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IÕES DE LÍTIO GANHAM TERRENO EM PORTUGAL 

Numa era em que as cadeias de abastecimento querem-se mais rápidas e 
flexíveis, a tecnologia desenvolvida em redor dos equipamentos de 
movimentação de carga ganha novos contornos e revela-se essencial no sucesso 
das operações. A nível global, as organizações têm vindo a adotar de forma 
positiva o conceito da tecnologia de iões de lítio, com as baterias de iões de lítio a 
revolucionarem o mercado dos empilhadores elétricos.  

Em Portugal, esta tecnologia vai ganhando algum terreno, com as empresas a 
mostrarem-se disponíveis para readaptar os seus empilhadores movidos a 
baterias de chumbo-ácido pela tecnologia de iões de lítio (49%). Estes dados 
resultam de um estudo efetuado pela Jungheinrich Portugal, junto de um total de 
300 inquiridos do sector da logística e transporte de mercadorias e diversas 
indústrias - (quadros superiores, Diretores/responsáveis de logística, armazém, 
diretor/responsáveis de compras/armazéns, diretores financeiros).  

Com efeito, 45% já tomaram a decisão ou dizem que muito provavelmente irão 
considerar os empilhadores movidos a iões de lítio, na próxima vez que 
adquirirem um empilhador, enquanto 24% veem esta opção como “provável”. 

Qual a probabilidade de considerar os empilhadores movidos a iões de lítio 
na próxima vez que adquirir um empilhador? 

16%

29%

25%

27%

2%

1%

DEFINITIVAMENTE SIM

MUITO PROVAVELMENTE

PROVAVELMENTE

POSSIVELMENTE

PROVAVELMENTE NÃO CONSIDERAR

DEFINITIVAMENTE NÃO CONSIDERAR

É provável que mais de um quarto considere 
os empilhadores movidos a iões de lítio na sua 

próxima aquisição, com mais 50% de
hipóteses a serem considerados. 
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Cerca de 34% dos inquiridos estão a considerar mudar os seus empilhadores a 
diesel/GPL para equipamentos movidos a bateria. Este afastamento do GPL e do 
diesel está a ser impulsionado pelas preocupações ambientais, com os iões de 
lítio a serem, cada vez mais, encarados como uma solução viável, apesar das 
preocupações com os custos iniciais de aquisição (81%). As empresas portuguesas 
valorizam a longa vida útil dos equipamentos (67%) como uma das grandes 
vantagens da tecnologia de iões de lítio.   

Tem planos para trocar os seus empilhadores movidos a diesel/GPL e 
substituí-los por alternativas movidas a bateria? 

SIM
34%

NÃO
42%

NÃO TENHO A 
CERTEZA 

24%

58% 

consideraram a 
mudança de empilhadores 

a diesel/GPL para 
empilhadores movidos a 

eletricidade. 

67% 
das empresas portuguesas 
valorizam a longa vida útil 
dos equipamentos como 
uma das grandes 
vantagens da tecnologia 
de iões de lítio.   
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MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA 

A procura por um substituto para a tecnologia diesel deu um passo significativo, 
nos últimos anos. 

Das preocupações em relação às emissões de CO2 ao flagelo global sobre resíduos 
de plástico – inspirado no chamado Planeta Azul – a consciência ambiental está 
a “afetar” praticamente todos os aspetos do pensamento empresarial e do 
consumidor. O resultado não foi apenas uma aceleração na inovação 
tecnológica, mas também uma forte procura no mercado por opções 
ecologicamente corretas. 

Enquanto algumas das soluções que mostraram ser promissoras, tais como o 
hidrogénio, não conseguiram evoluir para uma oferta comercial viável, fica agora 
claro que as baterias de iões de lítio estão a ganhar terreno na intralogística.  

