto congelado no local previamente selecionado pelos meios 

computorizados, como já foi referido anteriormente.  

Todos os produtos congelados armazenados no entreposto veem embalados, sendo 

obrigatório que a embalagem, por estar em contacto direto com o produto, deva ser 

fabricada com materiais próprios e regulamentados que permitam o contacto com produtos 

alimentares, com dimensão e conceção adequada ao produto. Também deverá estar apta a 

receber inscrições regulamentares impostas pela legislação nacional ou do país destinatário 

nomeadamente, o lote, a data de fabrico e/ou de consumo e as características do conteúdo. 

As caixas de cartão canelado (ou material similar com as embalagens) devem apresentar 

resistência à compressão para proteger os produtos embalados e armazenados nas camadas 

inferiores evitando, assim que sejam esmagados. 

A saída dos produtos congelados do entreposto é verificada por um colaborador para 

assegurar que os produtos se encontram no prazo de validade para consumo humano.  

Por vezes, a distribuição de vários produtos congelados a retalho obriga também a 

operações de picking, em que uma palete leva vários tipos de produtos para determinado 

cliente. Esta operação é, por vezes, demorada e obriga a várias movimentações dos 

empilhadores para encher uma única palete com produtos diferenciados, cobrado assim um 

valor adicional ao cliente, por esta operação, sendo estes produtos conferidos através de 

pistolagem.   
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2.2. Principais Clientes, Levantamento e Tempos de 

Processos  

 

Em âmbito global, atualmente, a procura pela produtividade pelas organizações mantém-se 

como uma das principais formas de se conquistar e fidelizar cada vez mais clientes e 

potenciais mercados. O foco na produtividade proporciona gradualmente a redução de 

custos interligados ao processo, a padronização de métodos de trabalho mais eficientes, 

visando manter as condições de qualidade do processo e do produto exigidas, maior grau 

de confiabilidade e controlo do processo, maior flexibilidade perante necessidades 

emergenciais e atendimento a um constante curto prazo de entrega. 

O mundo está a sofrer rápidas transformações e por isso, as empresas necessitam planear e 

organizar bem as suas estruturas. Reduzir o tempo ocioso de algumas atividades e 

constantemente melhorar o método para a sua execução, são características diferenciais 

positivas de uma organização. Nesse contexto, a procura pela competitividade e 

produtividade, em qualquer que seja a atividade, trata-se do princípio fundamental das 

empresas. 
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2.2.1. Aspetos Metodológicos  

 

Foi-me proposto elaborar um estudo sobre a medição do tempo de processos. Para o 

desenvolvimento deste estudo, inicialmente tive um contato com o Departamento de 

Qualidade, o qual conhecia todo o sistema de produção, e isso facilitou o entendimento do 

funcionamento e desenvolvimento de todas as tarefas realizadas diariamente. Então, 

comecei por categorizar todas as atividades que eram executadas na empresa e assim, 

solicitei que a pesquisa fosse realizada com os principais processos da empresa e  a minha 

proposta foi aceite.  

Dessa forma, foi realizada uma recolha de dados primários a partir da observação de 

processos e um questionário aos colaboradores do entreposto, sem utilização de roteiro, 

com intuito de obter um maior conhecimento e realidade do ambiente de trabalho.  

Uma vez que todos os processos foram bem definidos, passou-se assim para o segundo 

passo medição do trabalho e recolha aleatória de dados, utilizando-se como auxílio um 

termómetro e uma folha de observações (Anexo 2), justificados pela necessidade de 

realização a observações com o auxílio das anotações que reproduzissem a atividade que 

estava a ser realizada. O uso do cronômetro justificado pela necessidade da marcação do 

tempo gasto com a atividade que estava a ser estudada.  

➢ Cronômetro: como função medir o tempo da tarefa atual;  

➢ Folha de observações: utilizado para registrar todas as informações e tempos 

recolha;  

Assim, este estudo foi feito durante cerca de dois meses e meio, em que se utilizava a 

disponibilidade dos colaboradores para fazer o registo do tempo que consumiam para os 

principais processos da empresa, bem como todas as anotações passo a passo consoante a 

forma que os trabalhadores utilizavam para cada operação. Logo, facilitou o entendimento 

de como o estudo de tempos e métodos poderiam definir um tempo padrão na 

produtividade da empresa estudada.   
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Nesse âmbito, com todas as anotações já realizadas, os dados foram analisados (com o 

auxílio do Excel), para um maior entendimento, através de duas etapas: introdução das 

amostras recolhidas e aplicação das ferramentas de gráfico em alguns dos processos.  

