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RESUMO 
 
 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO PARA CENTROS DE 
DISTRIBUIÇÃO SUPERMERCADISTAS 

 
 

AUTOR: César Octavio Ramírez García 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk 

 
 

A globalização provoca mudanças na tecnologia, sociedade, cultura e estilo de vida 
das pessoas e nesse ambiente as empresas competem constantemente. Dentro da 
cadeia de suprimentos das empresas, existe um componente importante que se for 
gerenciado eficaz e eficientemente pode trazer ganhos competitivos aos 
supermercados, caso contrário pode levar ao fracasso das organizações. Este 
componente importante são os centros de distribuição, que são os responsáveis por 
criar uma conexão entre os fornecedores e os supermercados. Os líderes dos centros 
de distribuição administram e controlam todos os processos internos, afim de manter 
todos eles sincronizados entre si, para garantir sua produtividade, eficácia e eficiência 
nas operações. Pela complexidade de gerenciar os centros de distribuição, os líderes 
têm dificuldades de administrar e controlar os elos ou fatores críticos de suas 
operações. Portanto, sua gestão se converte em um constante desafio que têm que 
suportar. O objetivo desta pesquisa é criar uma ferramenta que permita apoiar aos 
líderes na tomada de decisão sobre os fatores críticos pelas quais os centros de 
distribuição estão competindo. Esta pesquisa é fundamenta teoricamente por estudos 
bibliográficos oriundos de revistas científicas, livros e, utiliza pressupostos referentes 
aos Key Performance Indicators (KPIs) além dos conceitos da abordagem multicritério 
de apoio à decisão. A modelagem proposta é testada em centros de distribuição de 
empresas supermercadistas, aonde é analisada e discutidos os resultados obtidos. 
Para fortalecer a contribuição do estudo, serão propostas recomendações a cada uma 
das empresas estudadas para que sejam capazes de enxergar seu nível de 
competividade com respeito a modelagem desenhada. 
 
 
Palavras-chave: Centros de Distribuição. Indicadores de Desempenho. Mensuração 
do Desempenho. Análise Multicritério. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM FOR SUPERMARKET 
DISTRIBUTION CENTERS 

 
 

AUTHOR: César Octavio Ramírez García 
ADVISOR: Prof. Dr. Julio Cezar Mairesse Siluk 

 
 

Globalization causes changes in people's technology, society, culture and lifestyle, and 
supermarkets are constantly competing in this environment. Within the supply chain, 
there is an important component that if managed effectively and efficiently can bring 
competitive gains to supermarkets, otherwise it can lead to organizational failure. This 
important component is de warehouses management, which are responsible for 
creating a connection between suppliers and supermarkets. Warehouses management 
leaders manage and control all internal processes in order to keep all of them in sync 
with each other to ensure their productivity, efficiency and operations efficiency. 
For the complexity of managing the warehouses, leaders have difficulty managing and 
controlling the links or critical factors of their operations. Therefore, their management 
becomes a constant challenge that they have to endure. The objective of this research 
is to create a tool that will support leaders in decision making about the critical factors 
for which warehouses management are competing. 
This research is based on bibliographic studies of scientific journals and books, uses 
assumptions related to Key Performance Indicators (KPIs) and the concepts of 
multicriteria approach to decision support. 
The proposed modeling will be tested in warehouses of supermarket companies, where 
the results obtained will be analyzed and discussed. In order to strengthen the 
contribution of the study, recommendations will be made to each of the companies 
studied so that they are able to see their level of competitiveness with respect to 
modeling. 
 
 
Keywords: Warehouse. Performance Indicators. Performance Measurement. 
Multicriteria Analysis.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor supermercadista está operando e competindo em um ambiente global, 

enfrentando desafios constantemente. Esses desafios são gerados devido a 

globalização, que provoca mudanças na tecnologia, na sociedade, na cultura e no 

estilo de vida das pessoas (FONGKAM, 2015). Por essa razão, se os supermercados 

não trabalham na vanguarda frente a esses cenários, não poderão competir contra a 

concorrência e deixarão de ser sustentáveis no tempo.  

Os Centros de Distribuição (CD) são considerados como uma peça chave na 

cadeia de suprimentos para as empresas dedicadas ao mundo supermercadista 

(LEPORI; DAMAND; BARTH, 2013), já que são os responsáveis de estabelecer uma 

conexão entre os fornecedores e os supermercados. Porém, estão expostos a 

situações delicadas, que podem afetar o correto reabastecimento dos produtos às 

lojas, produzindo um impacto negativo à satisfação tanto dos clientes internos (donos 

da loja) e externos (consumidores). Não ter um suficiente controle e administração dos 

processos internos provoca insatisfação aos clientes e elevação dos custos 

operativos, gerando uma desestabilização econômica na empresa (KŁODAWSKI et 

al., 2017). 

Os consumidores são cada vez mais exigentes no momento de comprar os 

produtos nos supermercados. Eles desejam obter os produtos na quantidade e 

qualidade certa, no momento e lugar preciso, com um alto nível de serviço e ao mínimo 

custo possível (LITOMIN; TOLMACHOV; GALKIN, 2016). Dessa maneira os 

supermercados que reagem positivamente frente a essas situações possuem uma 

maior capacidade competitiva perante a concorrência.  

Ao longo dos anos, tem-se evidenciado que os CDs supermercadistas têm 

problemas no momento de mensurar o desempenho de suas operações. Os CDs 

trabalham com uma inumerável quantidade de indicadores logísticos, o que ocasiona 

uma perda do foco perante aos objetivos e estratégias traçadas, já que muitos deles 

têm um impacto insignificante quanto ao desempenho competitivo (LIU et al., 2010; 

FORSLUND, 2012; KUCUKALTAN; IRANI; AKTAS, 2016). 

Quando um sistema de mensuração de desempenho não está bem estruturado, 

as organizações se desvinculam da estratégia proposta e acabam deixando de lado a 

inclusividade (medição de todos os aspectos pertinentes), a universalidade (permitir 

comparação entre as condições operacionais), a mensurabilidade (todos os 
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indicadores devem ser mesuráveis) e a consistência (consistentes de acordo com os 

objetivos da organização), que são características básicas que devem ter os 

indicadores em um sistema de mensuração do desempenho (ANAND; GROVER, 

2015; BEAMON, 1999). 

Ekos (2017), apresentou uma empresa que, automatizando seus processos 

internos do seu CD, conseguiu reduzir os custos e aumentar sua produtividade em um 

30%. Já os CDs não automatizados, ainda realizando os mesmos tipos de processos, 

possuem capacidades mais limitadas frente aos CDs automatizados. 

Diante do cenário descrito, o problema está na complexidade e falta de 

gerenciamento encontrada da cadeia de suprimentos em CD supermercadistas, já que 

vários fatores estão associados entre si. Gerenciar os CDs é um problema desafiante 

para qualquer organização. A falta de uma ferramenta para ajudar os gestores tomar 

decisões corretamente faz com que o risco de perder força no mercado aumente, o 

que pode levar a organização ao fracasso ou à perda de oportunidades para competir 

no mercado (LEPORI; DAMAND; BARTH, 2013). Na Seção 1.1 se formula o problema 

do estudo de caso que se pretende resolver.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diante da necessidade da utilização estratégica do conhecimento como 

vantagem competitiva das organizações, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: 

Como mensurar o desempenho dos centros de distribuição supermercadistas de 

modo a gerenciar seu nível de competitividade?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de responder a problemática levantada são apresentados a seguir o 

objetivo geral e os objetivos específicos.  
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma modelagem capaz de mensurar o desempenho dos centros 

de distribuição supermercadistas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever a natureza e os processos que compõem as atividades de um 

centro de distribuição supermercadista. 

b) Identificar quais são os fatores mais relevantes para a competitividade dos 

centros de distribuição supermercadistas. 

c) Definir as ferramentas a serem utilizadas e construir indicadores de 

desempenho para o desenvolvimento da modelagem.  

d) Testar a modelagem proposta.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA 

 

As empresas supermercadistas que lideram mundialmente o mercado 

(Walmart, Carrefour, Tesco, etc.) estão crescendo rapidamente e fornecendo cada 

vez mais seus produtos de maneira ininterrupta, a fim de atender às demandas do 

mercado, buscando soluções que as diferenciem aumentando sua competitividade 

(LEPORI; DAMAND; BARTH, 2013). Isso faz com que as empresas supermercadistas 

sintam a pressão por melhorar os serviços que oferecem aos clientes, a fim de serem 

sustentáveis em longo prazo. Nesse contexto, as organizações perceberam que a 

cadeia de suprimentos representa uma das principais vantagens competitivas de seus 

negócios (ANAND; GROVER, 2015). Os desperdícios envolvidos dentro dos CDs 

devem ser reduzidos ou eliminados, por serem o componente de maior importância 

para o sucesso ou fracasso da cadeia de suprimentos supermercadista (LEPORI; 

DAMAND; BARTH, 2013; SUVITTAWAT, 2015). 

Paoleschi (2014) destacou que as atividades logísticas absorvem uma parcela 

importante dos custos totais das organizações, representando aproximadamente 25% 

das vendas e 20% do PIB. Para Pereira (2016), as empresas que possuem um volume 

de vendas entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, o custo logístico subiu a 30%, por 

causa do aumento da burocracia, restrições para distribuição nas regiões 
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metropolitanas, alto custo de mão de obra especializada, aumento no preço dos 

combustíveis e falta de infraestrutura de apoio nas estradas. Para reduzir estes custos 

logísticos, as empresas estão optando por terceirizar os serviços de transportes, 

fechar centros de armazenamento e distribuição e cortar estoques, o que pode 

diminuir seu poder econômico no mercado. Com o que diz respeito aos CDs, sabendo 

que é uma peça chave para o sucesso dos supermercados, é importante focar os 

esforços na eficiência dos processos internos, para que os fatores externos afetem o 

menos possível às empresas supermercadistas. 

