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Em 2020, o Índice de Eficiência no Recebimento - IER -

completa 18 anos de existência. Neste período, a pesquisa

sempre buscou se adaptar às novidades do mercado de

transporte e acompanhar as tendências do setor de

logística, sofrendo sempre pequenos ajustes para melhor

refletir os novos modelos que impactam no recebimento

de mercadorias na região de São Paulo.

Neste ano também, adaptamos a pesquisa para uma nova

realidade, e a aplicação das entrevistas foi realizada por

telefones em sua grande maioria. Esta adaptação se

mostrou necessária e efetiva, e a pesquisa pôde ser

realizada sem perda de qualidade ou comprometimento

das informações coletadas.

Esta edição também contou com uma premiação virtual

aos ganhadores, que foi realizada no dia 17 de dezembro

de 2020. O grande ganhador foi a rede TOK & STOK, que

se destacou com o melhor IER e também conquistou a

melhor evolução no ranking entre 2019 e 2020.

Esperamos que os resultados desta pesquisa sirvam para

melhorar o recebimento de mercadorias em São Paulo e

Região, e ajudem o transportador entender melhor das

dificuldades de entregas para fazerem um planejamento

efetivo.
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METODOLOGIA
Como é feito o IER

Os pontos de pesquisa são selecionados

junto à Diretoria de Abastecimento Urbano

(DAU) do SETCESP, através da sugestão e

contribuição de associados. Uma pesquisa

via formulário virtual foi realizada em

Fevereiro de 2020 para que todas as

empresas pudessem indicar os locais a

serem pesquisados. Em 2020, foram 246

pontos selecionados, que correspondem a

26 redes entrevistadas e  distribuídas por

toda região metropolitana de São Paulo.

SELEÇÃO DOS PONTOS
PESQUISADOS

O índice IER é calculado com base em 22

questões binárias sobre infraestrutura e

procedimentos operacionais, aplicadas junto

aos responsáveis pelo recebimento de

mercadorias em locais indicados pelo

SETCESP, e mais 4 questões relacionadas ao

número de vagas de estacionamento, janelas

de recebimento e docas. Deste índice, é

descontado progressivamente um valor

conforme o aumento do tempo médio de

descarga registrado pelas transportadoras.

Dentro de um período de 1 hora e 30

minutos de descarregamento (1 hora se o

local possuir agendamento), não aplicada

nenhuma penalidade ao IER, e a partir desse

tempo é descontado 5% do IER a cada 30

minutos de tempo médio de descarga,

chegando no IER final.

Devido à pandemia, a aplicação das

entrevistas não pode ser realizada no

período tradicional e teve que ser

remanejada para o segundo semestre.

Ainda assim, neste ano a maior parte da

coleta de dados foi feita através de

contato telefônico entre os meses de

junho e setembro, e presencialmente nos

meses de outubro e novembro. Do total de

pontos selecionados, 231 participaram

efetivamente da pesquisa, e 15

estabelecimentos se encontraram

fechados ou se recusaram a participar.

APLICAÇÃO DAS
ENTREVISTAS

A coleta do tempo médio de descarga

(TMD) é realizada após as entrevistas, e

fornecidas por transportadoras que

realizam operações nos estabelecimentos.

Foram selecionados os meses de Julho,

Agosto e Setembro para se avaliar o tempo

médio, e no total 07 empresas forneceram

os dados referentes aos pontos

pesquisados. 

COLETA DO TEMPO
MÉDIO DE DESCARGA

CÁLCULO DO ÍNDICE
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A pesquisa contempla quatro tipo de atividades:

- Supermercados: estabelecimentos comerciais

que vendem mercadorias diversas a varejo;

-  Atacadistas: estabelecimentos que focam em

vendas de grandes quantidades de mercadorias

diversas.

- Home Centers: lojas de varejo especializadas

em vendas de produtos para construção e

manutenção da casa.

- Centros de Distribuição (CD): espaços para

armazenar, separar e distribuir produtos de

diversos fornecedores para as lojas de varejo ou

atacado.