Após a conclusão deste estudo foram tiradas várias conclusões que serão referidas no 

ponto seguinte. 
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2.3. Principais Fluxos 

 

Neste ponto serão descritas todas as atividades realizadas no Departamento de Entreposto, 

sendo que foi aqui que decorreu a maior parte do estágio, por indicação superior, para que 

fosse feito um estudo de tempos e métodos.  

Neste departamento realizam-se todas as cargas e descargas da Olano Portugal. São 

discutidos os melhores métodos de trabalho e é organizada a frota de modo a cumprir todos 

os prazos de entrega da mercadoria, bem como são cumpridas todas as regulamentações 

que advêm da lei, sendo que o meu objetivo principal foi a otimização dos principais 

processos desta empresa e controlar o tempo que cada um deles demorava em média. 

Os fluxos (Anexo 3) são todos os processos ou sequências de processos, necessárias para 

atingir um objetivo no menor espaço de tempo, com a maior qualidade e o menor custo ou 

desperdício. 

Os fluxos foram escolhidos através de uma seleção dos principais clientes da empresa e os 

que frequentemente tinham os processos a decorrer nas instalações da Olano, visto que o 

tempo não era muito. 

Em seguida irei falar sobre os clientes e os diferentes processos que a empresa tem para 

cada um eles. 

 

➢ Brasmar 

 

Fundada em 2003, a Brasmar, empresa do Vigent Group, destaca a sua liderança no setor 

alimentar de produtos do mar congelados sendo destacado como um player nacional na 

transformação e comercialização de bacalhau. Está atualmente presente em três países, 

tendo unidades industriais na Noruega, Brasil e em Portugal. 
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Figura 21-Contentor a Granel 

Processos e respetivo tempo médio: 

Contentores a granel:  

Este tipo de processo é muito frequente na Olano, pois recebem cerca de 4 a 5 contentores 

a granel (Figura 21). Este processo consiste na chegada de um camião com mercadoria não 

paletizada, no qual  4 pessoas carregam caixas para formar paletes com a mercadoria que 

chega em caixas. Estas paletes têm cerca de 1,80m e divergem o número de caixas devido 

à dimenção das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo encontra-se um esquema onde é referido o processo e de seguida temos uma tabela 

onde podemos observar o tempo medio do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos: Tempo Médio 

Construir paletes 02:27:23 

Lançar no OPEN 00:03:10 

Etiquetar paletes 00:05:55 

Arrumar mercadoria 00:34:34 

Total 03:11:02 

Construção 

de paletes 

Receção do 

contentor 
Lançamento 

no OPEN 

Etiquetagem 

de paletes 

Arrumar 

mercadoria 

na camara 

Arrumar 

mercadoria 

nas estantes 

Fonte: Google Images 
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Figura 22-Pistola de leitura ótica 

 

 

➢ Lactogal 

 

A Lactogal é uma empresa agro-alimentar portuguesa especializada em laticínios e seus 

derivados e o seu propósito é produzir e comercializar, nos mercados nacional e 

internacional, laticínios e outros bens alimentares através das suas marcas.  Fundada em 

1996, a Lactogal herdou, das empresas que a constituíram- Cooperativa Agro, Cooperativa 

Lacticoop e Proleite/Mimosa S.A.- os seus ativos industriais e as principais marcas que 

constituem, ainda hoje, o maior património da Lactogal. 