Quanto aos processos internos dos CDs, segundo os estudos realizados por  

Matusiak, De Koster e Saarinen (2017), o processo mais crítico e com maiores custos 

operacionais nos CDs é a preparação dos pedidos (picking). Atualmente, os avanços 

tecnológicos e o conhecimento adquirido, permitiram aumentar a eficiência do 

processo picking, mas ainda assim segue sendo o processo mais crítico do CD. De 

acordo com Drury (1988), aproximadamente 55% dos custos totais operacionais do 

CD são gerados por causa do picking. Já para Coyle, Bardi e Langley (1996), o 

processo de picking representa 65% dos custos totais operacionais em um CD. 

Na gestão organizacional, a medição do desempenho é um processo 

fundamental para tomar decisões acertadas. Mediante o analises de desempenho nos 

CDs, se pretende conseguir o nivelamento estratégico-operacional nas cadeias de 

suprimentos (BALFAQIH et al., 2016; SINK; TUTTLE, 1993). O ato de medir um 

resultado elucida novas perspectivas, a fim de apresentar oportunidades de 

identificação antecipada de soluções para melhorar o desempenho atual (FREITAS, 

2006). Assim, o sistema de mensuração deve ser uma ferramenta capaz de auxiliar 

aos gestores no comando das operações, na planificação e execução das atividades, 

o que geraria como resultado uma maior sincronização com todos os elos da cadeia 

de suprimentos, uma redução dos custos operacionais e um aumento na lucratividade 

operacional (BADAWY et al., 2016; GUNASEKARAN et al., 2015). 

Sob a perspectiva acadêmica, foi realizada uma bibliometria para analisar a 

construção de um sistema medição do desempenho para CD do setor 

supermercadista. Foram pesquisadas nas bases de dados Science Direct, Emerald, 

Scopus, Web of Science e no Portal de Periódicos da CAPES as palavras-chave 

“warehouse”; “performance indicators” e “performance measurement”, bem como suas 

combinações, para o período de 2012 a 2018. O processo de seleção de artigos 

consistiu em duas etapas. Na primeira, foi realizada uma análise dos títulos e resumos 
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de 90 artigos. Na segunda etapa, dos 90 artigos analisados foram selecionados 14 

artigos para contextualização da dissertação, já que apresentaram uma maior 

aderência ao propósito do estudo. A  

Figura 1 apresenta o procedimento da construção da bibliometria e o Quadro 1 

revela os 14 artigos selecionados para a pesquisa.  

 

Figura 1 - Procedimentos bibliométricos 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Quadro 1 - Pesquisa bibliométrica 

# Título Autores Periódico 

1 
A decision-making model for 
lean, agile, resilient and green 
supply chain management 

Cabral, Grilo e Cruz-Machado 
(2012) 

International Journal of 
Production Research  

2 
Benefits and limitations of the 
SCOR model in warehousing 

Lepori, Damand e Barth (2013) IFAC Proceedings Volumes 

3 
Key performance indicators for 
assessing the planning and 
delivery of industrial services  

Meier, Legemann, Morlock e 
Rathmann (2013) 

Procedia CIRP 

4 

Benchmarking distribution 
centres using principal 
component analysis and data 
envelopment analysis: A case 
study of Serbia 

Andrejić; Bojović; Kilibarda, 
(2013) 

Expert Systems with 
Applications 

5 
Organizing warehouse 
management 

Faber, De Koster e Smidts 
(2013) 

International Journal of 
Operations & Production 
Management 

6 
Performance measurement-a 
conceptual framework for supply 
chain practices 

Azfar, Khan e Gabriel (2014) 
Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 

7 

Measuring retail supply chain 
performance: Theoretical model 
using key performance indicators 
(KPIs) 

Anand e Grover (2015) 
Benchmarking: An 
International Journal 

8 
Warehouse performance 
measurement: a literature review 

Staudt, Alpan, Mascolo e 
Rodriguez (2015) 

International Journal of 
Production Research 

9 
Use of the distribution center in 
the Ukrainian Distribution System 

Litomin, Tolmachov e Galkin 
(2016) 

Transportation Research 
Procedia 

10 

A decision support model for 
identification and prioritization of 
key performance indicators in the 
logistics industry 

Kucukaltan, Irani e Aktas 
(2016) 

Computers in Human 
Behavior 

11 
A survey on exploring key 
performance indicators 

Badawy, El-Aziz, Idress, Hefny 
e Hossam (2016)  

Future Computing and 
Informatics Journal 

12 
Pooled warehouse management: 
An empirical study 

Makaci, Reaidy, Evrard, Botta 
e Monteiro (2017) 

Computers & Industrial 
Engineering 

13 
Sustainability in performance 
measurement and management 
systems for supply chains 

Liebetruth (2017) Procedia Engineering 

14 

Performance of equipment and 
means of internal transport and 
efficiency of implementation of 
warehouse processes 

Pyza, Jachimowski, Jacyna e 
Lewczuk (2017) 

Procedia Engineering 

Fonte: Autor (2018). 

 

A partir da bibliometria, não foi encontrado um número expressivo de artigos 

que se aproximem ao objetivo desta dissertação. Por exemplo, os estudos feitos por 

Lepori, Damand e Barth (2013), Staudt, Alpan, Mascolo e Taboada (2015), se 

concentraram na construção de indicadores operacionais diretos e indiretos e seus 
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limites de acordo com cada atividade nos CDs, mas não abrange uma priorização 

hierárquica dos indicadores, o qual se pretende fazer mediante uma ferramenta de 

análise multicritério. Outros resultados remetem a pesquisas focados nas cadeias de 

suprimentos como um todo, apresentando aspetos ou indicadores de desempenho de 

forma abrangente, conforme o proposto por Cabral, Grilo e Cruz-Machado (2012), 

Anand e Grover (2015), Azfar, Khan e Gabriel (2014), Liebetruth (2017), sabendo que 

esta dissertação está delimitada somente para CD supermercadistas.  

Para sintetizar o estudo, na Seção 1.4 apresenta-se a estrutura do trabalho, 

que resume de forma geral cada capítulo do projeto de dissertação. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente pesquisa possui tem-se capítulos que ajudarão a estruturar de 

forma organizada a proposta do estudo. Na Figura 2 apresenta-se de forma sintética 

a estrutura do trabalho para facilitar o entendimento da construção da pesquisa. 

 

Figura 2 - Estrutura da dissertação 

 

Fonte: Autor (2018). 

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Centros de 
Distribuição

Sistemas de 
mensuração do 

desempenho

Análise 
multicritério de 

apoio à decisão

Capítulo 3

Metodologia

Capítulo 4

Construção da 
modelagem

Capítulo 5

Avaliação dos 
resultados

Capítulo 6

Conclusões
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No Capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho, descrevendo o problema da 

pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e as justificativas da relevância da 

pesquisa. No Capítulo 2 apresenta o estado da arte, que consiste em contextualizar 

os principais tópicos para a estruturação do estudo, servindo como base teórica para 

o desenvolvimento do estudo. No Capítulo 3 descreve a metodologia que servirá para 

apresentar de forma detalhada os passos que devem ser seguidos, com o fim de 

atingir os objetivos propostos. No Capítulo 4 descreve a construção da modelagem. 

No Capítulo 5 aplica-se a modelagem mediante a participação de especialistas dos 

CDs. Por último, no Capítulo 6 apresenta as conclusões que se obteve do trabalho, 

se expor as limitações encontradas durante o desenvolvimento e propõe perspectivas 

para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Uma contextualização dos principais temas que compõem o escopo do estudo 

para construir e desenvolver o modelo de mensuração do desempenho nos centros 

de distribuição supermercadistas é proposta no presente Capítulo, sendo dividido em 

3 Seções. A Seção 2.1 trata da caracterização dos centros de distribuição e seus 

processos principais. Na Seção 2.2 o funcionamento do sistema de mensuração de 

desempenho e seus componentes é descrito. Por fim, a Seção 2.3 aborda conceitos 

fundamentais sobre a ferramenta de análise multicritério para avaliar o modelo, e 

priorizar os principais indicadores dentro do CD, para assim ajudar no processo da 

tomada de decisões. 

 

2.1 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O gerenciamento eficiente dos centros de distribuição deve estar focado no 

controle e otimização dos processos complexos de armazenamento e distribuição de 

mercadorias, o que naturalmente converte-se para os gestores em uma tarefa 

desafiadora (SCHMIDT; HOMPEL, 2006).  

Os CDs são estruturas de engenharia que desempenham um papel importante 

nas cadeias de suprimentos, que são considerados como um espaço temporal de 

armazenamento de mercadoria e não como um espaço de armazenamento infinito de 

bens (KIEFER; NOVACK, 1999). O objetivo dos CDs consiste em armazenar e 

distribuir a mercadoria entregada pelos fornecedores por um curto período de tempo 

aos clientes, que neste caso seriam os supermercados da organização (GWEYNNE, 

2018). 

A Figura 3 apresenta a estrutura logística de um CD, onde resume-se o fluxo 

de uma mercadoria. No contexto supermercadista, existem fornecedores que 

entregam a mercadoria diretamente às lojas sem passar por um CD, porém, por 

questões de custo e operacionalidade, a maior parte dos fornecedores entregam 

diretamente ao CD para que sejam eles os que entreguem a mercadoria aos 

supermercados (LITOMIN; TOLMACHOV; GALKIN, 2016). 
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Figura 3 - Estrutura logística com e sem o CD 

 

Fonte: Adaptação de Freitas (2006). 

 

Com o avanço da tecnologia e da informação, os CDs estão evoluindo, tendo a 

capacidade de automatizar seus processos e diminuir seus custos de operação, de 

modo a tornarem-se um importante fator na estratégia competitiva. A partir da 

introdução de sofisticadas tecnologias nas operações dos CDs, obtém-se um impacto 

positivo quanto à eficiência e eficácia no desempenho das operações. Porém, o custo 

de investir na implementação de um CD automatizado é elevado, sendo para algumas 

empresas incapazes de pagar por dita tecnologia. 

A localização dos CDs esta diretamente relacionada com os custos logísticos 

dos supermercados e, por esta razão, é importante selecionar a localização mais 

conveniente para a localização do CD. Os CDs devem localizar-se o mais perto 

possível dos fornecedores e dos supermercados que receberão os produtos, mas isso 

dependerá do nível de serviço que se deseja atingir, das estratégias da organização, 

dos custos por alíquotas e impostos, da acessibilidade e infraestrutura (PAOLESCHI, 

2014). 