AMOSTRA POR SETOR DE
ATIVIDADE

AMOSTRA
Como selecionamos os pontos pesquisados

 Dentro do município, a maior concentração de

pontos pesquisados é na zona sul da capital e na

zona leste. A distribuição ao lado apresenta a

proporção da amostra para cada região

considerada na pesquisa.

DISTRIBUIÇÃO DOS ENDEREÇOS

Supermercados

Atacadistas

Home Centers

Centros de
Distribuição

Amostra %

102

18

64

47

231

20%

28%

8%

44%

TOTAL

A maioria dos endereços pesquisados estão localizados

fora do município de São Paulo, principalmente em

municípios do ABC, Guarulhos, Osasco e Barueri,

conhecidos por concentrarem grandes redes e

condomínios logísticos. O mapa ao lado mostra a

distribuição espacial de todos os pontos que foram

pesquisados neste ano.



RESULTADOS
O desempenho do recebimento de cargas em 2020

56,88%

45,85%45,45%

29,26%

IER sem desconto 
do tempo médio 

de descarga

IER após desconto 
do tempo médio 

de descarga

2020

2019

Em 2020, o tempo médio de

descarga (TMD) se consolidou

30 minutos menor que o de

2019, refletindo em uma

menor queda no IER quando

descontado o TMD. O

remanejamento de

procedimentos de descarga,

a adoção de novas práticas

por parte dos recebedores

também contribuiu para um

IER mais elevado neste ano.

IER 2020

Supermercados

Atacadistas

Home Centers

Centros de
Distribuição

IER sem desconto 
do TMD

50,98%

56,28%

57,13%

69,57%

IER após desconto
do TMD

45,12%

45,76%

54,10%

36,25%

Os Centros de Distribuição sempre alcançam uma excelente média no IER antes do desconto do TMD, porém

o tempo de descarregamento nestes locais costuma ser muito alto, o que acaba derrubando os índices.

Porém, ainda assim vários CDs se destacam com ótimos IER no ranking.  Os Home Centers se destacam no

IER final (após descontado o TMD), devido ao baixo tempo de descarga registrado nestes locais. 

OS SETORES EM 2020
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TEMPO MÉDIO
DE DESCARGA

Evolução

O tempo médio em 2020 chegou ao

menor patamar registrado nos

últimos 10 anos de pesquisa,

totalizando 140 minutos. É uma

redução de 30 minutos em relação ao

TMD de 2019, e uma queda

significativa em todos os setores de

atividade. Os atacadistas registraram

a maior queda do TMD entre os dois

anos (88 minutos a menos), e os

centros de distribuição a menor

queda (19 minutos a menos).

Atualmente os home centers

registram o menor tempo para

descarga entre todos os setores.

SITUAÇÃO
ATUAL

Uma queda de 30 minutos no tempo de descarga (2019 para 2020), que

parece inexpressivo, mas desonera as operações aliviando o bolso do

transportador em média em 12%, de acordo com o tipo de veículo.

 

EVOLUÇÃO EM DEZ ANOS (MINUTOS)

Supermercados

Atacadistas

Home Centers

Centros de
Distribuição

TMD 
(tempo médio de descarga)

2 horas 06 minutos 

140 minutos
2h20

2 horas 53 minutos

1 hora 23 minutos

3 horas 58 minutos



ESTACIONAMENTO
Infraestrutura

ESTABELECIMENTOS SEM VAGAS PARA CARGA E
DESCARGA NO VAREJO E ATACADO

NOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

As vagas destinadas à carga e descarga

representam apenas 5,52% do total de

vagas existentes nos estabelecimentos

pesquisados. A relação média para os

estabelecimentos em geral é de 106 vagas

de clientes por estabelecimento e de 10

vagas de carga e descarga por

estabelecimento. Estes valores sofrem

variações significativas entre classes de

estabelecimentos pesquisados, por

exemplo,  supermercado oferecendo

muito mais vagas para clientes, enquanto

CDs focando apenas em vagas para carga

e descarga.