Atualmente é líder no sector lácteo em Portugal, com uma quota de mercado superior a 

60% 

 

Processos e respetivo tempo médio: 

Este processo refere-se à receção ou expedição de manteiga e de leite em pó, sendo que os 

dois processos são iguais embora as mercadorias sejam muito diferentes. O leite em pó é 

mantido à temperatura ambiente pois é um produto alimentar seco, enquanto que a 

manteiga é conservada nas camaras onde as temperaturas rondam os 20ºC. Este sistema é 

um dos mais distintos da empresa visto que é um dos únicos em que em que a mercadoria é 

pistolada com uma pistola de leitura ótica (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Images 
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Receção de paletes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedição de paletes: 

 

 

 

Processos: Tempo Médio: 

Baixar a mercadoria das estantes 00:27:30 

Saída da mercadoria da camara 00:27:27 

Conferencia de mercadoria 00:07:44 

Pistolar mercadoria 00:05:20 

Carregar camião 00:17:01 

Total: 01:25:02 

 

 

Processos: Tempo Médio:  

Descargas  00:25:18 

Temperatura 00:08:21 

Conferencia de mercadoria  00:07:44 

Lançamento no OPEN 00:02:21 

Etiquetagem de paletes  00:02:24 

Arrumar mercadoria na camara 00:26:55 

Arrumar mercadoria nas estantes 00:28:55 

Total: 01:41:58 

Receção do 

camião  
Descargas e 

temperatura

s 

Conferencia 

de mercadoria 

Lançamento 

no OPEN 

Etiquetagem 

de paletes 

Arrumar 

mercadoria 

na camara 

Arrumar 

mercadoria 

nas estantes 

Baixar 

mercadoria 

das estantes 

Saída da 

mercadoria 

da camara  

Conferencia 

de mercadoria 

Pistolar 

mercadoria 

Carregar 

camião   
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Figura 23-Contentores da Frulact 

➢ Frulact 

 

Tudo começou em 1987. No início, a Frulact era apenas um sonho alicerçado no 

conhecimento, experiência e paixão pelos produtos lácteos do seu fundador, Arménio 

Miranda, juntamente com os seus dois filhos, Francisco e João.  

 

Em 2017, marcou o lançamento de uma nova unidade industrial, localizada em Kingston, 

no Canadá. Esta entrada significou a expansão da presença internacional da Frulact em três 

continente: Europa, Africa e América. 

Este processo é outro que não é paletizado, visto que os contentores (Figura 23) são uma 

mercadoria bastante distinta das outras, sendo que este processo é também diferente, 

acrescendo na expedição da mercadoria o abate das etiquetas feita pelos operários de 

empilhadores da Olano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  
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Processos e respetivo tempo médio: 

Receção de contentores: 

 

 

 

Processos: Tempo Médio 

Descarga 00:18:15 

Temperatura 00:01:19 

Conferencia de mercadoria 00:02:06 

Lançamento no OPEN 00:02:50 

Ler e colocar etiquetas nas paletes 00:06:47 

Total: 00:31:17 

 

Expedição de contentores: 

 

 

 

 

Processos: Tempo Médio: 

Tirar etiquetas 00:02:39 

Carregar 00:18:45 

Lançamento no OPEN 00:02:30 

Abater etiquetas  00:06:38 

Total: 00:30:32 

  

Receção do 

camião  

Descargas e 

temperaturas 

Conferencia 

de mercadoria 

Lançamento 

no OPEN 

Ler e colocar 

etiquetas nas paletes 

Receção do 

camião  

Tirar 

etiquetas 
Carregar 

 

 

Lançamento 

no OPEN 

Abater etiquetas 

no empilhador 
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➢ Cooplecnorte (E.Leclerc) 

 

Desde a sua criação em 1949, esta empresa apoia-se em alguns homens, sendo o principal 

Edouard Leclerc. A independência constitui logo de início a pedra angular desta aventura 

humana que conta hoje 474 aderentes em França.  

A implementação internacional das lojas E. Leclerc estabelece-se no mesmo espírito que 

em França, tratando-se de Espanha, de Portugal, da Itália, da Polónia e da Eslovénia. A 

vontade desta organização é constituir um polo de comerciantes independentes pela 

Europa. Atualmente, 112 lojas já nasceram no estrangeiro (fora de França) e representam 

mais de 2.4 mil milhões de euros de Volume de Vendas.  