Os CDs utilizam indicadores de desempenho para medir e controlar sua 

produtividade em suas operações, entre as mais utilizadas se apresentam no Quadro 

2.  
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Quadro 2 - Indicadores de produtividade 

Indicador de 
desempenho 

Descrição Cálculo 
Melhores 
práticas 

Pedidos corretos 
Pedidos atendidos sem 
interrupção no processo de 
separação 

Acuracidade em todas as 
etapas do processo do 
pedido 

75% 

Pedido completo e no 
prazo 

Entregas dos pedidos 
completos realizadas no 
prazo 

Entregas 
completas/entregas 
realizadas 

80% 

Entregas no prazo 
Entregas dos pedidos 
realizadas no prazo do 
cliente 

Entregas no prazo/total de 
entregas realizadas 

95% 

Taxa de atendimento 
do pedido completo 

Quantidades de pedidos 
atendidos na quantidade e 
especificações do cliente 

Pedidos integralmente 
atendidos/ Total de pedidos 
expedidos 

98% 

Tempo do ciclo do 
pedido 

Tempo decorrido desde a 
entrada do pedido até a sua 
disponibilidade ao cliente 

Data de entrega menos a 
data da realização do 
pedido 

Até 24 horas 

Autor: Paoleschi (2014). 

 

Observa-se que a realização dos pedidos corretos são as atividades com 

maiores dificuldades, já que as melhores práticas estão acima de 75% de 

produtividade. Isto se deve pela falta de sincronização entre os processos logísticos 

do CD e pela grande quantidade de atividades manuais que são executadas durante 

toda a cadeia. 

Independente do uso de tecnologias, para gerenciar um CD é necessário ter 

líderes que tenham as suficientes competências para entusiasmar a toda uma equipe 

de trabalho, no atingimento das metas e objetivos organizacionais (TOLEDO et al., 

2008). As competências-chaves e as responsabilidades que são importantes para 

uma boa gestão dos CDs são: capacidade para negociar, habilidades na tecnologia 

da informação, finanças básicas e negócios perspicazes, habilidades na gestão de 

pessoas e a habilidade de motivar e liderar um grande número de funcionários 

mediante a comunicação e compromisso (GWEYNNE, 2018). 

Os gerentes dos CDs devem possuir competências específicas para criar um 

ambiente produtivo para assim atingir os requerimentos da organização. A 

continuação Gweynne (2018), descreve uma série de competências que os líderes 

deveriam ter para encaminhar a organização à obtenção dos objetivos estratégicos 

das empresas: 

a) aumento da eficiência e produtividade quanto à redução de custos; 
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b) melhoramento da qualidade e precisão; 

c) redução do lead time com os clientes; 

d) avanços tecnológicos; 

e) disponibilidade e gerenciamento da força de trabalho; 

f) saúde e segurança no trabalho; 

g) redução de impactos no meio ambiente. 

 

Em complemento, para incentivar o desenvolvimento de um ambiente produtivo 

competitivo, os gerentes dos CDs devem manter a sua equipe de trabalho motivada, 

satisfazendo todas suas necessidades básicas. Como requisitos mínimos para 

incentivar à equipe, é criar um ambiente de trabalho (infraestrutura, ferramentas, 

máquinas, instalações) confortável, porque afeta diretamente a motivação e 

produtividade dos funcionários durante a execução de suas atividades (GWEYNNE, 

2018).  

Os processos dos CDs supermercadistas são considerados como um conjunto 

de atividades sincronizadas e interconectadas, que consistem em receber mercadoria 

do fornecedor, armazenar, preparar os pedidos (picking) e enviar os produtos aos 

supermercados. A Seção 2.1.1 apresenta de forma mais aprofundada, os aspetos 

mais importantes dos processos dos CDs supermercadistas. 

 

2.1.1 Processos do centro de distribuição 

 

Os CDs cumprem um papel importante nas cadeias de suprimentos, 

principalmente no que tange a melhora do serviço ao cliente, para entregar produtos 

na quantidade, lugar, tempo e condições previamente estabelecidas, visando o mais 

alto grau de satisfação do cliente (GWEYNNE, 2018). 

Os processos dos CDs são um conjunto de atividades inter-relacionadas 

complexas, que precisam estar sincronizadas pela grande quantidade de recursos em 

questão, com o fim de atingir eficientemente as metas estabelecidas pela organização. 

Os processos fundamentais que compõem os CDs são:  recepção, 

armazenamento, preparação de pedidos (picking) e expedição de mercadoria. A 

Figura 4 apresenta o desenho dos processos dos CDs de forma sintetizada (MAKACI 

et al., 2017). 
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Figura 4 - Processos do CD 

 

Fonte: Adaptação de Freitas (2006). 

 

Antes da recepção da mercadoria é preciso gerar uma ordem de compra ao 

fornecedor, onde se detalha os produtos e quantidades que a empresa necessita para 

abastecer seus estoques. Com o uso ferramentas tecnológicas, a geração de ordens 

de compra é simplificada (FERNANDES et al., 2016), mediante uma modelagem 

determinística ou probabilística. Um software como, por exemplo, o Service Otimizer 

99+ (SO99+) apresenta a previsão da demanda, sugerindo os produtos e quantidades 

a pedir ao fornecedor, considerando o estoque que tem o armazém. A equipe de 

planejamento de estoque visualiza somente as sugestões do software, e identificará 

quais delas precisam de uma análise maior antes de aprovar o envio das ordens de 

compra. 

Mediante a ordem de compra gerada, o CD tem a capacidade de receber as 

mercadorias do fornecedor. Porém, antes de receber a mercadoria, é necessário 

agendar um dia e um horário para preparar a recepção. O fornecedor no dia da 

entrega deve apresentar as notas fiscais com o pedido solicitado pela empresa para 

autorizar a descarga das mercadorias. Os funcionários do CD autorizam a descarga 

e conferem se as quantidades e tipo de produtos recebidos são correspondentes. O 

processo seguinte é o armazenamento, que consiste em levar a mercadoria à 

localização designada do armazém. Mediante uma ordem de pedido dos clientes, 

inicia-se a preparação dos pedidos (picking), onde o sistema organiza as tarefas 

conforme o destino e localização das mercadorias, para que os operadores coletem 

as quantidades e os itens solicitados. Como processo final, a expedição consiste em 

colocar os pedidos nos veículos de transporte correspondentes, junto às notas fiscais 

para o envio da mercadoria (FREITAS, 2006). 

As ferramentas informáticas nos CDs são consideradas indispensáveis para o 

gerenciamento dos processos do armazém. O sistema utilizado pelos CDs sincroniza 



 
 

27 

as atividades dos processos, administra e controla os recursos, entre outras 

funcionalidades. Na Seção 2.1.2 se contextualiza o sistema de gestão de armazéns 

utilizado para um maior entendimento das funcionalidades e importância dos sistemas 

de gerenciamento. 

 

2.1.2 Sistema de gestão de armazéns 

 

O Sistema de Gestão de Armazéns (WMS), serve para reduzir esforços, 

aumentar a eficiência dos processos e manter uma perfeita gestão dos estoques 

(MAKACI et al., 2017). O WMS é definido como uma integração entre o hardware, 

software e os equipamentos periféricos para gerenciar recursos (RODRIGUES et al., 

2011). 

O WMS considera-se um fator importante para a administração do CD, que é 

capaz de sincronizar todas as informações e operações do armazém.  

As principais funcionalidades do WMS são: 

a) rastreabilidade das operações em todas as operações; 

b) realização de inventários físicos rotativos e gerais; 

c) planejamento e controle das capacidades; 

d) definição de caraterísticas de uso de cada local de armazenagem; 

e) sistema de classificação dos itens; 

f) controle de lotes, datas de liberação de quarentenas e situações de 

qualidade; 

g) apoio na recepção, armazenamento, preparação dos pedidos e envio da 

mercadoria. 

 

O sistema WMS é uma ferramenta fundamental para melhorar todas as 

atividades operacionais e administrativas dentro do armazém, que incluem os 

processos de recebimento, armazenagem, picking, e envio dos pedidos. Implantar um 

sistema WMS implica investir uma grande quantidade de dinheiro pela funcionalidade 

e complexibilidade da ferramenta, mas realizando uma análise custo-benefício, 

trabalhar com o WMS apresentará um resulto muito mais favorável do que trabalhar 

sem o software, sendo uma ferramenta indispensável para aumentar a qualidade, 

confiança, eficiência, efetividade e rapidez nas operações (RODRIGUES et al., 2011). 
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O WMS deve estar interligado com o sistema de Planejamento de Recursos 

Empresariais, ou Enterprise Resource Planning (ERP), que é o sistema que gere 

todas as operações e funções administrativas da organização. O ERP também pode 

ser chamado como o sistema modular que abrange, de forma gerencial, todos os 

sistemas da organização para administrar e controlar melhor as necessidades da 

organização. O objetivo do ERP é permitir uma maior integração dos processos e do 

fluxo das informações. A velocidade do fluxo de informação é outra componente chave 

dentro das organizações para responder ao mercado que cada vez esta sendo 

globalizado e volátil (RODRIGUES et al., 2011). 

Dessa forma, os sistemas informáticos de gestão são importantes para a 

correta gestão dos recursos disponibilizados para o funcionamento do CD, 

independente deste ser ou não automatizado. Pela importância que os sistemas de 

informação representam na gestão dos armazéns, são considerados como um fator 

competitivo pelos quais as empresas supermercadistas concorrem entre si.  

O sistema de gestão de armazém é um fator importante para competir entre os 

CDs supermercadistas. Além disso, existem mais fatores a serem tomados em conta 

para ser competitivos no mercado. A Subseção 2.1.3 apresenta os principais fatores 

críticos de sucesso levantados para a obtenção dos objetivos desta pesquisa. 

