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Introdução
O e-commerce tornou-se, 
indiscutivelmente, um elemento 
permanente na cadeia de suprimentos 
de bens de consumo. Ao contrário de 
algumas tendências de distribuição, 
que aumentaram e diminuíram com os 
caprichos dos mandatos de conformidade 
do varejo, o e-commerce representa a 
vontade expressa de milhões de 
consumidores individuais que votaram 
a favor de seu canal de escolha com 
seus pocketbooks. 

A Forrester Research e o projeto eMarketer 
2021 de vendas de e-commerce 
alcançarão US$ 5 trilhões, com taxas 
de crescimento em torno de 20%. 

As empresas que operam na cadeia de 
suprimentos de bens de consumo estão 
sentindo o impacto desta mudança de 
consumidor de forma diferente, 
dependendo de suas posições dentro 
da cadeia de suprimentos, e dos canais 
eles já estavam servindo.

Há três players centrais que lidam com 
esta transformação: os fabricantes 
que atendem pedidos de e-commerce, 
os distribuidores atacadistas que 
atendem pedidos de e-commerce e 
os e-tailers. Cada player tem desafios 
provenientes de diferentes extremidades 
do espectro, mas todos são prontamente 
resolvidos pela mesma solução: fluxos 
de trabalho flexíveis e melhor visibilidade 
operacional. Este eBook irá detalhar as 
melhores estratégias para a realização 
de e-commerce, para que a sua 
organização possa capitalizar sobre 
essas grandes oportunidades de 
crescimento.
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Desafios de realização 
para todos os players
Fabricantes: Alguns fabricantes agora lidam com 
clientes varejistas que querem que eles atendam 
pedidos de e-commerce diretamente para o 
consumidor, em nome do varejista. Para essas 
empresas, além dos desafios padrão do e-commerce, 
elas também podem ter que satisfazer mandatos 
de compliance de varejo. Os fabricantes podem 
não ser obrigados a lidar com este negócio, mas 
eles têm uma oportunidade potencialmente 
promissora para cumprir essas ordens, se forem 
capazes de assumi-la.

Distribuidores atacadistas: Os distribuidores 
atacadistas são normalmente bem versados na 
gestão de pedidos de médio a grande porte que 
requerem etiquetagem de compliance e que são 
enviados em horários de rotina. Seu desafio surge 
quando a gerência adiciona oportunidades de 
entrega direta ao consumidor ou de envio direto 
que requerem picking de pedidos menores, de 
linha única e unidade única. Muitas vezes, grandes 
varejistas, como o Walmart ou a Target, dizem a 
um fornecedor que estão satisfeitos com a 
entrega nos centros de distribuição e querem 
que ele comece a fazer envio direto para o 
negócio on-line.

E-tailers: Os e-tailers dominaram o canal direto 
ao consumidor - eles sabem como coletar e 
enviar itens para clientes individuais em horários 
aleatórios. Mas eles podem ter dificuldades para 
coletar pedidos maiores com requisitos específi-
cos de etiqueta de compliance (como aqueles 
ditados pela Amazon).

O primeiro passo para gerenciar um armazém 
eficiente é definir os perfis de sua encomenda. 
Isto é feito através da revisão do histórico de 
pedidos dos últimos 6 a 12 meses, para avaliar e 
identificar padrões sobre o tamanho dos pedidos 
e dos movimentos do produto.

No mundo Omni channel, um armazém típico de 
distribuidores atacadistas terá pelo menos dois 
ou três tipos de pedidos diferentes. A tabela 
abaixo é um exemplo de um cliente WMS que 
vende através de sua própria loja online para 
distribuidores diversos e através de grandes 
varejistas. Nós vemos que 15 por cento de seus 
pedidos são de tamanho médio, multi-linha (2-10 
linhas), 35 por cento de seus pedidos são para 
reabastecimento de grandes varejistas e 50 por 
cento são pedidos típicos de e-commerce, de 
linha única e unidade única. Com este conheci-
mento de seus tipos de pedidos, eles foram 
capazes de construir processos de pick específi-
cos sobre de cada tipo de pedido, para melhorar 
a produtividade de pick dos trabalhadores, ao 
mesmo tempo que excedem os padrões anteri-
ores de serviço ao cliente.

Se você tem diferentes tipos de pedidos e está 
fazendo o pick de cada pedido da mesma forma, 
você está tem uma grande oportunidade para 
melhorar a produtividade e o rendimento dos 
trabalhadores. Por exemplo, o picking de um pedido 
de linha única, típico do e-commerce, é significa-
tivamente diferente do picking de um pedido 
maior, multi-linha e multi-item. Existem diferentes 
características de manuseio, necessidades de 
embalagem e requisitos de etiquetagem.