Este nível crescente de consciencialização é reforçado por este estudo, que 
revelou que 33% já ouviu falar da tecnologia, apesar de ainda ter pouco 
conhecimento sobre a tecnologia, enquanto 27% dos inquiridos está 
razoavelmente familiarizado com a mesma. 18% adquiriram ou estão em 
processo de aquisição de empilhadores com motor movidos a iões de lítio, e 17% 
avaliaram estas baterias como uma possível fonte de energia para a sua frota de 
equipamento de movimentação de carga. 

Qual das seguintes afirmações descreve melhor o seu conhecimento sobre 
as baterias de iões de lítio? 

5%

33%

27%

17%

18%

NUNCA OUVIMOS FALAR DAS BATERIAS

JÁ OUVIMOS FALAR, MAS SEI POUCO SOBRE AS

BATERIAS

RAZOAVELMENTE FAMILIARIZADOS COM AS

BATERIAS

AVALIAMOS AS BATERIAS COMO UMA POSSÍVEL

FONTE DE ENERGIA PARA A NOSSA FROTA DE…

ADQUIRIMOS/ESTAMOS EM PROCESSO DE

AQUISIÇÃO DE EMPILHADORES MOVIDOS A IÕES…

33% 

33% dos inquiridos já ouviu
falar, mas não tem informações 
suficientes 
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O facto de 34% dos inquiridos que possuem empilhadores a diesel ou GPL estarem 
a pensar em substituí-los por alternativas movidas a bateria mostra o intuito das 
empresas em mudar de atitude – com enfoque na importância dos fatores 
ambientais nas decisões estratégicas. Mais da metade (68%) daqueles que 
procuram a mudança para empilhadores elétricos confirmam que os fatores 
ambientais, tal como a redução de emissões, são uma motivação fundamental. 
Isto é seguido pelo facto dos empilhadores elétricos serem mais silenciosos (37%) 
e aos baixos custos de manutenção (29%).   

Das seguintes opções quais são relevantes na mudança de empilhadores 
movidos a diesel/GPL para empilhadores elétricos? 

68%

26%

37%

29%

25%

10%

19%

21%

14%

CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS

AS MELHORIAS NA TECNOLOGIA DAS BATERIAS ESTÃO A TORNÁ-
LAS MAIS ATRATIVAS

OS EMPILHADORES ELÉTRICOS SÃO MAIS SILENCIOSOS

OS BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

A LONGA VIDA ÚTIL DE EMPILHADORES ELÉTRICOS ESTÃO A

TORNÁ-LOS MAIS ATRATIVOS

A COMPACTAÇÃO DE EMPILHADORES ELÉTRICOS

MAIS FÁCIL DE UTILIZAR PARA OS OPERADORES

A MELHOR MANOBRABILIDADE ASSOCIADA AOS EMPILHADORES

ELÉTRICOS

OUTRO

Para mais de metade (68%) dos que procuram
mudar para empilhadores elétricos, as 

considerações ambientais são uma das
principais motivações. 
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OPERAÇÕES LOGÍSTICAS - QUEREM-SE EFICIENTES 

Para além dos benefícios ambientais dos empilhadores eléctricos, a 
eficiência é uma prioridade. De facto, o mercado está a mudar, com as 
vendas online a assumirem novos contornos, conduzindo a uma 
enorme pressão nas operações de logística, o que conduz a um maior 
grau de eficiência. 

As operações da cadeia de abastecimento estão cada vez mais no centro 
das organizações, pois adotam as operações de armazenamento 24 horas por 
dia e 7 dias por semana em resposta às novas exigências criadas pelas 
expectativas de compra dos consumidores. De facto, 68% citaram as 
expectativas de entrega cada vez mais rápidas, no que diz respeito às 
maiores exigências nas operações logísticas, seguido pela integração do 
sistema da cadeia de abastecimento (22%) e do planeamento da rede de 
fornecimento (21%). 

Quais dos seguintes itens estão a colocar as maiores exigências nas suas 
operações de logística? 