 

2.1.3 Fatores de sucesso na gestão dos centros de distribuição 

 

O levantamento dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) na cadeia de 

suprimentos, tem sido amplamente utilizado nas organizações por muitos anos. Entre 

os fatores estudados pelas organizações logísticas pode-se destacar o planejamento 

estratégico, gerenciamento de recursos, gerenciamento de informações, utilização de 

tecnologia, gerenciamento dos recursos humanos, melhora contínua, relacionamento 

com fornecedores, entre outros. 

O conceito de FCS foi introduzido por Ronald (1961) e, anos mais tarde, o 

conceito foi desenvolvido Rockart (1979). Para Ronald (1961), os FCS são um grupo 

de fatores que, se trabalhados e desenvolvidos positivamente, provocarão o 

atingimento do sucesso da organização. Para Rockart (1979), os FCS são um número 

limitado de áreas que se forem trabalhados eficazmente, garantirão o desempenho 

competitivo bem-sucedido pela organização. Os FCS são identificados pelos 
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gerentes, e devem ser monitorados constantemente, para criar estratégias ou 

medidas corretas e assim melhorar continuamente seu desempenho. 

A continuação, no Quadro 3 apresentam-se os FCS que foram considerados 

para a estruturação do modelo do sistema de mensuração de desempenho nos CDs. 

  

Quadro 3 - FCS dos centros de distribuição 

(continua) 

FCS DEFINIÇÃO AUTORES 

Desenvolvimento efetivo 
da estratégia 

Desenvolvimento de um plano que 
integre os objetivos, as políticas e 
as ações sequenciais de uma 
organização para obter vantagens 
competitivas 

Blasini e Leist (2013), Koh, 
Gunasekaran e Goodman (2011), 
Kumar, Singh e Shankar (2015) 

Resultado obtido da 
estratégia 

Resultados obtidos depois da 
implementação da estratégia  

Blasini e Leist (2013), Koh, 
Gunasekaran e Goodman (2011), 
Kumar, Singh e Shankar (2015) 

Compromisso da alta 
administração 

Envolvimento da diretoria para a 
implementação das estratégias 
organizacionais 

Blasini e Leist (2013), Chin, Chan 
e Lam (2008), Kumar, Singh e 
Shankar (2015), Patil e Kant 
(2014) Sandberg e Abrahamsson 
(2010) 

Apoio eficaz à equipe de 
projetos 

Suporte à equipe de projetos, 
adotando de recursos, feedbacks, 

motivação 

Blasini e Leist (2013), Chin, Chan 
e Lam (2008), Kumar, Singh e 
Shankar (2015), Patil e Kant 
(2014), Sandberg e Abrahamsson 
(2010) 

Procura de novas 
tecnologias de 
informação 

Utilização de tecnologias modernas 
de informação para aumentar a 
qualidade do suporte técnico no 
centro de distribuição 

Blasini e Leist (2013), Chin, Chan 
e Lam (2008), Kumar, Singh e 
Shankar (2015), Talib, Hamid e 
Zulfakar (2015)  

Qualidade da base de 
dados 

Qualidade na informação que está 
na base de dados do sistema 

Blasini e Leist (2013), Talib, Hamid 
e Zulfakar (2015) 

Confiabilidade do serviço Controlar o estoque do inventário 

Chan, Chung e Choy (2006), 
Korpela, Lehmusvaara e Nisonen 
(2007), Mazia, Arns e Colmenero, 
(2015) 

Disponibilidade de 
informações 

Obter informação disponível no 
momento que se precisa 

Chin, Chan e Lam, (2008), Raut, 
Narkhede e Gardas (2017) 

Padronização do 
processo mediante o 
sistema 

O sistema de informação integra 
todos os processos internos do 
centro de distribuição 

Talib, Hamid e Zulfakar (2015), 
Talib, Hamid e Thoo, (2015), Chin, 
Chan e Lam, (2008) 

Número de incidentes 
Quantidade de incidentes 
apresentados mensalmente 

Caldeira (2015) 

Tempo médio de 
resposta aos incidentes 

O tempo de demora da equipe de 
suporte tecnológico em resolver os 
problemas 

Caldeira (2015) 
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Quadro 3 - FCS dos centros de distribuição 

(continua) 

FCS DEFINIÇÃO AUTORES 

 
Taxa de incidentes 
reabertos 

Taxa de incidentes reabertos  Caldeira (2015) 

Compartilhamento de 
informações 

Compartilhar informações entre os 
membros da CS para criar novos 
conhecimentos e ideias para 
melhorar 

Chin, Chan e Lam (2008), Kumar, 
Singh e Shankar (2015) 
 

Nível de satisfação e 
motivação dos 
funcionários 

Nível de satisfação e motivação dos 
funcionários 

Talib, Hamid e Zulfakar (2015), 
Koh; Gunasekaran; Goodman 
(2011),  Raut, Narkhede e  Gardas 
(2017), Talib, Hamid e Thoo 
(2015), Patil e Kant (2014), Chin, 
Chan e Lam (2008) 

Treinamento e 
capacitação dos 
funcionários 

Melhorar as competências dos 
funcionários do CD 

Talib, Hamid e Zulfakar (2015), 
Koh, Gunasekaran e Goodman 
(2011),  Raut, Narkhede e Gardas 
(2017), Talib, Hamid e Thoo 
(2015), Patil e Kant (2014), Chin, 
Chan e Lam (2008) 

Saúde e segurança do 
trabalhador 

Trabalhar focado no bem-estar das 
pessoas com a finalidade de reduzir 
acidentes e doenças profissionais 

Raut, Narkhede e Gardas (2017) 

Relacionamento 
colaborativo 

Criação de parcerias, a fim de 
aumentar sua confiança, 
compromisso e dependência para 
ganhos mútuos 

Talib, Hamid e Zulfakar (2015, 
Talib, Hamid e Thoo (2015) 

Cultura organizacional 

Conjunto de crenças, costumes, 
valores, normas de comportamento 
e formas de fazer negócios, que são 
definidos por cada empresa 

 Patil e Kant (2014), Chin, Chan e 
Lam (2008) 

Medição do desempenho 
e avaliação 

Estrutura organizada de medições 
de desempenho feitas aos 
funcionários 

Koh, Gunasekaran, Goodman 
(2011), Talib, Hamid e Thoo 
(2015) 

Reconhecimentos por 
alto desempenho 

Reconhecimento aos funcionários 
por realizar produtivamente suas 
atividades 

Koh, Gunasekaran e Goodman 
(2011), Talib, Hamid e Thoo 
(2015) 

Programas ambientais 
Iniciativas ambientais criadas para 
reduzir o impacto ambiental 

Raut, Narkhede e Gardas (2017), 
Talib, Hamid e Thoo (2015), 
Cabral, Grilo e Cruz-Machado 
(2012), Azfar, Khan e Gabriel 
(2014) 

Eficácia dos programas 
ambientais 

Eficácia da execução dos 
programas ambientais 

Raut, Narkhede e Gardas (2017), 
Talib, Hamid e Thoo (2015), 
Cabral, Grilo e Cruz-Machado 
(2012), Azfar, Khan e Gabriel 
(2014) 

Recepção urgente de 
pedidos realizados ao 
fornecedor 

Flexibilidade na recepção de 
mercadoria solicitada ao fornecedor 
de forma urgente 

Kumar, Singh e Shankar (2015),   
Mazia, Arns e Colmenero (2015), 
Cabral, Grilo e Cruz-Machado 
(2012), Korpela, Lehmusvaara e 
Nisonen (2007), Muralidharan, 
Anantharaman e Deshmuskh 
(2006) 
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Quadro 3 - FCS dos centros de distribuição 

(conclusão) 

FCS DEFINIÇÃO AUTORES 

Envio urgente de pedidos 
aos supermercados 

Flexibilidade no envio de pedidos 
aos supermercados por vendas 
urgentes 

Kumar, Singh e Shankar (2015),   
Mazia, Arns e Colmenero (2015), 
Cabral, Grilo e Cruz-Machado 
(2012), Korpela, Lehmusvaara e 
Nisonen (2007),  Muralidharan, 
Anantharaman e Deshmukh 
(2006),  

Redução de custos 
operacionais  

Análise dos custos globais do centro 
de distribuição, incluindo fatores de 
estoque, energia, salários, entre 
outros. 

Raut, Narkhede e Gardas (2017), 
Talib, Hamid e Thoo (2015), Yu e 
Ramanathan (2012), O’neill; 
Scavarda e Yang (2008), Mazia, 
Arns e Colmenero (2015), Önüt, 
Tuzkaya e Doğaç (2008), Baker e 
Canessa (2009), Agarwal, 
Shankar e Tiwari (2006), Kumar, 
Singh e Shankar (2015) 

Atividades de justo  
tempo 

Sistema de administração da 
produção que determina que nada 
deve ser produzido, transportado ou 
comprado antes da hora certa. 

Kumar, Singh e Shankar (2015), 
Talib, Hamid e Thoo (2015) 

Fonte: Autor (2018). 
 

Os levantamentos dos FCS foram realizados mediante uma revisão sistemática 

em revistas científicas e livros referentes às cadeias de suprimentos. Segundo a 

pesquisa realizada, esses FCS são necessários desenvolve-os para aumentar a 

competitividade dos CDs. Além de apresentar os FCS e sua descrição, foi adicionado 

uma coluna com os autores que os identificaram, tendo uma quantidade significante 

para a maioria dos FSC. 

Por meio de um sistema de mensuração de desempenho, pode-se monitorar 

as estratégias empresarias, estabelecendo uma relação entre o objetivo desejado e 

os resultados obtidos. Pela importância de obter sucesso no cumprimento da gestão 

dos FCS, mediante a Seção 2.2 contextualiza-se o Sistema de Mensuração do 

Desempenho a utilizar-se para cumprir com os objetivos da pesquisa. 

 

2.2 SISTEMAS DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997), tudo o que não é medido não é gerenciado. 

O uso de sistemas de mensuração de desempenho é recomendado para gerenciar as 

empresas e facilitar a implementação das estratégias organizacionais (DAVIS; 
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ALBRIGHT, 2004; DUTRA; ENSSLIN, 2008). O foco principal do sistema de 

mensuração de desempenho é avaliar a posição atual das empresas, mediante 

indicadores de desempenho que apresentam o resultado de suas estruturas, 

atividades e objetivos realizados, com o fim de monitorá-los e assim dirigir a 

organização pelo caminho desejado (IVANOV; AVASILCĂI, 2014).  

