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Agenda 

 Introdução  

• Grupo DPDHL 

• Indicadores chave 

• Pontos fortes regionais 

   

• As nossas propostas de valor 

• Especialista global 

• Excelência no serviço 

• Think Global, Act Local 

 

• Negócios de futuro 

• Comércio electrónico 

• Serviço B2C 
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Os nossos dois fortes pilares 

Deutsche Post –empresa de correio de 

sucesso, uma referência global de 

tecnologia e eficiência, lançou os alicerces 

para a expansão internacional. 

DHL representa o vasto portfólio de empresas 

de logística com presença abrangente ao nível 

internacional, além de estar associada às 

vantajosas oportunidades de crescimento do 

sector da logística global. 

A empresa de logística  

para o Mundo 

O serviço de correios 

para a Alemanha 

Uma empresa com duas marcas poderosas sob um mesmo telhado 
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2009 Valor de mercado TDI por região 

FedEx 

UPS 

TNT 

Outros 

DHL 

25% 

15% 

10% 

10% 

40% 

45% 

25% 

10% 

10% 

10% 

30% 

20% 

35% 

5% 

10% 

 Américas 

Europa 

EEMEA 

Ásia-Pacífico 

DHL com liderança forte na Europa, EMEA e Ásia  

5% 

25% 

60% 

15% 
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A empresa de logística para o mundo 

 Todos os dias realizamos negócios de acordo com os nossos valores e estamos empenhados em usar a 

nossa especialização internacional e os nossos serviços de classe mundial, para garantir o sucesso do 

cliente. 

 Especialização  

global 

«Ninguém 

conhece o mundo 

como nós.» 

 Excelência no 

serviço 

«A procura 

incansável por 

prestar um 

serviço de 

qualidade está no 

nosso ADN.» 

Foco 

internacional 

«O conceito de 

internacional... 

não faz apenas 

parte da nossa 

actividade.  

É a nossa 

actividade.» 

O seu especialista em transporte internacional 

O seu especialista em transporte internacional 
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Rede DHL Express global 

Rapidez e fiabilidade  

em todo o mundo 

As linhas no mapa não incluem rotas comerciais, de fim-de-semana, exclusivas ou especiais. 

CVG 

LAX 

HKG 

PVG 

ICN 

ANC 

LEJ 

LOS 

BAH DEL 

LAX 

DXB 

SIN 

ANC 

ICN 

BKK 

PVG 

JFK 

MIA 

MEX 

CCS 

PTY 

CVG 

BOG 

GYE 

SJO 

FRA CDG 

EMA 
BRU 

PER 

HKG SJU 

GSO 

SYD 

AKL 
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DHL Express Portugal 

 

Um forte infra-estrutura para oferecer 

um serviço de excelência mais de 9000 

clientes. 
 

A DHL Express é líder na Indústria de Transporte Expresso 

em Portugal. 

 

 Aprox 430 Membros 

 14 terminais 

 169 veículos 

 2 aviões B757 

 2 Hubs (Porto e Lisboa) 
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Novo terminal no Porto: Um investimento alinhado com a 

estratégia de investimentos da DHL Express  de fornecer a 

Portugal a mesma capacidade do que os outros negócios ou 

centros de distribuição localizados no centro da Europa.  

  

 Novo Gateway – Service Center no Aeroporto  

 

 3137 m2 de armazém, mais de 450 m2 de escritório num total 

de 3587 m2 

 

 2 parques de estacionamento com capacidade para 60 

veículos de recolhas e entregas 

 

 10 cais de camião 

 

 Capacidade directa de carga 

 

 Rampa de operação controlada pelos membros da DHL 

 

 Tapete de triagem automatizada, com capacidade para 1800 

peças por hora para distribuir AM e 1200 peças por hora PM 

(Raio X) 

 

 

 

 

Investimentos 2012 
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Renovação da frota: A DHL renovou a sua frota com a compra de 84 

novos veículos Mercedes Benz. 

 

 Aumento da produtividade das atividades operacionais "Courier“ 

 Redução da pegada Ambiental com emissões mais baixas de CO2 

 
Aquisição da tecnologia Motorola – Equipamentos MC95  focados 

na mobilidade e na funcionalidade operacional. 

 

 Aquisição de MC95 Scanner com aplicação para recolha de dados 

inovadora 

 Maior mobilidade e funcionalidade operacional 

 Aumento da produtividade e da visibilidade dos checkpoints dos 

envios 

Investimentos 2012 
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Para atingir este objetivo a DHL Express Portugal tem uma politica de gestão integrada no âmbito da 

Qualidade e do Ambiente. Está certificada em termos gestão de qualidade pela norma ISO 9001 e em 

termos de gestão ambiental pela norma ISO 14001. 