 

Processos e respetivo tempo médio: 

Administrativo: 

O procedimento da Cooplecnorte foi o único escolhido a nível administrativo, visto ser um 

dos processos mais complexos, pois é feito em dois programas: o GHL, programa da 

Complecnorte e no OPEN, programa em que é feito o lançamento para que haja controlo 

por parte da Olano, para que a mercadoria possa ser faturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enviar 

inventário  

Tirar 

encomenda 

Confirmar 

encomenda  

Confirmar 

roturas  

Verificar se a 
mercadoria vai sair 

em mais alguma 
encomenda 

 

Lançamento 

no OPEN 
Fazer picking 

no OPEN 

Validar 

encomenda  

Pedir camiões (após 
tirar encomenda da 

Scalange) 

 

Recuperações de 

encomendas que 

sofreram roturas (se 

necessário) 

Fecho e Pedido 

da AT  

(quinta feira) 
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00:01:43

00:01:05 00:01:02

00:00:00

00:00:17

00:00:35

00:00:52

00:01:09

00:01:26

00:01:44

00:02:01

2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas

Gráfico 1-Tempo de etiquetagem de uma palete consoante o número de pessoas 

A etiquetagem é um dos processos complementares ao da Cooplecnorte, visto que muitos 

dos produtos não estão traduzidos para português. 

 

Etiquetagem 

 

Este processo é simples e divide-se em quatro partes: primeiro é selecionada uma palete 

aleatoriamente (das que são para etiquetar) sendo esta transportada para junto do primeiro 

tapete rolante, onde será retirado o filme que se encontra à volta da palete para assegurar 

que os produtos não caiam. Seguidamente os produtos são postos no primeiro tapete, 

juntando sempre os produtos da mesma qualidade e fazendo a contagem dos mesmos para 

depois começar a tirar as etiquetas. Na impressão das etiquetas encontra-se uma pessoa que 

irá identificar o produto para que possam sair as etiquetas e irá pôr um exemplar em cada 

um (cada produto pode levar entre 1 a 4 etiquetas). Em terceiro a pessoa que está a 

identificar a mercadoria, põe as restantes caixas no segundo tapete e os restantes 

colaboradores fazem a etiquetagem dos restantes produtos. Por último, os produtos são 

postos outra vez numa palete e filmados para voltarem para a câmara.  

 

No gráfico seguinte temos o tempo de demora deste processo, consoante o número de 

pessoas que normalmente costumas desempenhar este trabalho.  
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Conclusão: Como podemos ver no seguinte gráfico 1 o número ideal de pessoas é 3, pois 

não compensa ter 4 pessoas a etiquetar paletes, visto que a produtividade é quase a mesma, 

reduzindo apenas 00:00:03 por paletes.  
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Gráfico 2- Nº de cargas por turno consoante o número de pessoas 

➢ Outras cargas e descargas  

 

Neste ponto, vou apenas referir o número de cargas e descargas que cada colaborador pode 

fazer durante um turno, sendo que cada pessoa trabalha 7 horas e 30 minutos por dia, para 

poder chegar à conclusão de qual o número ideal de pessoas para efetuar estes dois 

processos. 

 

Cargas de paletes: 

No gráfico abaixo faz-se uma análise geral dos resultados obtidos através da amostragem 

do número de cargas de um camião cheio (33 paletes) pelo número de pessoas. 

Como podemos observar através do gráfico 2, quatro é o número de pessoas que podemos 

fazer mais cargas por turno, mas não é o mais viável, pois será um desperdício de recursos 

humanas, então após debate com o meu supervisor de estágio concluímos que o seria 

melhor os colaboradores fazerem este trabalho em grupos de duas pessoas. 
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Gráfico 3-Nº de descargas por turno consoante o número de pessoas 

Descargas de paletes: 

No gráfico abaixo faz-se uma análise geral dos resultados obtidos através da amostragem 

do número de descargas de um camião cheio (33 paletes) pelo número de pessoas. 

Como podemos observar no gráfico 3 o ideal de pessoas numa descarga é de dois 

colaboradores, pois embora não haja um grande aumento, vai haver sempre um auxílio 

entre eles, para que o trabalho possa ser melhor executado. 
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3. Qualidade 

Na atualidade e num mundo globalizado, nas perspetivas gerenciais e nos negócios temos 

que enfrentar a competitividade com conhecimentos e habilidades tanto nas atividades 

internas quanto externas de uma empresa, devendo assim ter resultados satisfatórios e os 

processos logísticos além de resultados devem ter qualidade. Estes processos devem ser 

trabalhados com excelência e adequados, eliminando ou diminuir os erros, tendo assim 

simplicidade para planear, organizar, dirigir e controlar. 