De acordo com Neely, Gregory e Platts (1995), o desempenho alcançado por 

uma empresa está baseada em função da eficiência e eficácia obtida segundo os 

resultados das ações realizadas. Concomitante às proposições descritas por Neely, 

Gregory e Platts (1995) e Lewis (2015), um sistema de mensuração do desempenho 

é composto por indicadores que medem a eficiência e efetividade obtida pelas 

organizações.  

Resumidamente, três conceitos podem explicar como se forma um sistema de 

mensuração do desempenho, que são: 

a) medição do desempenho: é definido como o processo de quantificar a 

eficiência e efetividade da ação; 

b) medida de desempenho: é definida como a métrica usada para quantificar 

a eficiência e/ou efetividade da ação; 

c) sistema de medição do desempenho: conjunto de métricas utilizadas para 

quantificar a eficiência e efetividade das ações realizadas. 

Os sistemas de medição do desempenho são compostos por uma série de 

processos estruturados, que determinam a maneira de avaliar a eficiência e 

efetividade das atividades mediante métricas que quantificam a tendência, dinâmica 

ou caraterística do objeto a ser estudado. Desse modo, os indicadores de 

desempenho devem possuir uma área de ação e alcances capazes de permitir que os 

membros da organização se sintam envolvidos de forma ativa com a organização, 

atingindo assim o compromisso e a motivação das atividades atribuídas (GIRALDO, 

2004). 

Os sistemas de mensuração de desempenho permitem apresentar os 

resultados no momento que a empresa o requisitar, para assim poder tomar decisões 

oportunamente. Porém, às vezes os sistemas de mensuração do desempenho não 

atingem os objetivos propostos pelos gestores da organização, além das medidas de 

avaliação estarem desconexas com as estratégias organizacionais com as medidas 

utilizadas, por uma falta de medidas de ligação com o cliente, na tendência de medir 
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indicadores financeiros, ou por um excesso de número de indicadores conflitantes 

(BREWER; SPEH, 2000). Para obter um sistema de mensuração do desempenho 

adequado é preciso certificar que os indicadores levantados estejam baseados nos 

objetivos de negócio, tendo uma definição clara dos propósitos e alcances para 

desenvolver o método mais apropriado de coleta de dados (PTAK; SCHRAGENHEIM, 

2004). 

Entre os propósitos mais destacados para ter um sistema de mensuração do 

desempenho é o conhecimento se as estratégias estão sendo encaminhadas ao 

sucesso ou fracasso da organização, saber se as necessidades dos clientes estão 

sendo atendidas, compreender o funcionamento dos processos de negócio, além de 

possibilitar a melhoria contínua e evitar desperdícios ou problemas no fluxo dos 

processos da organização (GUNASEKARAN; KOBU, 2007). 

Para estabelecer um sistema de mensuração de desempenho, têm que seguir-

se sequencialmente atividades que encontram-se sincronizadas entre si, para criar 

uma ferramenta de mensuração do desempenho eficaz, para isso na Figura 5, 

apresenta-se um diagrama de fluxo com as atividades que devem ser feitas para 

desenvolver o sistema de mensuração do desempenho . 

 

Figura 5 - Diagrama de fluxo de processos para a avaliação de desempenho 

 

Fonte: Rodriguez e Granemann (2004). 
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O processo para estabelecer um sistema de mensuração do desempenho 

começa na definição e elaboração dos indicadores de desempenho, a partir da 

compilação das informações disponibilizadas por meio de benchmarking, das metas 

da organização e dos dados históricos da organização. Todo o conjunto de 

informações disponibilizado serve como dados padrões para comparar com o sistema 

de indicadores de desempenho elaborado. 

Depois da modelagem, ocorre o processo de comparação entre as medidas 

obtidas e o padrão estabelecido, com o objetivo de avaliar e analisar a existência de 

erros. Se o desempenho não é o esperado, deve-se investigar as causas e propor 

novas soluções para atender a melhoria dos processos organizacionais em questão. 

Independentemente dos resultados obtidos, o processo de avaliação deve ser 

realizado constantemente para manter atualizado o desempenho obtido 

(RODRIGUEZ; GRANEMANN, 2004).  

Durante o passar dos anos diferentes modelos foram desenvolvidos para medir 

o desempenho organizacional. Neuenfeldt Júnior (2014) fez uma recopilação dos 

modelos mais relevantes para a construção dos sistemas de mensuração do 

desempenho a qual se apresenta no Quadro 4 junto com as suas principais 

características. 

 

Quadro 4 - Métodos para a mensuração de desempenho  

(continua) 

Método Principais características 

Administração por objetivos 
(APO) 

Técnica de direcionamento de esforços através do planejamento e 
controle administrativo, no qual as metas são definidas em conjunto 
entre o administrador e seu superior, e as responsabilidades são 
especificadas para cada posição em função dos resultados 
esperados. 

Key Performance Indicators 
(KPIs) 

Ferramenta para avaliar o estado de determinada atividade, de 
maneira que os níveis de uma empresa compreendam a forma 
como seus trabalhos influenciam no negócio. 

Balanced Scorecard (BSC) 
Traduz a estratégia da organização em um conjunto de medidas 
capazes de realizar a mensuração do seu desempenho, a fim de se 
atingir os principais objetivos estratégicos traçados. 

Três Níveis de Desempenho 

Considera o estabelecimento de três níveis (organização, processo 
e executor) de desempenho, de maneira a qual uma empresa ou um 
sistema pode ser avaliado a partir do cumprimento dos requisitos 
destes vértices. 

Mckinsey 7-S 
Modelo de gestão desenvolvido para compreender sete fatores 
considerados como de determinação para a efetiva mudança de 
uma organização. 
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Quadro 4 - Métodos para a mensuração de desempenho  

(conclusão) 

Método Principais características 

Baldrige 

Tem por objetivo prestar um auxílio às empresas no que tange o 
estímulo ao aperfeiçoamento da sua qualidade e produtividade, 
fornecendo as informações necessárias para se chegar a um alto 
nível de qualificação dos seus processos. 

Quantum 

Modelo proposto com o objetivo de associar missão, estratégia, 
metas e processos dentro da organização, trabalhando com uma 
matriz em três dimensões: qualidade, custo e tempo, visando 
equilíbrio entre estas. 

Performance Prism 

É uma metodologia que visa integrar os processos a fim de se criar 
valor para as partes interessadas no sistema, partindo-se de 
indicadores capazes de remeter o status no qual a gestão se 
encontra. 

Fonte: Adaptado de Neuenfeldt Júnior (2014). 

 

Em específico, os indicadores chave de desempenho, ou Key Performance 

Indicators (KPIs), são entendidos como um tipo de métrica estrategicamente 

importante, que são representados de forma qualitativa, que ajudam alinhar as 

atividades diárias aos objetivos estratégicos da organização permitindo assim uma 

ponte para atingir os requerimentos empresariais (LIEBETRUTH, 2017). 

Para as organizações o termo de KPI não é novo, mas ainda têm problemas 

para ser reconhecidos ou identificados. Existem empresas que estão trabalhando com 

medições errôneas e só poucas têm KPIs eficazes que ajudam as organizações 

cumprir com o propósito das medições (PARMENTER, 2010). Um dos problemas que 

as organizações têm no momento de definir seus KPIs, é confundir os indicadores 

com outros tipos de medições de desempenho. Para poder diferenciar, se apresenta 

a continuação os tipos de indicadores e sua caraterística: 

a) indicadores chave de resultados (Key Results Indicators – KRIs) expressam 

qual foi o resultado da perspectiva ou fator crítico de sucesso; 

b) indicadores de resultado (Result Indicators - RIs) expressam o resultado de 

uma ação; 

c) indicadores de Desempenho (Performance Indicators – PIs) expressam o 

que deve ser realizado; 

d) indicadores Chave de Desempenho (Key Performance Indicators – KPIs) 

expressam o que deve ser realizado para aumentar drasticamente o 

desempenho. 
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Os KPIs são um grupo de medições estruturadas que servem para conhecer 

como está sendo desenvolvido o desempenho das atividades nas organizações, 

apresentando os resultados dos fatores críticos da empresa, com o propósito de 

alcançar o sucesso e aumento do desempenho (PARMENTER, 2010). Diante isso, a 

utilização de KPIs implica que se estruture uma estratégia com um alvo desejado a 

cumprir, os mesmos que se desdobram em FCS sendo um aspeto importante para o 

êxito da implementação da metodologia (PARMENTER, 2010; SAMSONOWA, 2011). 

As principais caraterísticas que os KPIs possuem são: medições não financeiras (não 

são expressadas em dólares, reais, euros, etc.); medidas realizadas frequentemente 

(diariamente, semanalmente); indicadores aceitos pela equipe diretiva; indicar 

claramente quais ações são requeridas pela equipe; vincular a responsabilidade a 

uma equipe; têm um impacto significante e encorajam ações (PARMENTER, 2010). 

Para o presente estudo, os KPIs são utilizados para medir o desempenho nos 

CDs supermercadistas. Porém, para saber a prioridade ou importância que 

representam dentro do sistema de mensuração de desempenho, se utilizará uma 

ferramenta de análise multicritério que é detalhada na Seção 2.3. 

 

2.3 ANÁLISE MULTICRITÉRIO DE APOIO A DECISÃO 

 

A tomada de decisões pode ser evidenciada nas mais simples escolhas 

cotidianas, como por exemplo na escolha de um filme para assistir ou qual programa 

de rádio escutar. Porém, existem também decisões que resultam ser complexas, de 

modo a tornar-se uma das mais difíceis tarefas a ser atendidas por um gestor ou por 

grupo de gestores, pois quase sempre essas decisões devem atender a múltiplos 

objetivos, e frequentemente seus impactos não podem ser identificados com 

facilidade.  

