
Superar as principais mudanças 
associadas à crescente procura 
de paletes de plástico

O negócio

Um cliente actual da CHEP e líder mundial no fabrico de 
embalagens de papel com soluções em cartão canelado, Bag-In-
Box e embalagens hexacomb. Com operações em todo o território 
espanhol e que opera globalmente através de uma rede de filiais.

O desafio 

Este fabricante utilizava uma grande variedade de paletes 
(paletes encaixáveis, próprio pool do cliente, paletes descartáveis) 
em função das necessidades dos seus clientes. Esta situação 
originou complicações ao nível da gestão do equipamento 
em todas as áreas relacionadas: subcontratação, gestão de 
operações e de stock.

A resposta

A CHEP apresentou uma solução de paletes de plástico 
sustentável que estava perfeitamente adequada às exigências 
dos clientes e que permitiu gerir a cadeia de abastecimento e as 
operações em fábrica de forma mais eficiente. Adicionalmente, 
a CHEP também apresentou uma abordagem comercial com o 
objectivo de melhorar as condições económicas ao fabricante.

“A CHEP contribuiu para gerar 
poupanças, melhorar a standarização 
na nossa cadeia de abastecimento  
e a reduzir o impacto ambiental.”

Diretor de Logística
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Uma parceria a longo prazo para obter resultados a longo 
prazo

O fabricante colabora com a CHEP desde dezembro de 1998. 
Com uma forte e histórica compreensão do seu negócio,  não 
havia melhor parceiro a quem confiar a implementação e o 
desenvolvimento da solução de paletes de plástico na primeira milha 
(First Mile).

Em relação à melhoria económica, até o final do ano, o fabricante 
será capaz, de quantificar as poupanças em preço médio em 
comparação com o ano anterior, que estão associadas aos novos 
volumes (desde 15% até 250% de aumento de volume). 
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Contacte-nos. A nossa Equipa de Apoio ao Cliente terá 
todo o gosto em facultar mais informações sobre os serviços 
de pooling da CHEP. Em alternativa, pode contactar um 
representante local através de    
https://www.chep.com/pt/pt-pt/consumer-goods/
solutions/system-wide-solutions/pallet-solutions-first-mile

Cinco vantagens da solução da CHEP 

1.  Standarização e eficiência: uma cadeia de abastecimento 
que garante que conseguem servir todos os clientes com 
uma gama limitada de equipamentos da CHEP.

2.  Garantia de entrega: a CHEP garante a entrega rápida de 
paletes de plástico para fazer face aos períodos de pico de 
procura.

3.  Qualidade: uma palete absolutamente fiável que cumpre 
todas as normas em matéria de segurança alimentar e 
certificação de qualidade.

4.  Poupanças de custos: os prazos de entrega curtos geram 
poupanças de custos relevantes; a CHEP apresentou 
um plano de crescimento para aumentar ainda mais as 
poupanças relacionadas com o aumento do volume.

5.  Poupanças operacionais: Em especial nas áreas de 
subcontratação, logística e gestão de operações na fábrica 
face ao anterior sistema (paletes de plástico descartáveis e 
de troca).

Compreender os requisitos

Os clientes do fabricante estavam preocupados com a utilização 
de paletes de plástico devido às normas aplicáveis à segurança 
alimentar e à certificação da qualidade (BRC ou IFS). Os fabricantes 
de produtos alimentares eram forçados a receber embalagens 
primárias em paletes de plástico nas suas fábricas. Antes da 
implementação da solução da CHEP, os clientes do fabricante 
tinham de repaletizar produtos de embalagem recebidos em paletes 
de madeira. 

E, em caso de serem proprietários do própio pool de paletes de 
plástico, os clientes tinham de suportar custos de gestão muito 
elevados.

Soluções “First Mile” da CHEP em ação

O fabricante já estava a utilizar paletes de plástico da CHEP. Ainda 
assim, o aumento da procura de paletes de plástico por parte dos 
seus clientes, juntamente com o foco da CHEP em “First Mile” 
resultou num plano de crescimento específico.

A CHEP tem a capacidade, não só de gerir paletes, como 
também de superar uma vasta gama de desafios associados 
à cadeia de abastecimento, tais como a otimização do 
desperdício de embalagens ou a colaboração de transporte, 
com vista a reduzir as emissões de CO2. A CHEP também 
proporciona aos fabricantes a possibilidade de integrarem 
as operações da cadeia de abastecimento a montante 
(fornecedores) e a jusante (clientes), de forma a reduzir os 
custos e melhorar a eficiência.