5 Körber

Encontre o método de picking 
correto 

Algumas considerações importantes ao considerar 
diferentes estratégias de picking:

Mantenha os colaboradores fazendo picking... 
não esperando
Mantenha uma fila de pedidos disponíveis para 
o colaborador. Isto requer uma estratégia de 
reabastecimento eficaz se você estiver usando um 
layout de armazenamento de pick/reserva futuro.

Mantenha os colaboradores fazendo picking...e 
não fazendo outras tarefas
Não atrase os colaboradores com outras tarefas, 
tais como ereção e colagem de caixas de papelão, 
etiquetagem, embalagem, adição de esteira, etc. Os 
colaboradores de picking geralmente são os seus 
recursos de armazém mais qualificados.

Minimize os toques no produto
 Idealmente, o seu processo de picking é projetado 
para que haja precisão suficiente no momento do 
picking, para eliminar a necessidade de verificação 
e reembalagem posterior. Cada unidade de produto 
é tocada apenas pelas mãos dos colaboradores de 
picking antes que a embalagem seja selada e 
transportada para um caminhão de saída.

Minimize as viagens
 Faça o picking a partir de módulos de escolha de 
tamanho adequado em ambos os lados do corre-
dor. Separe as unidades de movimentação lenta 
das SKUs de movimentação rápida para evitar 
viagens repetitivas e improdutivas para além 
desses itens. Considere fazer picking de SKUs de 
movimentação lenta a partir do armazenamento de 
reserva, ao invés de cestas de picking futuro. 
Procure oportunidades de fazer picking em lote de 
pedidos menores em uma viagem. E escolha todos 
os pedidos de uma linha e peça única juntos, já que 
não é necessária uma classificação para dividi-las 
em um nível de ordem discreto.
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Com o picking por onda, vários pedidos são 
agrupados em pequenos grupos ou ondas. 
Um colaborador de picking de pedidos fará o 
picking de todos os pedidos dentro dessa 
onda em uma única passagem utilizando uma 
lista de picking consolidada. Normalmente, o 
colaborador utilizará um carrinho de picking 
multi-camadas e manterá uma caixa plástica 
ou de papelão separada no carrinho para 
cada pedido.

Os tamanhos das ondas geralmente variam 
de quatro a 12 pedidos por onda, dependendo 
da média de picking por ordem naquela 
operação específica. Em operações com 
poucas coletas por ordem, o picking por onda 
pode reduzir muito o tempo de viagem, 
permitindo que o colaborador faça coletas 
adicionais enquanto estiver na mesma área. 

Faça o picking de maneira mais inteligente: 
Picking por Onda/Cluster

Em operações de alto volume, o picking por 
onda é muitas vezes usado em conjunto com 
o picking por zona e com equipamentos 
automatizados de manuseio de materiais. A 
fim de obter a máxima produtividade nas 
operações de picking em ondas, os pedidos 
devem ser acumulados no sistema até que 
haja suficientes escolhas similares para criar 
as ondas. Este atraso no processamento 
pode não ser aceitável em operações de 
transporte no mesmo dia.

O design do carrinho de picking é uma 
consideração chave. O número de caixas e o 
tamanho de cada uma pode ser limitado pelo 
espaço do corredor no armazém. O espaço 
também pode limitar a quantidade de pedidos 
que podem ser coletados em cada onda.
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O picking em lote permite que o colaborador 
colete todos os produtos necessários em uma 
onda antes de embalá-los em caixas de papelão. 
Para cada pick, você é guiado para a cesta de 
pick e informado sobre o produto e a quantidade 
para coletar, mas não é informado em que caixa 
de papelão empacotar os itens. Em vez disso, 
você coloca todos os produtos em uma palete, 
carrinho ou caixas de plástico. Então, você os 
leva para uma área de triagem, onde os separa 
em caixas de papelão para os pedidos apropriados.

Este método de picking é particularmente adequado 
para um layout de armazém que não é propício a 
trazer caixas de papelão pelos corredores das 
cestas de coleta. É também uma forma eficiente 
de coletar muitas encomendas (cada uma com 
algumas linhas), uma vez que permite dividir as 
funções de picking e embalagem entre duas 
pessoas.

Semelhante ao picking por onda, o principal 
benefício do picking por lote é a redução do 
tempo de viagem por pedido. No entanto, os 
benefícios do processo também devem levar em 
conta o aumento do espaço e da mão-de-obra 
necessários para realizar o processo de picking 
secundário nas estações de embalagem. Mão-
de-obra de picking versus mão-de-obra de 
embalagem é o equilíbrio a ser medido aqui.

Faça picking de maneira mais 
inteligente: Picking por lote 
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Sob este método, o armazém é dividido em zonas 
individuais de picking. Os colaboradores de 
picking de pedidos são atribuídos a uma zona 
específica e só coletam itens dentro dessa zona. 
Este método divide os corredores das cestas, de 
modo que cada colaborador só trabalhe em um 
determinado número de corredores.