Os métodos multicritério foram desenvolvidos para apoiar aos decisores na 

avaliação e escolha de alternativas em diferentes cenários. Os espaços do ambiente 

de decisão estão envolvidos por decisões factíveis (medições exatas propostas 

mediante a utilização de números) e não factíveis (baseados por caraterísticas 

subjetivas das pessoas) para um determinado problema  (GOMES; GOMES, 2014). 

Nas decisões que são feitas em grupo, devem-se utilizar as experiências de cada 

indivíduo para que, entre todas elas combinadas se chegue a um acordo. Uma 

caraterística importante da decisão é a objetividade, de modo que durante o tempo da 
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avaliação os integrantes do grupo podem divergir sobre as alternativas, mas no 

momento final, a decisão deve ser clara e objetiva para todos os indivíduos (GOMES; 

GOMES, 2014).  

O processo de tomada de decisões mediante a abordagem multicritério, é 

realizado a partir do cumprimento de 4 passos que são: identificar múltiplos critérios; 

ponderar cada critério; avaliar cada opção de acordo com os critérios ponderados; e 

somar as diferentes qualidades e fornecer um único valor, para sintetizar seu 

desempenho para ser comparada entre as alternativas e tomar a melhor decisão 

(CLÒ; BATTLES; ZOPPOLI, 2013). 

Existem vários métodos multicritérios que têm sido desenvolvidos durante o 
longo dos anos, e foram realizadas pela importância e necessidade de tomar ótimas 
decisões. Em continuação, no  

Quadro 5 são apresentados alguns métodos multicritérios comumente citados 

e aplicados em pesquisas científicas para o apoio da tomada de decisões. 

 

Quadro 5 - Métodos de análises multicritérios 

Método Caraterística 

Processo analítico de hierarquia (AHP) 
Método utilizado para tomar decisões baseado em 
escalas de comparações em pares. 

Processo analítico de rede (ANP) 
Evolução do método AHP, que permite julgamentos 
interdependentes entre os critérios. 

Avaliação proporcional complexa (COPRAS) 
Avaliando sua importância e grau de utilidade é 
selecionada a alternativa. 

Análise envoltória de dados (DEA) 
Sistema não paramétrico que se utiliza para medir a 
eficácia de um conjunto de múltiplas unidades de 
tomada de decisão. 

Método Delphi 
Método utilizado para obter o consenso de um grupo 
de peritos que respondem a uma série de 
questionários. 

Eliminação e escolha de traduzir a realidade 
(ELECTRE) 

Mediante a análise de um grupo de técnicos, 
determinam sua concordância e discordância entre 
eles. 

Conjuntos Fuzzy (FSs) 
Seu objetivo é definir o quanto um determinado 
elemento pertence ao conjunto 

Análise estocástica de aceitabilidade 
multiobjetiva (SMAA) 

Método que calcula o índice de aceitabilidade de 
uma alternativa como a variedade de medições, 
tornando-o um preferencial. 

Teoria da utilidade (UT) 
Procura medir o grau de satisfação relativa de um 
agente da economia. 

Fonte: Espino, Castillo, Rodriguez e Canteras (2014). 
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Dentre os métodos multicritério elencados, o Processo Analítico de Hierarquia, 

ou Analytic Hierarchy Process (AHP), é uma teoria que deriva prioridades entre os 

critérios, com o fim de selecionar a melhor alternativa, facilitando assim o processo de 

tomada de decisões. Consequentemente pela utilidade do método, as organizações 

têm apreciado a aplicação do AHP na tomada de decisões, planejamento e alocação 

de recursos multicritérios e na resolução de conflitos (SAATY, 2008). 

Com a ajuda dos especialistas faz-se comparações parciais usando uma escala 

de julgamentos absolutos, de modo a representar o nível de dominância de um 

determinado fator em relação a outro (SAATY, 2008). 

Para tomar decisões de forma organizada, primeiro deve-se decompor a 

decisão em 4 passos: 

a) definir o problema e determinar o tipo de conhecimento procurado; 

b) estruturar a decisão hierárquica, em três níveis (objetivo, critério e 

alternativas) como é apresentado na Figura 6; 

c) construir as matrizes de comparação pareada. O elemento de nível superior 

é comparado com os elementos do nível intermediário; 

d) usar as prioridades obtidas das comparações para pesar as prioridades do 

nível imediatamente inferior. Isto é feito para cada elemento. Depois disso, 

em cada um deles, se adiciona os valores pesados e se obtém a prioridade 

global. Isso deve ser realizado até que as prioridades finais das alternativas 

sejam obtidas. 

 

O processo de tomada de decisões de Saaty (2008), consiste em identificar o 

problema que se deseja resolver, analisado de forma holística, identificando critérios 

(fatores que impactam para resolver o problema) e soluções para ser ponderados. 

Mediante a estruturação de uma árvore de decisões (Figura 6) serão mapeadas as 

alternativas, critérios e a função objetivo que se deseja atingir. Os critérios deverão 

ser analisados por cada alternativa e também entre critérios para que com o resultado 

final das análises se obtenha de modo hierárquico, as priorizações de escolha de 

alternativas. 
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Figura 6 - Estrutura hierárquica do método AHP 

 

Fonte: Adaptação do Saaty (1986). 

 

No presente projeto de dissertação, é proposto converter um modelo de 

mensuração de desempenho mediante uma estrutura adaptada ao método AHP. A 

fim de criar o modelo, a estrutura do AHP vai mudar, de forma que as alternativas, vão 

ser substituídas pelos KPIs, os critérios por Pontos de Vista Fundamentais (PVF) e 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e o objetivo pelo resultado do desempenho 

competitivo do CD. A utilização do método AHP somente vai ser utilizada para avaliar 

a prioridade ou importância que representa cada PVF. Deste modo, os pesos da 

estrutura da árvore serão determinados em cada elo do modelo e mediante os KPIs 

desenvolvidos, será avaliado o desempenho de cada PVF e portando, se terá o 

desempenho de cada FCS, com o objetivo de obter o índice global do CD.  

Para obter as taxas de substituição relativas da estrutura da árvore, são feitas 

comparações pareadas entre os fatores localizados no mesmo nível. Saaty (2008) 

apresenta uma escala de números que indicam quantas vezes um fator é mais 

importante ou dominante frente a outro fator, de acordo com a propriedade com que 

estão sendo comparadas. No Quadro 6 apresenta a escala fundamental desenvolvida 

por Saaty (2008), que será utilizada para realizar as comparações entre os PVF.  



 
 

40 

Quadro 6 - Escala fundamental de números absolutos 

Valor Definição Descrição 

1 Igual importância 
Os dois critérios contribuem de forma idêntica para o 
objetivo 

3 Pouco mais importante 
A análise e a experiência mostram que um critério é um 
pouco mais importante que o outro 

5 Muito mais importante 
A análise e a experiência mostram que um critério é 
claramente mais importante que o outro 

7 Bastante mais importante 
A análise e a experiência mostram que um critério é 
predominante para o objetivo 

9 
Extremadamente mais 
importante 

A análise e a experiência mostram que um critério é 
absolutamente predominante para o objetivo 

2, 4, 6, 8 

Valores intermediários Valores intermediários entre dois julgamentos Valores 
recíprocos dos 

anteriores 

Fonte: Adaptação de Saaty (2008). 

 

Logo de identificar os valores referentes ao grau de importância dos fatores, a 

Equação 1 apresenta a matriz de julgamentos descrita por Saaty e Vargas (2012). 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 

1 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛

1
𝑎21

⁄ 1 … 𝑎2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1

𝑎𝑛1
⁄ 1

𝑎𝑛2
⁄ ⋯ 1 ]

 
 
 
 

 (1) 

Existe uma série de regras que se devem tomar em conta para construir a 

matriz de julgamentos. Para explicar as regras, se utiliza dois índices (𝑖 e 𝑗), que 

podem representar tanto os PVF quanto os FCS. A letra 𝑎 é a comparação entre dois 

fatores, valor este que pode ser definido pela escala fundamental apresentada no 

Quadro 6. Quando 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 = 1 tem-se que o fator i é igual a j. Outra regra que é 

considerada para utilizar o modelo matemático de Saaty, é ter n(n–1)/2 julgamentos 

para uma matriz n x n, sendo n o número de linhas e colunas. 

Posteriormente, é necessário normatizar (𝑎′𝑖𝑗) os valores de cada uma das 

comparações dos fatores (Equação 2), com base no valor 𝑎𝑖𝑗 em relação ao somatório 

de todos os valores de comparação obtidos na matriz de julgamentos A. 

 𝑎′𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

 (2) 



 
 

41 

A fim de calcular o peso de cada alternativa p, utiliza-se a Equação 3, baseado 

nos dados da matriz de julgamentos A normatizada. Neste estudo, são consideradas 

como alternativas os KPIs desenvolvidos para a mensuração de desempenho dos 

CDs supermercadistas.  

 
𝑝𝑖 =

∑ 𝑎′𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 (3) 

Segundo Saaty (1989), para considerar aceito o estudo do caso, o resultado da 

Relação de Consistência (RC) entre o Índice de Consistência (IC) obtido a partir da 

opinião dos decisores e o Índice Randômico (IR) calculado a partir do número de 

fatores elencados para comparação na matriz de julgamentos A deve ser menor ou 

igual a 10%. 

Mediante a revisão bibliográfica, identificou-se artigos que utilizam o método 

AHP nos CDs para resolver problemas de localização e projeto de operações para 

melhorar a produtividade. De acordo com o artigo sobre a localização do CD, os 

autores apresentam um estudo para identificar em que lugar o CD estudado deve 

mudar-se para reduzir seus custos e aumentar sua lucratividade. Para isso, Gołda, 

Izdebski e Podviezko (2017) criaram um modelo mediante o método AHP para decidir 

a melhor localização do CD com respeito aos critérios: custos trabalhistas, custos de 

transporte, custos de armazenamento, impostos, características trabalhistas: mão de 

obra qualificada e disponibilidade de força de trabalho, existência de meios de 

transporte, qualidade e confiabilidade dos modos de transporte, proximidade com 

clientes, fornecedores ou produtores.  

