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Fundada no Reino Unido em 1994, a Pallet-
ways fornece serviços de distribuição ex-
presso para mercadorias paletizadas e
assume-se como a rede líder na Europa com
mais membros e com mais volume. Em en-
trevista à Logística Moderna, Luis Zubialde,
CEO do Grupo Palletways, e Gregorio Her-
nando, Director-geral da Palletways Iberia
falam do conceito das vantagens desta rede,
bem como da importância da digitalização e
das apostas futuras. 

Logística Moderna – Qual o conceito
da Palletways e a sua dimensão actual? 
Luis Zubialde e Gregorio Hernando - O

mais de 24 países, com mais de 450 arma-
zéns/centros de distribuição, cerca de 400
empresas independentes a que chamamos
membros, formando redes domésticas. Con-
tamos ainda com 23 hubs na Europa estrate-
gicamente localizados.
Trata-se de um negócio com rentabilidade
comprovada para os nossos membros e para
o Grupo Palletways, e que permite, a partir
de qualquer ponto geográfico, conectar-se
com os 24 países da Rede, da mesma forma
que seria feito localmente, uma vez que
temos uma plataforma de IT única para todos
os membros da Europa. Em grande medida,
estes factores são decisivos no crescimento e

conceito inicial foi muito similar ao das redes
courier, ou seja, pequenos envios expresso. O
objectivo era fazer o que o mercado courier
fazia com pequenos envios de vários forma-
tos, mas com mercadoria paletizada.
O conceito é simples e a empresa é revolucio-
nária. Um negócio de nicho especializado na
distribuição de 1 a 5 paletes.
A ideia expandiu-se rapidamente no mercado
britânico e em poucos anos surgiram várias
redes noutros países.  Essa foi a origem.
Hoje, a Palletways pertence ao Grupo Impe-
rial e é líder do mercado europeu na distri-
buição expresso de mercadoria paletizada.
Actualmente, a Palletways está presente em

PALLETWAYS

«PORTUGAL É UM EXEMPLO
DE ESTABILIDADE
E CRESCIMENTO SUSTENTADO»

Com 23 hubs, mais de 450 depósitos e 400 membros na Europa, a Palletways especializou-se
na distribuição expresso para mercadorias paletizadas. Chega a movimentar por dia cerca de 45
mil paletes na Europa e 4.800 na Península Ibérica.  Investir na digitalização e em soluções de
transporte alternativas e desenvolver novos serviços são as grandes apostas. Portugal que já
conta com três membros é visto como «uma importante oportunidade de crescimento». 
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consolidação do nosso Grupo.

Qual foi o crescimento na Europa e na
Península Ibérica?
A grande diferença entre a Palletways e os
seus concorrentes é que, em 2004, foi to-
mada a decisão estratégica de expandir o ne-
gócio num formato muito semelhante ao dos
britânicos no resto da Europa.  Foi assim que
se criaram os mercados no Benelux (2005),
Península Ibéria (2006) e em Itália (2007).
Em 2008, a interligação internacional come-
çou, bem como a Palletways Alemanha em
2010, etc. Por fim, o modelo foi replicado
noutros países, mas com uma orientação
muito local em cada mercado.
A diferença de outros serviços de distribui-
ção, é que a Palletways tem um modelo de
negócio válido para qualquer país, sendo
muito importante a gestão local, uma vez
que contamos com especialistas, isto é, mem-
bros que têm um grande conhecimento do
seu mercado e contacto directo com o cliente.
O modelo foi muito bem sucedido, especial-
mente na Península Ibérica, que foi o mer-
cado onde o modelo original foi melhor
replicado. Os membros que aderiram à rede
alargaram os seus horizontes com os seus
clientes actuais, acedendo a potenciais novos
clientes. É verdade que existiam outras em-

de fidelidade? Que requisitos são ne-
cessários para ser um membro da
rede? 
A Palletways marca a diferença através dos
seus membros, estabelecendo relações de
longo prazo. São relações que permitem que
o membro que adere à Rede tenha estabili-
dade para desenvolver o seu negócio, e à Pal-
letways a estabilidade do serviço e do
mercado. É por isso que podemos dizer que
a fidelidade é muito elevada.
Como exemplo, podemos dizer que na Pallet-
ways Iberia mais de 80% dos nossos mem-
bros estão connosco há mais de quatro anos.
Apostamos na qualidade do serviço e na ex-
celência. É o que transmitimos aos nossos
membros e o que lhes pedimos para fazerem.
Por exemplo, em Portugal tínhamos dois
membros e introduzimos um terceiro recen-
temente, devido ao crescimento verificado.
Portugal é um exemplo de estabilidade e
crescimento sustentados.
Da mesma forma, é objectivo a rentabilidade
e o crescimento dos nossos membros. Isto re-
sulta num envolvimento e integração muito
importantes, consolidando os seus próprios
negócios.