  

A DHL Express é a primeira empresa em Portugal com o Certificado Internacional de Segurança – 

Associação para a Protecção de Activos de Tecnologia (TAPA). Este certificado não abrange apenas a 

segurança dos sites (protecção contra intrusos, controlo de acesso, Sistema de CCTV, entre outros) mas 

também abrange questões relacionadas com procedimentos, formação e treino contínuo da equipa e 

acções de melhoria contínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso objetivo: 100% satisfação do Cliente 
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Como é que os clientes preferem  receber os seus pedidos? 

Quero que me entreguem o 

meu pedido no trabalho. 

Trabalhamos os dois e não 

há ninguém em casa  

Quero receber o meu pedido 

em casa porque há  quase 

sempre alguém em casa 

Prefiro recolher o meu pedido 

num ponto de entrega perto de 

casa. Trabalhamos, não temos 

ninguém em casa e não posso 

receber envios pessoais no meu 

lugar de trabalho. 
Em casa! 

No lugar de trabalho! 

No lugar de trabalho! 

Vou recolher a um ponto de 

entrega perto de casa. 

Vou recolher a um ponto de 

entrega perto de casa. 

Em casa! 

No lugar de trabalho! 

7 de cada 10 compradores preferem a entrega em casa ou no lugar de trabalho 
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Evolução do e-commerce na Europa  

Entre os anos 2008 e 2010 o e-commerce cresceu tanto a nível domestico como a nível 

internacional: 

 De 28% a 36% a nível domestico 

 De 6% a 9% a nível internacional: previsão para 2015: 20% 

Porquê comprar online: 

 Preços mais baratos e facilidade em comparar preços 

 Comodidade e poupança de tempo 

 Maior oferta de produtos 

 

Fonte: Consumer market study 

on the functioning of e-commerce 
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Onde estão os principais compradores online 

Fonte: Consumer market study 

on the functioning of e-commerce 
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Ciclo do envio B2C 

Transporte 

final 

seguimento Ordem de 

recolha 

Ordem de 

compra 
Informação 

de entrega 

Armazém local 

Recolha e 

transporte dos 

envios 

Documentação do 

envio 

Entrega ao 

destinatário 

Aplicação informática 

DHL 

Fluxo envio físico 

Fluxo de informação 
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Soluções informáticas, ferramentas “plug&play” 

integrações e web services 

● Em função das necessidades de cada cliente há 

diferentes soluções que vão desde as aplicações 

existentes até a integrações à medida. 

● Existem Web Services para empresas que querem 

mostrar aos seus clientes informação sobre os 

serviços da DHL, sem necessidade de  passar pela 

nossa página. As funcionalidades disponíveis são: 

 Consultar preços 

 Consultar tempos de transito 

 Consultar cut-off (hora máxima para recolhas) 

 Consultar os pontos de serviço disponíveis 

 Solicitar uma recolha 

 Imprimir etiquetas 

 Seguimento de envios 
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A importância das devoluções 

■ Dois aspectos principais marcam a necessidade 

de ter um sistema robusto e competitivo para gerir 

as devoluções (e “envios não entregues”) 

■ é uma OBRIGAÇÃO LEGAL que a nova 

normativa comunitária European Consumer 

Rights pretende harmonizar durante 2012. 

Entre 15% e 20% das compras são devolvidas 

■ é uma FERRAMENTA COMERCIAL que 

permite aumentar as vendas até 20% quando 

são grátis. 
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Processo de devoluções 

■O cliente pode gerir a sua devolução  

fundamentalmente de duas formas: 

 Contactando com o serviço de atenção ao 

cliente da Web on-line que autoriza a 

devolução e: 

o Indica o contacto da empresa de transporte 

para que o seu cliente organize uma recolha 

o envia um pdf com a etiqueta de transporte ao 

comprador para que possa realizar o envio 

 Utilizando directamente as instruções e a 

etiqueta que se inclui no pedido recebido.  

 

■Em ambas opções existe a possibilidade 

efectuar devoluções desde um ponto de 

serviço. 
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Devoluções Express: opção com pedido de devolução 

  

Entrega das 

devoluções Armazém de 

recepção das 

devoluções  

Clientes 

contactam com a 

WEB para 

solicitar uma 

devolução 

Aplicação 

WEB para 

solicitar 

recolhas 

Morada e data 

da recolha 
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Devoluções Express: opção com pedido de devolução 

 Etiqueta para a devolução gerada 

centralmente pelo serviço de atenção ao 

cliente da web online através de uma 

aplicação da DHL  

 A etiqueta é enviada ao estafeta para 

realizar a recolha 

 E-mail de notificação ao cliente 

confirmando que está programada a 

recolha por um courier da DHL 
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OBRIGADO  