Com respeito ao estudo sobre a seleção dos fornecedores, Çebi e Bayraktar  

(2003) propuseram uma estrutura para escolher o melhor fornecedor, com a finalidade 

de obter maiores receitas baseadas nas compras de produtos. A metodologia foi 

desenvolvida mediante a AHP e seus critérios para a escolha foram capacidade 

logística, tecnologia, capacidade de negociações e relacionamento.  

Referente à presente pesquisa, o método AHP será utilizado somente para 

avaliar hierarquicamente os PVF entre si, a fim de obter pesos da árvore. No Capítulo 

3 se apresenta a metodologia utilizada para a elaboração e construção do modelo de 

medição de desempenho nos CDs supermercadista.
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para 

o atingimento do objetivo da Dissertação de Mestrado. A estrutura metodológica foi 

dividida em duas partes. A Seção 3.1 trata sobre o enquadramento metodológico para 

a condução da pesquisa. Na Seção 3.2 é apresentado o desenvolvimento da 

pesquisa, onde se explica ordenadamente os passos realizados. 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

  

O projeto de pesquisa foi realizado para proporcionar respostas aos problemas 

estabelecidos. Para que as pesquisas científicas sejam reconhecidas, deve-se expor 

pressupostos metodológicos para que sejam consideradas válidas e garantissem 

concordância nos resultados (ANDRADE; MARCONI; LAKATOS, 2010). No Quadro 7 

apresenta o enquadramento metodológico adotado para a condução desta pesquisa. 

 

Quadro 7 - Enquadramento metodológico 

Classificação Enquadramento 

Natureza Aplicada 

Método científico Indutivo 

Abordagem Qualitativa / Quantitativa 

Objetivos Exploratória / Descritiva 

Procedimentos técnicos Bibliográfica / Documental / Estudo de caso 

Fonte: Autor (2018). 

 

A natureza da pesquisa é aplicada, porque objetiva descobertas ou novas 

formas de interpretar um fato ou contexto para serem utilizadas na resolução de 

diferentes problemas (MALHEIROS, 2011). A pesquisa aplicada também visa atender 

necessidades práticas, com o objetivo de atender exigências da vida moderna e assim 

resolver problemas concretos (ANDRADE; MARCONI; LAKATOS, 2010). 

O método científico é o indutivo, utilizando-se da observação como ferramenta 

de análises. A indução consiste em descrever as situações que estão acontecendo 

em um determinado fenômeno, para descobrir algo que sempre está presente na 

ocorrência de dito fenômeno (ANDRADE; MARCONI; LAKATOS, 2010). 
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Segundo a abordagem do projeto, tanto a forma quantitativa como a qualitativa 

são selecionadas. Durante o levantamento da informação, a coleta de dados somente 

estará focada em relatar a realidade da organização, e não haverá nenhum tipo de 

análise sobre o comportamento dos resultados obtidos. A coleta dos dados será 

mediante questionários padronizados, enviados a gestores de diferentes CD 

supermercadistas, possibilitando dessa maneira o uso eficiente do tempo e transporte. 

Em um segundo momento, a forma quantitativa foi escolhida, pois pretende-se 

transformar a realidade dos dados coletados a análises sobre o contexto do problema, 

a partir da interpretação do fenômeno (ANDRADE; MARCONI; LAKATOS, 2010). 

De acordo com o objetivo da pesquisa, é considerada como exploratória e 

descritiva. A pesquisa exploratória constitui um trabalho preliminar ou preparatório 

para todos os estudos científicos, porque antes de começar com a estruturação do 

problema, objetivos, limitações e hipóteses, é necessário realizar entrevistas com 

pessoas que vivenciaram o fenômeno e investigações bibliográficas para que 

proporcione maiores informações do assunto que se pretender estudar. 

Com respeito à pesquisa descritiva, é utilizada porque registra, analisa, 

classifica e interpreta os fatos mediante técnicas padronizadas, que são conformados 

por questionários (ANDRADE; MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Os procedimentos técnicos estão baseados na forma bibliográfica e 

documental, porque a fonte de pesquisa se origina tanto por documentos secundários 

(fontes bibliográficas) como primários (fontes originais) (ANDRADE; MARCONI; 

LAKATOS, 2010). 

Para finalizar o enquadramento metodológico, a pesquisa é considerada como 

estudo de caso porque se pretende investigar, sistematicamente as caraterísticas do 

fenômeno, cujas partes serão integradas e vistas holisticamente (VENTURA, 2007).  

Na Seção 3.2 apresenta-se detalhadamente o procedimento metodológico 

adotado para a execução da pesquisa, desde a revisão bibliográfica até a mensuração 

de desempenho dos CDs. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento da pesquisa consiste em descrever as atividades do 

procedimento que o compõe o estudo para atingir os objetivos propostos e assim 

resolver o problema definido. As etapas que compõem o procedimento são 

denominadas como revisão bibliográfica, estruturação do problema e construção da 

modelagem, aplicação da modelagem e considerações finais, interligado pelo regime 

proposta na Figura 7. 

 

Figura 7 - Procedimento para o desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Para um maior entendimento do procedimento adotado, a continuação 

apresenta-se os detalhes de cada atividade do procedimento para assim esclarecer 

todos os passos a serem desenvolvidos para o cumprimento do objetivo proposto. 

A partir do problema e os objetivos propostos, buscou-se informações 

relevantes que serviram para contextualizar sistematicamente o ambiente no qual está 

imerso o problema, sendo assim o primeiro passo para a elaboração da Dissertação. 

As fontes da pesquisa utilizadas para a busca de informação foram fundamentadas 

por livros e periódicos científicos, constituídas por fontes primárias (textos originais) e 

por fontes secundárias (pesquisas baseadas pelas fontes primárias) que formaram 

bases literárias para revisão bibliográfica. Dentro da Dissertação a informação descrita 

ou estado da arte está apresentada no Capítulo 2. 
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A construção da modelagem consiste em criar todo o ambiente requerido para 

responder o objetivo da Dissertação mediante a utilização de ferramentas de apoio. 

As ferramentas utilizadas são definidas pelos PVF, FCS, KPI, árvore de decisão, 

instrumentos de coleta de dados e a ferramenta de análises multicritério AHP. 

Os PVF são critérios de maior hierarquia na árvore de decisão, foram 

levantados mediante uma revisão sistemática, sendo elementos essenciais e globais 

em qualquer organização. De acordo com cada PVF identificado, foi necessária a 

utilização de FCS pela importância de identificar os elementos chaves mais 

específicos dos PVF que influenciem diretamente no atingimento dos objetivos e 

sucessos organizacionais. Com a identificação dos elementos chaves, pode-se 

administrar aqueles processos que precisem de maior atenção no funcionamento do 

CD. Para a administração dos fatores críticos, podem e devem ser traduzidos em 

indicadores, atribuindo-lhes medidas de desempenho com o fim de compara-las com 

caraterísticas julgadas importantes. O tipo de indicadores escolhido para medir cada 

FCS são os KPIs. A razão de escolher este tipo de indicador é pela necessidade de 

medir aquelas operações essências que afetem decisivamente no desempenho dos 

CDs, como também pela facilidade de transmitir a missão e visão da organização aos 

funcionários. 

Por se tratar de grupos de elementos de diferentes níveis hierárquicos e 

diferentes prioridades, notou-se a necessidade de organizar os elementos de forma 

estruturada, para isso optou-se pela construção da árvore de decisão baseada no 

modelo proposto por Saaty (1980). O desenho da árvore de decisão do estudo propõe 

uma estrutura similar, com a particularidade que não existem alternativas para ser 

avaliadas. Para esclarecer o desenho realizado apresenta-se a Figura 8 da estrutura 

da árvore de decisão. 
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Figura 8 - Estrutura da árvore de decisão 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

O desenho da estrutura da árvore de decisão foi estruturado hierarquicamente 

mediante a função objetivo do estudo que procura responder a necessidade do 

problema, por pontos de vistas fundamentais (PVF), fatores críticos de sucessos 

(FCS) e indicadores chaves de desempenhos (KPI) como se apresenta na Figura 8. 

Os instrumentos de coleta de dados foram utilizados pela necessidade de obter 

dados para aplicar a modelagem do estudo. As informações solicitadas serviram para 

comparar o nível de importância dos PVF e ó nível de importância dos FCS e 

finalmente para responder o nível de atingimentos dos KPI. A utilização de 

questionários com alternativas de múltipla escolha foi selecionada para coletar os 

dados. Pela facilidade de estabelecer uma comunicação com os especialistas 

mediante e-mails e pela incapacidade de realizar deslocamentos longos a cada uma 

das empresas para realizar entrevistas pessoais, obstou-se por utilizar questionários. 

Antes de aplicar a modelagem, executam-se atividades sequenciais definidas 

pela coleta e análises dos dados, cálculo das taxas de substituição dos PVF, cálculo 

das taxas de substituição dos FCS e cálculo do índice global.  

A atividade de coleta de dados consiste em receber os dados solicitados pelos 

especialistas dos CDs mediante as respostas dos questionários. É importante a 
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recepção dos dados porque darão suporte estrutural à modelagem para a obtenção 

dos resultados esperados. Analisar os dados é uma tarefa importante nesta atividade 

porque de acordo a esses dados se estruturara o modelo de mensuração de 

desempenho para os CDs. 

O processo de análises hierárquico (AHP) permite avaliar todos os critérios de 

um modelo entre si, mediante julgamentos realizado por especialistas para identificar 

a melhor alternativa na solução do problema. Na modelagem do estudo é utilizada o 

AHP somente para determinar a taxa de substituição dos PVF no desempenho, 

porque o foco do estudo não busca criar nem escolher alternativas para a solução do 

problema. 

Pela quantidade de FCS que têm os CDs não foi utilizado o método de AHP 

para avaliar a importância que representam. A razão pela qual não é utilizado o 

método do AHP para determinar as taxas de substituição correspondentes aos FCS, 

é pela quantidade de fatores que devem ser comparados pelo respondente. O método 

recomenda que o máximo de critérios julgados não sejam mais do que 9, sendo 

preferível entre três e sete e assim dar maior fidelidade ao resultado. Para obter as 

taxas de substituição se medira a importância do FCS em uma escala de um a cinco, 

cada vez que responda o KPI no Instrumento de coleta 2 (Apêndice B). 