As zonas são normalmente dimensionadas para 
acomodar coletas suficientes para um ou dois 
colaboradores. O picking por zona é mais eficaz 
em operações de grande porte com elevado 
número total de SKUs, elevado número total de 
pedidos e pickings de coleta baixa a moderada 
por pedido. Zonas separadas também permitem 
a especialização de técnicas de picking, como ter 
sistemas automatizados de manuseio de material 
em uma zona e manuseio manual em outra.

Isto pode ser feito sequencialmente ou 
simultaneamente. Em um armazém que utiliza 
o picking sequencial por zona, um colaborador puxa 
todos os produtos para pedidos em uma zona e 
depois é entregue à zona seguinte, seja através 
de correia transportadora ou manualmente. Para 
pickings de zona simultâneos, vários trabalhadores 
selecionariam itens para um pedido ao mesmo 
tempo e depois os consolidariam. O principal 
benefício é que um problema em uma zona não 
atrasa todo o pedido.

Faça picking de maneira mais 
inteligente: Picking por zona
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O picking de reabastecimento funde os conceitos 
por trás do picking por lote e do picking de 
reserva/futuro o que envolve a separação do 
armazém em uma área de armazenagem (reserva) 
e uma área de picking (futuro). Esta abordagem 
tende a otimizar a utilização geral do espaço e a 
produtividade do trabalho de picking. A utilização 
do espaço é melhorada pelo armazenamento do 
produto a granel em áreas densas, enquanto a 
produtividade da mão-de-obra de picking é 
melhorada ao manter os colaboradores trabalhando 
em zonas menores de picking futuro, que 
tipicamente mantêm volumes menores de estoque. 
Isso cria zonas de “greve” mais acessíveis e 
ergonomicamente amigáveis.

A quantidade e o tempo de reabastecimento são 
impulsionados pelo número projetado de pedidos 
em um determinado período (geralmente um 
dia). Uma vez criado um grupo de pedidos para o 
dia, os pedidos são reabastecidas, em lote, para a 
área de picking futuro. No final do dia, a área de 
picking futuro é coletada limpa e pronta para o 
próximo ciclo de picking.

Faça picking de maneira mais 
inteligente: Picking de 
reabastecimento
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Uma solução de envio sofisticada permitirá que 
você encontre o melhor método e imprima uma 
etiqueta a partir de um desktop ou de um scanner 
portátil. É até possível imprimir etiquetas de 
envio de encomendas antes da retirada, aplicar a 
etiqueta em uma caixa de papelão, coletar o 
pedido e prepará-lo para o envio. Isso funciona 
bem quando você tem informações dimensionais 
e de peso sobre um item e está enviando números 
de itens de poucas linhas ou caixas completas.

Facilidade de Envio

O software flexível é crítico neste domínio, pois 
permite uma combinação dos fluxos de trabalho 
explicados anteriormente no mesmo centro de 
distribuição. Uma solução de envio deve encontrar 
automaticamente o fornecedor de envio mais 
barato e/ou mais rápido porque está integrado com 
o seu ERP ou com sua plataforma de e-commerce. 
Isso faz com que os itens saiam mais rápido, ao 
mesmo tempo em que garante que você está 
fazendo a melhor escolha financeira.

A tecnologia é sua amiga

Assim que você entender os perfis dos pedidos e 
desenvolver um plano para combinar as estratégias 
de picking com esses perfis, um centro de trabalho 
do Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS) 
agrupará os pedidos nesses tipos de perfil e os 
liberará para o picking. Isto é ideal para gerenciar 
pedidos de e-commerce de forma eficiente.

Uma vez liberado, este sistema fornece informações 
detalhadas sobre o status de cada pedido. Os 
status incluem:

• Pronto para a Onda - Estoque suficiente está 
disponível em uma cesta de coleta para 
atender o pedido

• Reabastecimento Realizado - Não há estoque 
suficiente atualmente disponível para atender 
o pedido

• Em processo de picking – Alguém está 
fazendo a montagem do pedido

• Registro de Envio - O picking foi concluído e o 
pedido está aguardando o envio

Este software também permitirá que você priorize 
os pedidos com base em informações classificáveis. 
As prioridades podem incluir:

• Encontrando todas as ordens de linha única e 
unidade única para que você possa atribuir 
todas a um único colaborador de uma só vez.

• Coletas de emergência para levar ordens 
rapidamente para o balcão de atendimento ao 
cliente para processamento com prioridade.

• Já é tarde e a FedEx fará a coleta às 5 da tarde, 
então você precisa liberar todos aqueles 
pedidos para picking o mais rápido possível.

• Um novo cliente que necessita de rotulagem 
específica do produto deve ser coletado e 
ajustado para a área de retrabalho.

Em última análise, o WMS proporciona uma 
visibilidade que permite encontrar os fluxos de 
trabalho mais eficientes e garantir que nenhuma 
parte do armazém esteja sobrecarregada. Esta é 
uma necessidade no e-commerce por causa de  
de pedidos de unidade única e multi-SKU.
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