A Palletways conta com mais de 23
hubs e mais de 450 armazéns e 400
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presas que faziam distribuição de mercadoria
paletizada   mas não neste nicho e não de
forma especializada. 
Além disso, as nossas ligações internacionais
diárias são uma vantagem muito grande para
os nossos membros, muito distintas do mo-
delo de transporte tradicional. Temos saídas
fixas diárias entre cada hub. Este é o nosso
modelo, e em grande parte a razão para o
nosso sucesso.

Existem na Europa outras empresas si-
milares à Palletways?
Tanto em Inglaterra como em outros países,
existem empresas e redes que competem a
nível nacional connosco, mas não têm a co-
bertura internacional oferecida pela Pallet-
ways.
Ao nível do volume de paletes, há empresas,
os grandes integradores, que movimentam
mais paletes do que nós ao ano, mas o mo-
delo é outro, sendo o nosso baseado na rela-
ção de crescimento sustentável com os
nossos membros. 

70 MEMBROS E 3 HUBS 
PRÓPRIOS NA PENÍNSULA IBÉRICA

A Palletways assenta a sua estrutura
em vários membros. Qual é o seu nível



26 EMPRESA

LOGÍSTICA MODERNA

membros. Quais as diferenças, em termos
de estrutura e operações, realizadas em
cada um?
A nível europeu, a Palletways tem 23 hubs de
operações próprios onde consolida e gere a mer-
cadoria proveniente de diferentes origens, orga-
nizando-a para ser distribuída para os seus locais
de destino. Também temos mais de 400 mem-
bros, que são empresas independentes que ofe-
recem os nossos serviços em toda a Europa que,
por sua vez, têm atribuídas zonas distintas de co-
bertura onde se localizam os armazéns/centro de
distribuição. Desta forma, o mesmo membro
pode contar com mais de um armazém se tiver a
cobertura de diferentes zonas.
No que diz respeito à Península Ibérica, contamos
com mais de 70 membros, que servem toda a Pe-
nínsula Ibérica. Temos também 3 hubs próprios
localizados Alcalá de Henares, Zaragoza (ambos
com serviço internacional) e Jaén, que dá cober-
tura à área da Andaluzia, Múrcia e Extremadura.  

MOVIMENTADAS 10,5 MILHÕES 
DE PALETES/ANO NA EUROPA

Qual é a média diária e anual de movi-
mentação de paletes na Europa? E na Pe-
nínsula Ibéria?
Neste momento, a nível europeu, estamos a
mover um volume de 10,5 milhões de paletes por
ano, e normalmente atingimos as 45.000 paletes
por dia.
No que diz respeito à Península Ibérica, movi-
mentamos mais de 1.200.000 paletes/ano, o que
representa uma média de 4. 800 paletes por dia.
Em ambos os casos estamos a crescer. A nível ibé-
rico, crescemos mais de 12% e a nível europeu,
acima dos 8%.
Orgulhamo-nos do crescimento verificado na Pe-
nínsula Ibérica, onde estão incluídos Portugal e

Assim, a rede da Palletways é capaz de absorver
grandes picos de actividade, de forma excepcio-
nal. Conseguimos gerir aumentos de 25% numa
semana, o que, para outras empresas, como os
operadores logísticos, pode até ser um problema.
Graças à quantidade dos nossos membros, e à
densidade da distribuição, podemos absorver
picos de actividade pontuais com total garantia
sem que o serviço se ressinta.

«NÃO ENTRAREMOS EM GUERRAS DE PREÇOS»

Que tipo de serviços oferecem e o que é
que os distingue de outras soluções? O
preço faz a diferença?
A oferta da Palletways diferencia-se por fornecer
um serviço integral onde a qualidade é a maior
obrigação que impomos aos nossos membros.
Mas também encontramos um factor diferencia-
dor na informação e na transparência. A Pallet-
ways tem tecnologia que permite informar os
clientes, em tempo real, da situação dos seus en-
vios.
Podemos afirmar que o valor que oferecemos em
comparação com os preços que praticamos é sim-
plesmente imbatível. 
Só assim poderíamos continuar a crescer, como
crescemos na Europa. Precisamos de manter
uma política de rentabilidade interessante para
os nossos membros e para a nossa própria orga-
nização, de forma a assegurar o investimento
contínuo, os melhores meios tecnológicos e o me-
lhor serviço. Em suma, temos preços muito com-
petitivos, tanto nacionais como internacionais.
Apostamos numa rentabilidade sustentada em
todos os países onde operamos e, por conse-
guinte, não entraremos em guerras de preços.
Na Palletways procuramos proteger a estabili-
dade, integridade e rentabilidade dos membros.
De facto, a Palletways nunca teve problemas em
pagar melhor do que o mercado tradicional aos
seus colaboradores nas áreas de distribuição,
desde que o serviço seja excelente.