68%

22%

8%

15%

21%

20%

7%

20%

EXPECTATIVAS DE ENTREGA CADA VEZ MAIS RÁPIDA

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE CADEIA DE

ABASTECIMENTO

VISIBILIDADE DOS NÍVEIS DE INVENTÁRIO DOS CLIENTES

PLANEAMENTO DA DEMANDA

PLANEAMENTO DA REDE DE FORNECIMENTO

MUDANÇAS NOS PADRÕES DE NEGÓCIOS DEVIDO AO

CRESCIMENTO DO COMÉRCIO ELETRÓNICO

VISIBILIDADE DOS NÍVEIS DE INVENTÁRIO DOS

FORNECEDORES

AUMENTANDO OS VOLUMES DE DADOS DENTRO DA

CADEIA DE ABASTECIMENTO

68% mencionam que as
expectativas de entrega são cada 
vez mais rápidas, no que diz 
respeito às maiores exigências 
nas operações logísticas 
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MAIS DO QUE UMA BATERIA 

Este estudo revela que a consciencialização das organizações em relação à forma 
como os empilhadores elétricos podem e devem ser utilizados também estão a 
evoluir. Quando questionados sobre os principais benefícios das baterias de iões 
de lítio em comparação com as baterias convencionais, 67% dos inquiridos 
citaram os ciclos de vida mais longos, enquanto 59% referiram os tempos de 
carregamento mais rápidos. Já 41% consideram-na uma tecnologia 
ambientalmente amigável, com 34% a destacarem a redução da emissão de CO2. 

Quais dos seguintes itens considera que são os principais benefícios das 
baterias de iões de lítio em relação às baterias convencionais? 

67%

59%

28%

26%

41%

15%

20%

21%

34%

20%

10%

16%

15%

19%

12%

12%

15%

5%

CICLO DE VIDA MAIS LONGO (N=184)

TEMPOS DE CARREGAMENTO MAIS RÁPIDOS (N=163)

MANUTENÇÃO MAIS FÁCIL, P. EX. SEM RECARGA (N=76)

MAIS ENERGIA EFICIENTE (N=72)

AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL (N=113)

MAIOR ALCANCE (N=42)

MENORES CUSTOS COM TEMPO DE VIDA (N=55)

SÓ PRECISA DE 1 BATERIA POR EMPILHADOR (N=58)

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 (N=92)

NÃO HÁ NECESSIDADE DE TROCAR A BATERIA APÓS 1 OU…

FORNECER UMA CARGA COMPLETA ATÉ QUE ESTEJAM…

NÃO HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÕES DE…

MAIS LEVE QUE AS BATERIAS CONVENCIONAIS (N=42)

SEGURANÇA MELHORADA (N=53)

ZERO CUSTOS DE RECICLAGEM (N=33)

MENOS CALOR GERADO NO CARREGAMENTO (N=34)

GARANTIAS MAIS LONGAS (N=40)

OUTRA (N=14)
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TEMPOS DE CARREGAMENTO 

Sobre os tempos de carregamento, neste estudo, 68% dos inquiridos adiantam 
que gastam, em média, 4 horas/dia ou mais para o carregamento dos seus 
empilhadores elétricos. Em contraste, a tecnologia de iões de lítio proporciona 
uma mudança completa, permitindo mais cargas diárias, através de 
carregamentos intermédios mais curtos e eficientes, (aproveitar, por exemplo, as 
pausas), e eliminando a necessidade de se gastar tempo na troca de baterias. 

Utilizando um Sistema de Gestão de Bateria Inteligente, a tecnologia de iões de 
lítio pode ser várias vezes carregada sem sofrer qualquer desgaste. Dependendo 
das condições e equipamentos disponíveis (bateria e carregador), estas baterias 
ficam totalmente carregadas entre 30 a 40 minutos, o que evita a necessidade de 
troca de baterias. 

Em média, quantas horas por dia são gastas a carregar os seus 
empilhadores elétricos? 