Supermercado
66.4%

Home center
23.1%

Atacadista
10.4%

Do total de estabelecimentos pesquisados,

61% não possuem vagas para carga e

descarga em suas premissas, forçando as

operações a serem realizadas junto ao

meio fio em via pública. A maior parcela

destes pertence aos supermercados

(66,4%), que ao total somam apenas 87

vagas de estacionamento para caminhões

em 102 pontos pesquisados.

Os centros de distribuição estão melhor preparados para as atividades de carga e descarga, sendo que 94% destes

estabelecimentos pesquisados possuem uma área interna para que os caminhões aguardem o descarregamento ,

oferecendo segurança e maior conforto aos motoristas. O grande número de vagas de caminhão que estes

estabelecimentos somam - totalizando 1.775 vagas nos 47 pontos pesquisados -  justifica o investimento e a

movimentação de cargas que acontece em suas premissas. Embora contenham uma infraestrutura mais avançada neste

sentido, não foi constatado que existe uma relação entre o número de vagas disponíveis para carga e descarga e o tempo

médio de descarga, ou seja, aumentando o número de vagas simplesmente não agiliza o descarregamento, se não houver

implementação de procedimentos de recebimento corretos associados a este aumento.



DOCAS
Infraestrutura

AS DOCAS PARA PEQUENOS LOTES

A QUANTIDADE DE DOCAS

55% Supermercados

Atacadistas

Home Centers

Centros de
Distribuição

Média de docas

02

07

02

33

As docas destinadas para pequenos lotes são apropriadas para agilizar o processo de recebimento, fazendo com que

veículos de menor porte não ocupem a fila junto com grandes veículos,  que geralmente demoram mais para descarregar

pelo volume de mercadorias que contém em seu interior. A pesquisa mostrou que este tipo de estrutura não é muito

difundida ainda, sendo que apenas 8,66% dos pontos pesquisados possuem algum tipo de doca  expressa

preparada para esta funcionalidade, em sua grande maioria nos Centros de Distribuição. Todos os pontos que possuem

este tipo de doca focam no atendimento do VUC - Veículo Urbano de Cargas, sendo que alguns aceitam veículos como

Iveco e veículos pequenos também. 

de mercadorias em sua área interna, o que contribui para 

 melhorar as operações de transporte. Porém, assim

também como as vagas de estacionamento, não há uma

relação direta entre o número de docas e o tempo médio,

ou seja, aumentando-se o número de docas simplesmente

não melhorará o tempo de descarregamento se não

houver mudanças nos procedimentos e administração do

uso dessas docas. Um total de 55 estabelecimentos

pesquisados não possuem nenhuma estrutura do tipo, dos

quais 71% são supermercados e 25% home centers. 

dos estabelecimentos

possuem algum tipo

de doca para o

descarregamento

Centro de Distribuição
78%

Supermercado
8%

Home Center
8%

Atacadista
6%

Os Centros de Distribuição são os que lideram em

relação ao número de docas existentes dos pontos

pesquisados, com 78% do total das docas que foram

computadas nesta pesquisa. Apenas dois CDs

pesquisados não possuíam docas. Não houve uma

mudança significativa neste perfil em relação às

pesquisas dos outros anos, porém a média de docas

nos CDs diminuiu. Isto se deve à reordenações

internas para acomodar mercadorias e até

fechamento de alguns CDs devido à pandemia. 



SEGURANÇA E
QUALIDADE

Infraestrutura e Procedimentos Operacionais

SEGURANÇA NO ESTABELECIMENTO - GUARITAS
Avaliamos quesitos básicos de segurança nestes estabelecimentos, principalmente o controle de acesso às premissas

através de guaritas, portarias e vigias para melhorar a segurança do descarregamento bem como dos motoristas que

entregam. A pesquisa mostrou que 59,31% dos pontos possuem algum sistema de segurança do tipo, sendo que 91% dos

Centros de Distribuição possuem controle seguro de acesso. Os supermercados são os que menos possuem este tipo de

segurança com apenas 30,3% das lojas possuindo guaritas e portarias.