Qual é o serviço mais procurado?
Nos prazos de entrega, sem dúvida, o serviço
mais procurado é o Premium 24h, representando
65% do movimento de paletes, seguido de 35%
do Economy 48h. Se falarmos de fluxos, o serviço
que está a crescer mais é o internacional. A rede
ibérica, pela composição dos seus membros, está
a aproveitar muito bem o âmbito internacional,
crescendo 25% a cada ano, o dobro do nacional.  

Quais as novidades que introduziram re-
centemente no mercado? E nos próximos
meses?
O serviço Pre12 e Pre14, com entregas antes das
12 ou 14 horas, respectivamente, que lançámos
há apenas um ano, e que estão a dar resposta a
uma necessidade crescente de ajustar os prazos
de recolha e entrega. Neste sentido, estamos
muito satisfeitos com a recepção e penetração do

Espanha. Temos de destacar a excepcional qua-
lidade do serviço oferecido por Portugal, muito
apreciado no mercado espanhol.
Em todo o caso, temos de continuar a trabalhar
do ponto de vista da comercialização do nosso
modelo em Portugal, onde vemos uma impor-
tante oportunidade de crescimento.   Actual-
mente, os membros portugueses estão nessa
linha de crescimento, valorizando muito a quali-
dade do seu serviço.
Gostaríamos de salientar que um dos nossos
membros portugueses, a Garland, é membro do
NCC, o comité permanente dos membros. Isto
confirma a plena integração e importância de
Portugal.  Actualmente, os membros da Pallet-
ways Iberia em Portugal são a Garland, que ade-
riu em 2008, a Moldtrans, desde 2017 e a Klog
que integrou em 2019.  

Pode dizer-se que a filosofia da Palletways
em oferecer os seus serviços através de
uma rede de membros permite uma
grande flexibilidade? 
Em cada país, e em particular na Península Ibé-
rica, dispomos de importantes infraestruturas e
meios de distribuição de camiões e condutores
dos membros que pertencem à rede, o que dá
uma enorme flexibilidade a todos. Neste sentido,
é de salientar que é essa capacidade que nos per-
mite manter a qualidade do serviço, por exemplo,
na época de Verão em que muitos operadores re-
duzem as rotas, ou neste momento com a pande-
mia Covid-19, que limitam as suas saídas. No
nosso caso, e devido ao elevado compromisso de
serviço para com os nossos clientes e pelo facto
de mantermos intactas todas as ligações, ganhá-
mos quota de mercado em cada um dos países.
Esta flexibilidade permite-nos manter uma qua-
lidade homogénea ao longo do ano, em momen-
tos de pico ou em épocas de menor volume.
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Gregorio Hernando, Director-geral da Palletways IberiaLuis Zubialde, CEO do Grupo Palletways
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serviço. Entre as novidades incorporadas na Pe-
nínsula Ibérica recentemente podemos também
contar com o chamado Tempo Estimado de En-
trega (TEE), conhecido internacionalmente como
ETA, que permite contactar com os destinatários,
oferecendo janelas de entrega de menos de duas
horas.  
Outras novidades que nos posicionam como líde-
res absolutos também em inovação são: pallet-
waysonline.com, destinado a envios de
particulares e envios esporádicos, que está a ter
uma recepção espectacular, ou certas actividades
“no de red” (não-rede) que estão a começar a de-
senvolver-se.
Na Península Ibérica também está a ser feito um
esforço especial para oferecer novos serviços
como, por exemplo, alcançar tempos de trânsito
mais curtos. Com efeito, estão a ser desenvolvidos
novos serviços que iremos certamente incorporar
brevemente, e que respondem às exigências do
mercado.
A certificação da Covid alcançada pela Rede Ibé-
rica é mais um passo nestes desenvolvimentos de
que falamos, onde foi destacado o compromisso
da Palletways com clientes e colaboradores, por
exemplo, através do novo protocolo de entregas
seguras.
O Grupo Palletways está na vanguarda da tecno-
logia que permite interagir com o destinatário
através dos seus membros, o que deve ser muito
bem gerido de forma a homogeneizar a qualidade
das soluções.

