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CARF. Onde toda  
a concorrência  
das peças se encontra
Numa altura em que caminha a passos largos para os 10 anos de existência, fomos passar um dia  
na CARF com Paulo Carvalho e perceber o que esta empresa tem de invulgar.

 TEXTO E FOTOS PAULO HOMEM                                                                                             

seus fornecedores (os grossistas) o material 
em entregas de duas, três e até quatro vezes 
ao dia.
Na zona da grande Lisboa (de Leiria a 
Setúbal) uma das empresas responsáveis 
por essa alteração no aftermarket chama-se 
CARF. Com um pouco mais de atenção ao 
trânsito da Grande Lisboa é fácil encontrar 
uma das muitas carrinhas da CARF, 
atualmente todas elas pintadas com a nova 
imagem e as novas cores da empresa.
“Aqui não se anda, aqui corre-se”. É desta 
forma que o mentor de todo o negócio 

A
extraordinária evolução do processo 
logístico permitiu que as empresas 
do aftermarket, nomeadamente os 
grossistas e retalhistas de peças e de 

pneus, tenham hoje uma forma de trabalhar 
bem diferente daquela a que estavam 
habituados até há uma década atrás.
Se as oficinas praticamente já não fazem 
stocks de peças, pois o retalhista faz entregas 
diárias de material nas oficinas, muitos 
retalhistas também já começaram a reduzir 
os seus stocks e até mesmo os seus meios 
logísticos, pois também eles recebem dos 

da CARF, Paulo Carvalho, caracteriza a 
atividade da empresa. E faz todo o sentido, 
quando se sabe que entregar bem e rápido é 
um dos factores de sucesso desta empresa 
e das empresas suas clientes. Mas esta 
expressão é bem mais profunda do que 
parece e tem muito a ver com os momentos 
diários que este operador atravessa. É vulgar 
na CARF uma galera descarregar 500 pneus 
pelas 6 horas da manhã, e pouco tempo 
depois já lá não ter nenhum pneu. Não é 
magia... é logística!!!
Os números são muito interessantes de 
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analisar e dizem um pouco mais sobre o 
stress da atividade. Diariamente a CARF tem 
100 pontos de recolha obrigatória e faz 75 
recolhas volante diárias. Quer dizer que só 
num mês a CARF faz 62.000 despachos, o 
que quer dizer que por dia faz mais de 3.000 
entregas de peças. A empresa tem ativas 
31 rotas logísticas definidas, tendo ainda 
outras rotas de apoio, sem esquecer que 
tem as entregas urgentes. Um furgão apenas 
no serviço diário pelas rotas programadas 
(que são percorridas duas vezes por dia), em 
média, abre e fecha as suas portas cerca de 
150 vezes por dia. Desta forma compreende- 
-se bem o stress, mas há mais.
Neste momento o tempo médio de entrega 
de uma peça no local contratado está em 
2h30m (lembre-se que são mais de 3.000 
entregas por dia). É certo que em mais de 
60% dos clientes o tempo médio de entrega é 
de apenas uma hora, mas Paulo Carvalho tem 
como objectivo chegar a um tempo médio, 
para todos os clientes, de apenas 2 horas.
Para o fazer conta com uma equipa de 49 
pessoas, a maioria das quais se senta ao 
volante dos 36 furgões disponíveis (alguns 
deles são apenas usados no serviço de 
entregas urgentes e não programadas).
Se no início não havia nem tantos furgões 
nem tantas pessoas, também não existia a 
componente informática que veio facilitar 
o dia-a-dia da empresa. Mesmo assim só 
60% dos clientes estão informatizados com 
o software da CARF (o que facilita todo o 
processo logístico), sendo que a migração 
para um sistema informático mais atual vai 
simplificar um pouco mais a actividade da 
empresa e a operacionalidade da mesma, 
bem como permitir que todos os clientes 
estejam informatizados.