No que aponta às tendências atuais, a Logística deve ser encarada e investida para as 

expectativas dos clientes, tendo em conta a redução de custos, organização interna da 

empresa, o saber trabalhar com produção, operação, processos, vendas, suprimentos e a 

tecnologia bem aplicada e direcionada ligando todos estes pontos com qualidade e 

objetividade. 

Em logística analisamos os procedimentos que devem ter qualidade, para que possam 

atender as expectativas e envolver os departamentos e setores com uma análise de ações 

tanto interna como externa e este planeamento permite à empresa atingir seus objetivos, 

atendendo as exigências e solicitações que são características da qualidade, onde o cliente é 

o foco. Devemo-nos assim guiar e orientar em processos e não em tarefas, gerar valor, 

adotar e apostar na tecnologia da informação, trabalhar sinergicamente, ter uma visão geral 

da cadeia onde os nossos serviços têm qualidade com uma equipe motivada, treinada para 

ter um procedimento cada vez melhor e desenvolver um alinhamento na cadeia, chegando 

assim um melhor desempenho operacional. Então, fazendo uma análise das atividades 

logísticas onde as mesmas são interdependentes, devemos trabalhar em equipe, com ações 

bem alinhadas e estruturadas para a redução de custos, descontinuidade de processos para 

que possamos adotar uma gestão integrada com diversas soluções e normas contingenciais.  
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Sendo a Olano uma empresa virada para a logística de produtos alimentares não poderia 

deixar de falar também em segurança alimentar e fazer a distinção entre estes dois 

conceitos: qualidade e segurança alimentar, sendo que estas duas noções muitas vezes são 

usadas indiscriminadamente. No entanto, importa destacar aqui as suas definições, já que, 

apesar de associadas, possuem significados diferentes, sendo que a primeira refere-se 

à garantia da qualidade dos alimentos comercializados, desde as etapas de manipulação e 

preparo até ao consumo destes. Ou seja, os mesmos são saudáveis, sem a presença 

de contaminantes químicos (como resíduos de agrotóxicos e metais pesados), físicos 

(partes de pedras e insetos, por exemplo) e biológicos e não causam danos à saúde ou à 

integridade do consumidor, já que a segurança alimentar é a implementação de políticas 

públicas com o intuito de garantir a todas as pessoas, em todas as épocas e no mundo todo, 

o direito de acesso a alimentos em qualidade nutricional e quantidade apropriadas para 

uma vida saudável e ativa. 

 A Certificação de Sistemas de Garantia da Qualidade dos Serviços prestados, pelos 

fornecedores de transporte, proporciona um diferencial no mercado para as empresas com 

certificação e garante ao cliente a contratação de um parceiro que segue indicadores 

compatíveis com as exigências do sector. O processo de implementação deste sistema leva 

a uma análise crítica das atuais formas de trabalho, dando origem, à implementação de 

melhorias e correção de hábitos do seu funcionamento interno. 

 O trabalho de uma empresa que trabalha com produtos alimentares passa por oferecer 

produtos seguros e saudáveis, de forma a garantir a saúde e segurança dos consumidores. 

Deste modo, existe um programa fundamental na indústria alimentar – o HACCP. Este 

programa é um requisito legal para as empresas em questão e ajuda a prevenir, controlar e 

eliminar a contaminação garantindo produtos seguros para o consumo sem perder a 

qualidade e sabor. Existem três tipos de contaminações possíveis: contaminação química – 

toxinas, produtos de limpeza, a contaminação física – pedaços de metal, lascas de madeira, 

cacos de vidro, insetos e a contaminação biológica – bactérias patogénicas, micróbios. O 

sistema funciona começando com a criação de uma equipa formada por profissionais de 

vários setores da empresa. No entanto todos devem participar. O programa HACCP 

permite identificar perigos específicos e medidas adequadas para o seu controlo com a 

finalidade de garantir a segurança dos géneros alimentícios. 