SANITÁRIOS E ÁREA DE ESPERA
O oferecimento de uma estrutura adequada para que os motoristas aguardem o descarregamento dos caminhões impacta

muito na retenção deste profissional que é essencial para o serviço de transporte, e por isso é necessário avaliar como eles

são recebidos nestes locais e se possuem condições sanitárias básicas. Avaliamos se os locais oferecem sanitário aos

motoristas, e também as condições de limpeza destes. Também questionamos se é oferecido bebedouros e água potável,

e uma área de espera adequada para os motoristas.

26,8% 28,1%

35,9% 93%

CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE

dos estabelecimentos pesquisados oferecem uma área
de espera para os motoristas, em sua grande maioria
sendo os Centros de Distribuição e os Home Centers.

dos estabelecimentos pesquisados oferecem
sanitários para os motoristas.

dos estabelecimentos pesquisados oferecem
bebedouros e água potável aos motoristas que

aguardam o descarregamento em seus precintos.

dos estabelecimentos pesquisados que oferecem
sanitários relataram limpar com frequência estes,
de modo a manter as condições adequadas de uso.

As certificações de qualidade - como ISO, sistemas de gestão e avaliação, ou mesmo normas internas compartilhadas entre

unidades, ajudam a criar processos mais dinâmicos e confiáveis no descarregamento, tornando as atividades mais claras e

padronizadas e sempre buscando a melhoria contínua. Os sistemas mais comuns são ISO 9001 - Gestão de qualidade, ISO

14001 - Gestão Ambiental, ISO 45001 - Saúde Ocupacional e ISO 28001 - Gestão de Segurança para Cadeias Logísticas,

entre outras . No total, 92,64% dos estabelecimentos responderam possuir algum sistema de qualidade aplicado em suas

unidades.



VEÍCULOS E
PALETIZAÇÃO

Procedimentos Operacionais

A DEVOLUÇÃO DE PALLETS

O PADRÃO DE PALETIZAÇÃO

DISPENSA EXCLUSIVIDADE DO VEÍCULO DE ENTREGA?

DISPENSA EXCLUSIVIDADE DO VEÍCULO 
PARA CADA TIPO DE PRODUTO?

88,3%
faz a devolução dos pallets no ato da entrega

67,1%
aceita o padrão de palletização do fornecedor

91,3%
dispensa a exclusividade de veículo na entrega

69,3%
dispensa a exclusividade de veículo por tipo de

produto entregue

A dispensa da exclusividade do veículo de entrega para cada

tipo de produto ajuda no controle e no menor número de

veículos na fila de descarga. Neste ano, percebemos que

houve um movimento neste sentido e mais empresas

passaram a dispensar esta exclusividade de separação de

produtos, o que facilita e agiliza o transporte.

A dispensa da exclusividade do veículo de entrega por fornecedor

e destinatário é o que permite que o transportador organize a

sua rota com diversas entregas distintas e rode com menor

capacidade ociosa. Neste ano houve uma flexibilização deste

procedimento, e mais locais passaram a aceitar que veículos

levassem carga com múltiplos destinatários para entrega.

O ato de devolução de pallets no momento da descarga é um

procedimento importante, que ajuda o transportador a

melhor gerenciar seus insumos, além de evitar viagens extras

para retirada de pallets nos locais, onde o veículo circularia

vazio. Há uma grande aceitação e disseminação desta prática,

com valores estáveis em relação aos últimos anos, porém é

dos tipos de conflitos mais comuns que retém os caminhões 

 nos centros de distribuição hoje em dia.

O padrão de palletização que é enviado para entrega muitas vezes

precisa ser reacomodado para cumprir as exigências do recebedor,

o que ocasiona demoras e processos (custos), que são arcados pelo

transportador. Este ano houve um aumento no aceite do padrão de

palletização do fornecedor, principalmente relacionado pelas

características dos insumos transportados e a menor manipulação

deles ao longo da cadeia, procedimento este exigido pelas práticas

de higiene recomendadas para combater a pandemia do COVID-19.



PROCEDIMENTOS
DE AGENDAMENTO

Procedimentos Operacionais

QUEM FAZ O
AGENDAMENTO?

EXIGE NÚMERO DO
FORNECEDOR PARA

AGENDAMENTO?