MOMENTOS DE TENSÃO
Um dia “normal” da CARF começa pelas 7 
horas da manhã, quando todos os motoristas 
carregam os seus carros com as peças, já 
separadas no dia anterior, e seguem para as 
rotas definidas. Tirando algumas peripécias 
normais na atividade de um operador 
logístico com tantas carros na rua, na base da 
CARF impera o sossego, decorrente de um 
necessário mas mais rotineiro trabalho de 
escritório. Mas tudo muda de figura (e de que 
maneira) no período de almoço... durante o 
qual ninguém almoça.
Feitas as entregas e as recolhas de peças, é 
o momento dos furgões regressarem à base. 
Nem todos chegam ao mesmo tempo, sendo 
que alguns atrasos são ditados pela demora 
no levantamento das peças nos armazéns dos 
clientes. Um ou outro caso preocupa mesmo 
Paulo Carvalho, pois o atraso de um furgão 
pode ditar o atraso nas entregas da tarde 
com prejuízo para a qualidade de serviço da 
CARF bem como de todos os outros clientes 
cumpridores. 
A partir das 13h a azáfama é grande, pois os 

EM BREVE A CARF VAI REFORÇAR 
A SUA CAPACIDADE LOGÍSTICA 
COM O REFORÇO DE MEIOS 
ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS 
NO CENTRO DO PAÍS
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furgões têm que ser todos descarregados (na 
zona central do armazém) e as encomendas 
colocadas por zonas geográficas dentro 
de carrinhos construídos para o efeito e 
encaminhados para outras áreas do armazém 
divididas por regiões geográficas e por rotas. 
Aí são novamente carregados os furgões e 
estão prontos para arrancar e repetir a rota 
da manhã.
Das milhares de peças que por ali circularam 
naquelas duas horas, não restou uma única 
no chão. Chega a ser inacreditável como nada 
falha neste “relógio suíço” com tantas peças. 
Logicamente que existem processos para que 
nada falhe, nomeadamente três triagens da 
mercadoria, para que se evite que uma peça 
que tenha que ir para Torres Vedras, siga 
para dentro do furgão que vai para Setúbal. 
O mais curioso é que essas três triagens são 
visuais e sem recurso a meios informáticos, 
uma situação que se irá alterar com o uso 
de PDA que irá praticamente acabar com 
qualquer falha.
Lá por volta das 18h (até mais ou menos 
às 21h) começam novamente a chegar 
os furgões e voltam novamente a ser 
descarregados, sendo depois carregados 
novamente no dia seguinte.
 
SEM PARAR
Para se ter uma ideia desta atividade 
logística, um furgão em média faz 450 
quilómetros/dia, mas uma boa parte 
dos furgões chega a fazer mais de 850 

quilómetros/dia. “A gestão da frota é uma 
parte crítica do negócio”, assegura Paulo 
Carvalho, que conta com um Gaspar na 
empresa para gerir operacionalmente a frota. 
Tendo os furgões em renting, a verdade é que 
a gestão operacional (por exemplo os pneus) 
é feita internamente. Um carro fazer 20.000 
quilómetros num mês é normal na CARF, 
mas o que trazia mais custos para a empresa 

é a forma de conduzir os furgões por parte 
dos motoristas. “Um mesmo carro pode 
consumir 10 litros nas mãos de um motorista 
e 18 litros noutro”, observa Paulo Carvalho, 
o que trazia custos acrescidos na atividade. 
A implementação de medidas internas de 
incentivo à utilização racional dos furgões 
(os motoristas passaram a ser avaliados em 
5 critérios podendo ganhar mais dinheiro 
em função do cumprimento dos mesmos), 
permitiu à CARF poupar 90.000 euros em 
gasóleo só num ano.
“As pessoas que trabalham na CARF têm que 
saber gerir o stress”, diz Paulo Carvalho com 
um sorriso nos lábios, pessoa que gosta de 
estar na empresa às 7h30m da manhã para 
acompanhar o nascer da mesma. “Quando 
chego por volta das 9 da manhã fico nervoso a 
tentar perceber o que se passou antes. Gosto 
de ver as coisas a começarem a acontecer” 
revela o mesmo responsável, que explica 
que um dos momentos de stress do dia “são 
as recolhas”, pois nada pode falhar nesse 
momento para que as entregas decorram 
sempre a horas.
A CARF é sem dúvida um negócio de sucesso 
fruto da insistência e da avaliação atempada 
das necessidades das empresas do sector 
das peças que Paulo Carvalho (também 
com um passado nas peças) fez e continua a 
fazer constantemente. Não é por acaso que o 
crescimento que a empresa registou em 2012 
foi superior a 10% e, pelas novidades que se 
avizinham, o futuro promete.   

PAULO CARVALHO, RESPONSÁVEL 
DA CARF, ESTÁ À FRENTE DE UM 
NEGÓCIO QUE TEM CONHECIDO UM 
GRANDE CRESCIMENTO DEVIDO À 
ESPECIALIZAÇÃO NAS PEÇAS
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