 



 

Pág.55 
 

Figura 24-Probabilidade e Severidade dos Perigos 

 

Internacionalmente reconhecida a metodologia HACCP, formalizada pelo Codex 

Alimentarius Commission e criada pela Food And Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) / World Health Organization (WHO), define as medidas a implementar 

para controlar os perigos alimentares. São 7 os princípios definidos pelo HACCP:  

• Princípio 1 - Análise de Perigos e Definição de Medidas Preventivas: Identificação dos 

perigos significativos, grau de severidade, probabilidade de ocorrência, 

medidas a implementar, tendo em consideração a severidade dos efeitos dos 

diferentes perigos identificados na saúde e a sua probabilidade de 

ocorrência. Após a análise é possível decidir sobre o controlo dos perigos 

identificados. 

Da combinação entre a severidade do perigo e a sua probabilidade de ocorrência resulta 

uma escala de significância do risco (Figura 24): 

➢ 0-2: Baixa;  

➢ 3-5: Média;  

➢ 6-9: Alta.   

 

 

 

 

 

Os perigos não significativos, isto é, de significância baixa são controlados através de 

medidas de controlo baseadas nas boas práticas de higiene e manipulação. Os riscos 

considerados significativos têm de ser bem analisados e monitorizados de forma a 

determinar as respetivas medidas de controlo.  

• Princípio 2 - Determinação de Pontos Críticos: Este princípio determina os momentos e 

locais em que um determinado perigo (biológico, físico ou químico) pode 

ocorrer de forma severa no produto (por isso deve saber-se com exatidão em 

que etapas do processo se encontram). 

Fonte: Departamento de Qualidade da Olano 
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 • Princípio 3 – Estabelecimento de limites críticos: Os limites críticos podem ser por 

exemplo, tempo, temperatura, odor, sabor, cor, densidade, etc. e devem 

ser controlados à risca e ter uma margem de segurança de modo a poder 

corrigir desvios antes de a contaminação ocorrer;  

• Princípio 4 – Estabelecimento do Sistema de Monotorização: Através de procedimentos 

de vigilância fazem-se inspeções e análises dos processos e dos produtos.  

• Princípio 5 – Estabelecimento de Ações Corretivas: Para eliminar a causa e corrigir o 

problema e suas consequências. 

 • Princípio 6 – Estabelecimento de Procedimentos de Verificação: É sempre necessário 

analisar e melhorar o desempenho do Sistema HACCP;  

• Princípio 7 – Documentação e Registo: É a garantia de que os pontos críticos se 

encontram sob controlo e facilita a avaliação efetuada por auditores, 

clientes e entidades fiscalizadoras. 

 A International Organization for Standardization (ISO), fundada em 1947, é uma 

organização não-governamental sedeada em Genebra, Suíça e é responsável pela 

elaboração e aplicação de padrões internacionais de qualidade. 

 A Olano implementou e certificou o Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os 

requisitos das normas ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005 (Sistema de Gestão da Segurança 

Alimentar). 

 O sistema de gestão da Olano baseia-se num modelo processual cíclico, desencadeado 

pela identificação dos requisitos do cliente, legais e estatutários, progredindo para o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades geradoras de valor acrescentado, e 

completa-se na satisfação, confiança e fidelização do cliente através do fornecimento do 

serviço pretendido. Cada um dos processos está identificado com base no valor 

acrescentado que proporciona, nos requisitos do cliente e objetivos pretendidos. Assim, o 

desenvolvimento de cada processo é planeado e, posteriormente, verificado e medido. A 

sua gestão baseia-se numa perspetiva de melhoria contínua, em que são feitos todos os dias 

verificações ao cais e aos transportes (Anexo 4). Esta forma fragmentada de melhoria 

contínua ajuda a construir uma melhoria global.  
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Anualmente são definidos pela Gestão os objetivos da Qualidade e da Segurança Alimentar 

com base na Política da Qualidade. A definição destes tem em conta os requisitos 

regulamentares e legais, as linhas estratégicas definidas pelo Grupo, as opções tecnológicas 

e os requisitos financeiros e operacionais do negócio. Os objetivos são avaliados 

periodicamente e, em função dos resultados obtidos, poderão ser definidas e 

implementadas novas ações com vista a corrigir eventuais desvios. O Sistema de Gestão da 