É POSSÍVEL FAZER
AGENDAMENTO REMOTO?

(VIA SISTEMA)

EMPRESA EXIGE
AGENDAMENTO PRÉVIO?

CUMPRIMENTO DO AGENDAMENTO

22,9%
dos pontos pesquisados exigem agendamento
prévio para recebimento de mercadoria. Os Centros
de Distribuição quase em sua totalidade exigem
agendamento, o que é natural pelo volume de carga
que movimentam. O agendamento prévio facilita a
organização das entregas e evita picos e filas
inesperadas que podem comprometer o serviço bem
como os arredores dos locais de descarregamento. 

2,16%
dos pontos pesquisados permitem que o
agendamento seja feito pela transportadora. Nos
demais locais, o agendamento é feito diretamente
pelo embarcador, que comunica à transportadora as
diretrizes para a entrega e condições para o
descarregamento. O cumprimento da agenda é
muito rigoroso na maioria dos lugares, pois perder
um horário agendado pode levar ao pagamento de
taxas de no-show e dificuldades de reagendar a
entrega programada.

0,87%
dos pontos pesquisados permitem o agendamento
remoto para as entregas, através de aplicativos e
sistemas informatizados.

90,9%
dos pontos pesquisados requer informações e
códigos exclusivos do fornecedor para
agendamento,  fazendo com que o transportador
não possa negociar o melhor horário para a entrega
de acordo com suas rotas e demandas.

O SETCESP POSSUI UM SERVIÇO PARA APOIAR
EM CASO DE DIFICULDADES EM NO-SHOW,

REAGENDAMENTOS, RETIRADA DE PALLETS E
OUTROS PROBLEMAS OPERACIONAIS COMUNS

NOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
 

ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DE
IER@SETCESP.ORG.BR OU 

(11) 96907-9406

90,5%
dos pontos pesquisados afirmam que honram os horários agendados na maioria das
vezes. O agendamento é um critério importante no cálculo do IER também, pois o
desconto do tempo médio é diferente para estabelecimentos com e sem
procedimentos de agendamento. O tempo considerado aceitável, é de 30 minutos para
empresas que exigem o agendamento prévio e de 60 minutos para empresas que não
exigem tal condição. Cada estabelecimento que obtiver uma média superior a média
aceitável terá em seu IER um desconto de 5% a cada 30 minutos.



HORÁRIOS DE
RECEBIMENTO

Procedimentos Operacionais

JANELAS DE RECEBIMENTO

RECEBIMENTO 24 HORAS ENTREGAS NOTURNAS

Geralmente os estabelecimentos trabalham com duas janelas específicas: uma para recebimento da nota fiscal e outra

para descarregamento de mercadoria. No passado, os horários de recebimento de nota fiscal ficavam concentrados na

parte da manhã, enquanto o descarregamento se estendia na parte da tarde. Em 2020, as duas janelas se igualaram,

com maior concentração das 07:00h até as 16:00h. Isso permitiu distribuir melhor o recebimento de mercadorias ao

longo do dia e contribuiu para diminuir o tempo médio de descarga em 30 minutos.  Outro aspecto positivo é que

permitiu evitar aglomerações nos períodos de pico, distribuindo melhor o recebimento ao longo do dia.

O recebimento de mercadorias 24 horas por dia tem se

tornado cada vez menos observado nas pesquisas do

IER, sendo que neste ano apenas 11 estabelecimentos

trabalham com este padrão. É uma queda muito

significativa em relação aos últimos anos, onde essa

tendência vinha crescendo aos poucos. Dos poucos

lugares que ainda trabalham com este padrão, alguns

não propriamente descarregam no período da

madrugada, utilizando este horário para recebimento de

notas apenas, e iniciando o recebimento de mercadorias

no primeiro horário da manhã. 