APOSTA CONTÍNUA 
NA DIGITALIZAÇÃO

O que aporta a tecnologia Palletways ao
nível da rastreabilidade e eficiência ope-
racional?
A Palletways é uma empresa onde apostamos na
digitalização. Com efeito, já foram implementa-
das medidas, como no caso da crise sanitária, em
que graças a esta digitalização podemos fazer en-
tregas sem contacto, entregas seguras e tudo isto
apoiando-nos cada vez mais na tecnologia. É o
mundo de “data”. Por exemplo, através do CRM
dos membros é possível potenciar grandes opor-
tunidades de melhoria de processos e serviço ao
cliente.
Por outro lado, uma das nossas ferramentas mais
importantes e reconhecidas, a Hub Scanning, foi
pioneira e única no sector. Isto permitiu uma me-

primeiro "teste" mostra uma autonomia de cerca
de 220 quilómetros com apenas uma carga de ba-
teria. Este é o mesmo número de quilómetros que
um camião "normal" realiza diariamente. Em ter-
mos de eficiência ambiental, quando comparados
com um camião de propulsão a gasóleo, estes ca-
miões eléctricos evitam a emissão de 1,7 tonela-
das de CO2 por dia. 

A pandemia Covid-19 é hoje um  problema
inevitável, especialmente porque tanto
Portugal como Espanha foram países
afectados e já estamos numa segunda
vaga em toda a Europa. Qual tem sido o
impacto desta situação na actividade?
Todos os dias a Palletways trabalha com merca-
dorias de diferentes sectores de actividade, dois
deles, o grande consumo e o sector alimentar, que
incluem produtos de primeira necessidade. Este
tipo de produtos tem sido essencial durante este
período e o do Estado de Emergência, e é aqui
que a Palletways se tornou num dos principais in-
tervenientes, em certa medida, ao garantir o
abastecimento aos supermercados e às grandes
superfícies.
No que diz respeito à nossa equipa, tomámos me-
didas para evitar qualquer risco para a sua saúde
e segurança. Nas entregas de mercadorias, lançá-
mos um novo protocolo, denominado "Entrega
Segura", para evitar o contacto entre o cliente e a
Palletways. Desta forma, garantimos uma troca
segura e sem qualquer risco.
Prova disso é a recente Certificação que obtive-
mos"Covid19-Restrition", um padrão que garante
que todos as normativas e processos existentes
estão a ser cumpridos para prevenir e impedir a
propagação do vírus.
Quanto a esta segunda vaga da pandemia que es-
tamos a viver, enfrentamo-la da mesma forma
que enfrentámos a primeira. A diferença é que
todos os nossos protocolos e processos já estão
estabelecidos e implementados, permitindo-nos
ganhar tempo e segurança para todos.

E para os próximos tempos, quais são os
projectos novos?
Gostaríamos de salientar os resultados extraor-
dinários que a Rede Húngara está a alcançar e
que lançámos há dois anos.  Também lançare-
mos, em breve, a rede na Eslováquia e continua-
remos a expandir a cobertura para novos países
nos próximos tempos.

lhoria operacional e de fiabilidade impressio-
nante, ao alterar as acções manuais, como a lei-
tura dos códigos de barras de cada palete, por
automatizadas. Actualmente, estamos a fazer tes-
tes piloto para ampliar a tecnologia RFID.
Quais são os benefícios para os vossos

membros? É um exagero dizer que
quando têm acesso às vossas soluções de
digitalização, estas têm um efeito estrutu-
rante na forma como vão desenvolver a
sua actividade? 
Na Palletways fazemos controlos de medição de
vendas, e marcamos com os membros, um KPIs
de cumprimento obrigatório. Tudo isto ajuda-nos
a melhorar.
O grande investimento na Palletways centra-se
em duas vias principais: membros e tecnologias.
Na Palletways, contamos com os melhores mem-
bros, a quem ajudamos continuamente a melho-
rar do ponto de vista de sistemas, facilitando-lhes
o acesso a uma tecnologia "cara" e difícil de abor-
dar fora da Palletways.  
Estamos a trabalhar 24/7 ao serviço dos mem-
bros, para lhes dar o apoio permanente e de que
necessitam.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE 
EFICIENTE EM ANÁLISE

Como valoriza a evolução da incorpora-
ção de megacamiões nas rotas da Rede da
Palletways? E sobre energias alternativas,
qual é a visão? 
Actualmente temos 10 megacamiões, e em cres-
cimento, cobrindo rotas na Península Ibérica que
movimentam cerca de 20% do total de paletes
que são geridas diariamente entre os membros e
os hubs.  Isto permitiu reduzir a pegada de car-
bono em mais de 10%.  
Do ponto de vista das vantagens para os mem-
bros, podemos falar de uma redução óbvia das
emissões e da eficiência energética. Outra grande
vantagem do megacamião, é o facto da Palletways
fazer carga e descarga lateral, tornando-se este
processo mais eficiente.
Além disso, o Grupo Palletways já está a trabalhar
em novas alternativas de transporte eficiente.
Com efeito, está-se a incorporar em certas rotas
os veículos a nitrogénio que reforçarão ainda
mais o compromisso com o ambiente.
No que diz respeito ao camião eléctrico, estão a
ser feitos testes ao nível do Grupo, sendo que o
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