Qualidade e Segurança Alimentar (SGQSA) da Olano baseia-se num ciclo de melhoria 

contínua orientado para a satisfação do cliente pelos serviços prestados, cumprindo sempre 

rigorosamente todos os requisitos legais e regulamentares intrínsecos aos processos e 

manutenção da segurança alimentar. Desta forma, a empresa pretende prestar um serviço 

que satisfaça as necessidades e expectativas do cliente, que garanta a segurança alimentar 

e, ao mesmo tempo, garanta a continuidade e crescimento da empresa. Hoje em dia, o 

serviço de transporte, para além de ser considerado como responsável por uma grande 

parte dos custos logísticos totais, tem um importante papel como facilitador da 

movimentação das mercadorias. Os transportes contribuem para a redução de prazo, 

colocando os bens certos no lugar certo e no tempo certo, sendo um meio ou ferramenta de 

entrega ou fornecimento de mercadorias ou produtos. O cliente preocupa-se apenas com o 

modo como as suas necessidades são satisfeitas, não se preocupando com os problemas das 

empresas de transportes. Desta forma, a empresa deve focar-se no cliente de forma a 

satisfazer as suas necessidades. 

 A qualidade de uma empresa é sinónimo de fidelização por parte dos clientes. Alguns 

fatores contribuem para a qualidade do serviço: a pontualidade e regularidade do 

transporte, a velocidade de deslocação, a informação em tempo real, a conceção dos 

veículos e dos equipamentos, a política de preços, conformidade da mercadoria durante 

todo o processo, qualidade ambiental, preço, entre outros.   
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4. Conclusão 

 

A realização do Estágio Curricular foi uma experiência verdadeiramente enriquecedora 

para mim, enquanto estudante e como Ser Humano. 

A realização do estágio curricular permitiu-me não só o contacto com a realidade do 

trabalho, mas também um enriquecimento das minhas competências profissionais e 

pessoais. O trabalho junto de profissionais qualificados e com vasto conhecimento nas 

matérias processadas foi para mim uma mais valia pois adquiri novos conhecimentos e tive 

a oportunidade de aplicar aqueles que já possuía. 

A integração na empresa foi muito boa, pois existe um ótimo ambiente de trabalho. As 

pessoas, no geral, também foram muito simpáticas e acolhedoras. 

Durante o período de estágio procurei responder e por vezes superar as expectativas que 

me confiavam para o desenvolvimento enquanto pessoa e futura profissional. 

Fazendo uma retrospetiva do tempo de estágio, é possível afirmar que foi uma experiência 

muito positiva, uma vez que possibilitou conhecer o mundo empresarial, principalmente ao 

nível da Logística. Apesar de as expectativas para este estágio serem enormes, as mesmas 

foram concretizadas, e por vezes superadas, permitindo confirmar a minha vocação para 

exercer uma atividade profissional neste sector de atividade logística. 

No período de aulas tinha professores que diziam “Tempo é dinheiro” e agora fiquei a 

saber que é verdade. O tempo e a gestão dele são essenciais para uma maior funcionalidade 

numa instituição. 

A minha postura foi sempre ativa, dinâmica, de empenho e dedicação pelo que considero 

que atingi todos os objetivos a que inicialmente me propus, tendo sido este estágio uma 

experiência muito positiva, motivadora e muito favorável. 
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Anexo 1- Planta do entreposto da Olano 
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Anexo 2- Questionário de Fluxos 
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Questionário de Fluxos 

 

Qual o cliente? 

 

A mercadoria vem em paletes? Contentores? Granel? 

 

Qual o procedimento geral para este cliente de carga e de descarga?  

Carga e tempo: 

 

 

 

Tempo total incluindo pausas e imprevistos:  

 

Descarga e tempo:  

 

 

 

Tempo total incluindo pausas e imprevistos: 

 

Houve algum imprevisto? Se sim o que aconteceu? 
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Anexo 3- Fluxograma Geral 
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Anexo 4- Verificações do Cais e dos Transportes da 

Olano 
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