As entregas noturnas podem beneficiar muito, tanto os

recebedores como os transportadores. Com menos veículos

nas ruas, os caminhões circulam com menos paradas e

diminuem o consumo de combustível nos trajetos à noite,

além de encontrarem também menos pedestres e outros

grupos de risco, que geralmente conflitam com a entrega de

mercadorias. O SETCESP já apoiou um estudo junto à USP

(Universidade de São Paulo) e a Secretaria de Mobilidade e

Transportes da Prefeitura de São Paulo, que mostrou a

eficiência e a redução de custos no transporte em

operações noturnas na região da Lapa, programa que se

manteve em continuidade até o dia de hoje em alguns

embarcadores. 



DESCARREGAMENTO
E DEVOLUÇÕES

Procedimentos Operacionais

81,8%
dos locais aceitam que a tripulação da empresa realize o descarregamento das

mercadorias. A prática de cobrança no descarregamento tem onerado o setor

nos últimos anos, sem aumentar a qualidade do serviço ou diminuir o tempo de

descarregamento. O IPTC realizou uma pesquisa em 2020 e constatou que em

média a cobrança é de R$280,90 para descarregar um caminhão, com valores

variando de acordo com o tamanho e o tipo de produto. Muitos dos locais ainda

se recusam a fornecer nota fiscal, o que pode configurar crime de evasão fiscal.

82,7%
dos locais aceitam devolução parcial da mercadoria quando constatadas

divergências em relação à nota fiscal. Este procedimento facilita as entregas,

permitindo fracionar as diferenças e evitar que itens sejam remanejados para

ajustes desnecessariamente.

32,5%
dos locais tratam de maneira diferente "recebimento" e "devolução". Este

procedimento agiliza as filas de entrega, pois permite receber itens procedentes

de diferenças de pedidos, remanejos, etc. de forma mais rápida que os

recebimentos convencionais, sem prejuízos para o transportador.



RANKING 2020
Os melhores recebedores de carga

TOP 15 | REDES COM MAIOR IER EM 2020

REDE COM MAIOR EVOLUÇÃO NA RANKING 2019-2020

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

62,4%
56,2%
55,6%
54,6%
54,3%
54,0%
53,7%
52,8%
52,4%
47,4%
47,0%
45,9%
44,7%
43,9%
42,6%

2h05
1h37
1h36
1h10
0h45
1h58
1h42
1h49
0h51
1h39
1h10
2h29
1h06
3h40
3h16

TOK STOK
LEROY MERLIN

CONIBASE
C&C
JOLI

COOP RHODIA
SUPERMERCADO SHIBATA

TELHA NORTE
HIROTA

FEDERZONI
SATMO
MAKRO

SUPERMERCADO JOANINI
SUPERMERCADOS BERGAMINI

GIGA ATACADO

RANK IER TMDREDE
final min

27,83%

62,40%

2020

2019
17º no Ranking

1º no Ranking

IER final

IER final

A Tok&Stok evoluiu 16 posições
no ranking de redes, e por isso

conquistou a premiação de
melhor evolução entre os anos

2019-2020.



Com a intenção de reforçar a seriedade deste trabalho, o IPTC (Instituto Paulista do Transporte

de Carga ) foi chamado para realizar a Pesquisa IER 2020, com os estabelecimentos comerciais

localizados em São Paulo e RMSP, participando de todo o processo de coleta de dados, análise

estatística,  elaboração de resultados e relatórios.

Para validar a nova técnica de abordagem do questionário, que passou a ser feita por telefone,

analisamos 5% da amostra para verificar se tal aplicação gerou impacto nos resultados, se

comparado ao índice de 2019. Não foram constatadas distorções nos índices em comparação

com os anos anteriores, nem nas informações coletadas. Apesar do maior tempo para coleta,

este método trouxe uma redução no número de recusas para participação na pesquisa.

CERTIFICAÇÃO IPTC

http://www.iptcsp.com.br

contato@iptcsp.com.br

(11) 2632-1079

Parceria: Realização:

Tayguara Helou - Presidente Conselho Superior
Ana Jarrouge - Presidente Executiva

Marinaldo B Reis - Diretor de Especialidade

Tayguara Helou - Presidente
Fernando Zingler - Diretor Executivo

Raquel Serini - Economista
Reinaldo Camargo - Pesquisador de Campo