19%

13%

25%

22% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

< 1 h 1-2 h 3-4 h 5-6 h 7+ h

A tecnologia de iões de lítio proporciona
uma mudança completa, permitindo mais cargas 

diárias, através de carregamentos mais 
curtos e eficientes, eliminando a necessidade
de se gastar tempo na troca de baterias. 
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MUDAR A CULTURA 

Naturalmente, tem de haver uma mudança cultural para assegurar que os 
condutores dos empilhadores utilizam sistematicamente este modelo de 
carregamento durante as pausas, para que se possa retirar o máximo proveito 
possível. Adicionando alertas automatizados e os equipamentos, que são cada vez 
mais digitais, e os operadores e supervisores terão uma compreensão instantânea 
do desempenho da bateria e do nível de carga. 

Esta tecnologia contém também uma série de outras mudanças – como por 
exemplo na adaptação da infraestrutura, preparando várias áreas de 
carregamento para rentabilizar ao máximo o tempo das pausas e evitar 
deslocações desnecessárias. Com as baterias de iões de lítio, as áreas de 
carregamento centrais com sistemas de ventilação já não são necessárias. 

O custo será sempre um fator importante. Os empilhadores movidos a iões de 
lítio têm um custo de aquisição inicial mais elevado, comparativamente aos 
empilhadores que são movidos a baterias de chumbo-ácido convencionais, pelo 
que, a larga maioria (81%) consideram os custos iniciais de aquisição mais altos 
como a maior desvantagem da tecnologia. A necessidade de um sistema de 
carregamento de alta frequência também é apontada como uma desvantagem 
por 16% dos inquiridos.   

No entanto, os custos operacionais mais baixos associados às baterias de lítio 
proporcionam um retorno sobre a vida útil do empilhador, um facto que pesa 
cada vez mais junto dos tomadores de decisão. 

Qual das seguintes opções considera as principais desvantagens das 
baterias de iões de lítio? 

81%

8%

15%

10%

16%

13%

6%

CUSTOS INICIAIS DE AQUISIÇÃO MAIS ALTOS

O AUMENTO DA COMPLEXIDADE DA TECNOLOGIA

TORNA-AS MAIS FÁCEIS DE DANIFICAR

ESTÃO DISPONÍVEIS MENOS OPÇÕES DE RECICLAGEM

NO FINAL DA VIDA ÚTIL DAS BATERIAS

NECESSIDADE DE COMPENSAR A PERDA DE PESO COM

PESOS DE CONTRAPESO

A NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE CARREGAMENTO

DE ALTA FREQUÊNCIA

TECNOLOGIA NÃO COMPROVADA

OUTRA
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VALOR DA EFICIÊNCIA 

Dada a necessidade de melhorar a eficiência e fornecer operações 24 horas por 
dia e 7 dias por semana, a manutenção e o tempo de inatividade são as 
principais preocupações. Os inquiridos estão agora a dar importância à medição 
dos custos de manutenção, tornando evidente que a vida útil é mais importante 
do que o preço de aquisição. 

Quando questionados sobre os custos operacionais da vida útil de um 
empilhador que recebem em detalhe, 62% citaram os custos de manutenção 
(peças de reposição) e 48% os custos de manutenção (mão-de-obra). 

Qual dos seguintes custos dos equipamentos de movimentação de cargas 
recebe em detalhe e analisa para ajudar a avaliar os custos operacionais da 
sua vida útil? 

62%

48%

23%

17%

26%

15%

11%

3%

16%

CUSTOS DE MANUTENÇÃO (PEÇAS DE REPOSIÇÃO)

CUSTOS DE MANUTENÇÃO (CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA)

CUSTOS INDIRETOS (TEMPO DE INATIVIDADE, ETC.)

CUSTOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR MILHA

OPERACIONAL/KM

CUSTOS FORA DO CONTRATO

CUSTOS DE CARREGAMENTO DE ENERGIA (ELÉTRICA) 
POR MILHA OPERACIONAL

CUSTOS COM O OPERADOR

UTILIZAÇÃO DE DADOS DE TELEMÁTICA

NENHUMA DAS ANTERIORES

A necessidade de melhorar a eficiência e

fornecer operações 24 horas por dia e 7 dias 
por semana, a manutenção e o tempo de

inatividade são as principais preocupações.
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Apesar do custo inicial de aquisição continuar a liderar nos fatores a ponderar na 
aquisição de empilhadores (68%), o custo do ciclo de vida (59%) ganha uma nova 
importância e torna-se cada vez mais um fator prioritário para a aquisição de 
novos empilhadores, bem como a garantia oferecida (57%). Também a reputação 
do fabricante (38%) como o desempenho ambiental do empilhador ganham 
importância junto dos inquiridos (37%). 

Quando ponderar na aquisição de novos empilhadores, quão importante 
será cada uma das opções a seguir na sua decisão sobre qual o empilhador 
a adquirir? 

59%

17%

68%

38%

57%

33%

37%

9%

25%

CUSTOS DO CICLO DE VIDA

VISIBILIDADE DO OPERADOR

PREÇO INICIAL DE AQUISIÇÃO

A REPUTAÇÃO DO FABRICANTE

A GARANTIA OFERECIDA

A CAPACIDADE DO EMPILHADOR SATISFAZER OS

CONDUTORES

O DESEMPENHO AMBIENTAL DO EMPILHADOR

O CONCESSIONÁRIO ONDE ESTÁ A FAZER A COMPRA

A DISPONIBILIDADE DE BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO

o custo do ciclo de vida (59%) ganha uma

nova importância e torna-se cada vez

mais um fator prioritário para a
aquisição de novos empilhadores
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READAPTAR EQUIPAMENTOS PARA IÕES DE LÍTIO  

Também é relevante observar que as empresas não estão à espera que seja 
necessário proceder a uma troca de empilhador, para pensarem em readaptarem 
os seus equipamentos existentes à tecnologia de iões de lítio. Este é um sinal 
positivo, que mostra a confiança que a tecnologia está a ganhar junto das 
empresas. 

O estudo mostra que quase metade dos inquiridos (49%) está disponível para 
readaptar os seus empilhadores movidos a baterias de chumbo-ácidos pela 
tecnologia de iões de lítio. 

 

 

Consideraria a readaptação para baterias de iões de lítio dos seus 
empilhadores que atualmente são alimentados por baterias de chumbo-
ácido tradicionais? 
 

 

 

 

 

 

 

 

49%

13%

38%

SIM NÃO NÃO TEM A CERTEZA

49% dos inquiridos está disponível para 

readaptar os seus empilhadores 

movidos a baterias de chumbo-ácidos pela 
tecnologia de iões de lítio. 
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CONCLUSÃO 

De acordo com este estudo, 70% dos inquiridos irão, definitivamente, muito 
provavelmente ou provavelmente, considerar os empilhadores de iões de lítio 
quando fizerem a próxima aquisição. Esta apetência é impulsionada pela 
necessidade urgente de melhorar o desempenho da cadeia de abastecimento e 
da eficiência das operações, bem como das preocupações ambientais.   

De salientar que praticamente toda a frota da Jungheinrich está adaptada agora 
à tecnologia de bateria de iões de lítio.  

A Jungheinrich disponibiliza as suas baterias de iões de lítio com uma maior 
eficiência energética e de desempenho. Ao incluir tempos de carregamento 
rápidos, isenção de manutenção, uma longa vida útil e um retorno rápido do 
investimento inicial, estas baterias são uma aposta segura. Bateria, carregador, 
empilhador e consultoria, tudo do mesmo fornecedor! 

Livre de manutenção
Bem-estar do funcionário 

Melhor eficiência energética

Melhor ambiente de trabalho

Iões de 
lítio

Tempo de paragem reduzido 
Tempos de carregamento mais 

rápidos 

ciclo de vida mais longo  
Custos de aquisição ao longo da vida útil menores 

Zero custos de reciclagem

Sem mudança de bateria Segurança melhorada
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