Calcular o índice global consiste em transformar as taxas de substituição 

relativas dos FCS num valor relativo à taxa de substituição do PVF correspondente. É 

necessário obter o índice global dos FCS para ser o valor pelo qual o KPI será 

mensurado para avaliar o desempenho competitivo. O desempenho porcentual obtido 

pelo CD será comparado com uma escala qualitativa para traduzir o nível de 

competitividade.  

A aplicação da modelagem consiste em testar a ferramenta mediante os 

valores obtidos dos KPI do Instrumento de coleta 2 (Apêndice B) e multiplicado pelo 

índice global de cada FCS correspondente, para determinar o nível de desempenho 

atingido pelo CD. 

As conclusões consistem em apresentar um desfecho de todos os assuntos 

tratados ao longo do desenvolvimento do estudo. Dentro desses assuntos se discute 

sobre a verificação dos atingimentos dos objetivos nas considerações finais, as 

limitações da pesquisa e as perspectivas futuras. O atingimento dos objetivos é 

importante apresenta-os porque se verificara se foi satisfeita as expetativas para a 

solução do problema. As limitações da pesquisa, devem ser expostas porque é 
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importante identificar os gargalhos que impediram o fluxo normal da pesquisa e assim 

possam ser consideradas nas pesquisas futuras. Finalizando, as perspectivas futuras 

são consideradas neste capitulo porque identifica os possíveis estudos que possam 

complementar esta pesquisa para uma maior robustez científica. 
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4 CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM 

 

Neste capitulo é apresentado o procedimento realizado em cada uma das 

etapas para a construção do sistema de mensuração de desempenho para os CDs 

supermercadistas. As etapas realizadas para a construção da modelagem consistem 

em estruturar uma árvore de decisão similar à da ferramenta de análises multicritério 

AHP, mediante o levantamento de PVF e FCS. Com a definição da árvore de decisão, 

é necessário mensurar cada FCS mediante KPIs, que são construídos mediante uma 

revisão sistemática da literatura. A utilização dos instrumentos de coleta de dados é 

necessária para levantar informações dos CDs e construir o sistema de mensuração 

de desempenho. Os dados levantados servem respetivamente para obter as taxas de 

substituição dos PVF e FCS e para calcular o índice global correspondente. 

A construção da modelagem consiste em constituir uma árvore de decisão e 

indicadores de desempenho para medir o desempenho competitivo dos CDs 

supermercadistas. Assim, torna-se necessário estabelecer quais são os parâmetros 

gerenciais (denominados como PVF) mais relevantes para que os processos e 

operações de um CD supermercadista sejam desenvolvidos com plenitude. Sem uma 

efetiva gestão em cada um desses PVF o resultado competitivo no mercado será 

negativo e consequentemente não atingira as expetativas da organização. 

Para tanto, um total de quatro PVF foram identificados mediante uma pesquisa 

exploratória, baseada principalmente na experiência do pesquisador, em revistas 

cientificas e livros referentes às cadeias de suprimento, descritos em maiores detalhes 

conforme mostra o Quadro 8. O índice 𝑝 (𝑝 = {1,2,3,4}) é utilizado para identificar 

numericamente os PVF. 
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Quadro 8 - Descrição dos pontos de vista fundamentais 

PVF 𝒑 DESCRIÇÃO 

Ações 
Administrativas 

1 
É um componente importante dentro de toda organização. São as ações 
que encaminham à empresa ao desenvolvimento, mediante a geração 
de estratégias, apoio aos projetos, aquisições de recursos, entre outros. 

Tecnologia da 
informação 

2 
O centro de distribuição tem a necessidade de trabalhar com fluxos de 
informação capazes de suportar grandes quantidades de dados para 
garantir que as operações internas sejam executadas de forma eficaz. 

Desenvolvimento 
organizacional 

3 
O desenvolvimento organizacional foca especialmente à gestão de 
pessoas para atingir os objetivos organizacionais, bem como 
proporcionar a satisfação e a realização das pessoas envolvidas. 

Processos 
organizacionais 

4 
Abordam fatores críticos referentes aos processos internos do centro de 
distribuição. 

Fonte: Autor (2018). 

 

Para tornar viável a mensuração de desempenho na prática, uma extratificação 

dos quatro PVF elencados em critérios chave, denominados como FCS, para a 

consolidação e o sucesso dos CDs se faz necessária. Os quatro PVF foram 

estruturados com um maior nível hierárquico com respeito a FCS na modelagem, 

representando uma mensuração mais detalhada das forças competitivas dos CDs e 

possibilitando a obtenção de ganhos reais de eficiência no atendimento das demandas 

do mercado. 

O desenho da árvore de decisão consiste em mapear estruturada e 

ordenadamente os PVF e os FCS de acordo a sua classificação, de maneira similar à 

verificada ferramenta de análises de multicritérios AHP. Realizado o mapeamento da 

árvore de decisão se identificou que ainda os FCS podiam ser subdivididos em níveis 

por sua estreita relação. 

A árvore de decisão desenvolvida para o problema (Figura 9) mostra os PVF 

localizados no primeiro nível hierárquico (nível 1). O segundo nível (nível 2) é 

composto por FCS estratificados dos quatro PVF conforme mencionado 

anteriormente. Um terceiro nível (nível 3) é necessário para se definir, com maiores 

detalhes, aspectos relatados em alguns FCS localizados no segundo nível. Assim, a 

árvore de decisão em total teve 34 FCS, sendo 14 do nível 2 e 20 do nível 3. 
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Figura 9 - Árvore de decisão para a estruturação do problema 
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FCS1.1. Gestão da estratégia 

    

             

            
FCS1.1.2 Resultado obtido da estratégia 
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Administrativas 
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FCS1.2. Gestão de projetos 
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FCS2.1. Confiança nos sistemas de informação 

    
FCS2.1.2. Confiabilidade do serviço 

            

              

             
FCS2.1.3. Disponibilidade de informações 

            

     
PVF2. 
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informação 

       

         FCS2.2. Padronização do processo mediante o 
sistema 

   

           

            

             
FCS2.3.1. Número de incidentes 

             

              

         
FCS2.3. Mesa de serviços 

    
FCS2.3.2. Tempo médio de resposta aos incidentes 
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FCS2.3.3. Taxa de incidentes reabertos 

         

           

       
FCS3.1. Compartilhamento de informações 

   

          

           
FCS3.2.1. Nível de satisfação e motivação dos funcionários 

             

              

         
FCS3.2. Satisfação dos funcionários  

    
FCS3.2.2. Treinamento e capacitação dos funcionários 

            

              

             
FCS3.2.3. Saúde e segurança do trabalho 

     

PVF3. 
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FCS3.4. Cultura organizacional 

   

            

             
             

             
FCS3.5.1. Medição do desempenho e avaliação 

             

         
FCS3.5. Desempenho dos funcionários 

     

            

            FCS3.5.2. Reconhecimentos aos funcionários por alto 
desempenho            

            

            
FCS4.1.1. Programas ambientais 

            

         
FCS4.1. Gestão ambiental 

     

             

             
FCS4.1.2. Eficácia dos programas ambientais 

            

             

             FCS4.2.1. Recepção urgente de pedidos realizados ao 
fornecedor      

PVF4. 
Processos 
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Fonte: Autor (2018). 

 

Por meio da estratificação exposta, foi possível realizar a concepção teórica 

dos KPIs que permeiam a mensuração de desempenho, de acordo com as 

especificações dos FCS que sejam terminais com respeito à árvore decisão e as 



52 

referências bibliográficas identificadas na seção metodológica. 

Dos 14 FCS de nível 2, seis são terminais (não possuem extratificação no nível 

3), que somados aos 20 FCS de nível 2 constituem os conceitos básicos para a 

concepção dos 26 KPIs utilizados para mensurar o desempenho dos CDs. Uma breve 

descrição dos KPIs é mostrada no Quadro 9. O índice 𝑓 (𝑓 = {1,2, … 26}) é utilizado 

para identificar numericamente os FCS terminais e seus respectivos KPIs. 

 

Quadro 9 - Descrição dos KPIs e escala de ponderação assignada 

(continua) 

FCS 𝒇 Descrição do KPI 
Escala 

Completamente insatisfatório Completamente satisfatório 

1.1.1 1 
Eficácia das estratégias 
definidas pela alta 
direção. 

Nunca Sempre 

1.1.2 2 
Nível de satisfação dos 
Stakeholders. 

Nunca Sempre 

1.2.1 3 
Utilização da tecnologia 
para o melhoramento de 
processos. 

Nunca Sempre 

1.2.2 4 

Comprometimento da 
alta direção com o 
melhoramento dos 
processos. 

Nenhuma competência Com as 7 competências 

1.2.3 5 
Apoio da alta direção 
com a gestão de 
projetos. 

Discordo completamente Concordo completamente 

2.1.1 6 
Confiabilidade na base 
de dados. 

Discordo completamente Concordo completamente 

2.1.2 7 
Confiabilidade na 
execução de tarefas no 
sistema. 

Discordo completamente Concordo completamente 

2.1.3 8 
Disponibilidade da 
informação. 

Nunca Sempre 

2.2 9 

Processo padronizado 
para executar as 
melhores práticas 
operativas. 

Nunca Sempre 

2.3.1 10 
Incidentes identificados 
no sistema. 

Mais de 41 Menos de 20 

2.3.2 11 
Tempo de solução dos 
incidentes. 

Nunca Sempre 

2.3.3 12 
Taxa de incidentes 
reabertos. 

Nunca Sempre 

3.1 13 
Efetiva comunicação 
com os funcionários 
sobre os projetos. 

Nunca Sempre 

3.2.1 14 
Motivação dos 
funcionários. 

Nunca Sempre 
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Quadro 9 - Descrição dos KPIs e escala de ponderação assignada 

(conclusão) 

FCS 𝒇 Descrição do KPI 
Escala 

Completamente insatisfatório Completamente satisfatório 

3.2.2 15 

Quantidade de horas de 
treinamento e 
capacitação aos 
funcionários. 

Não recebe nenhum 
treinamento nem capacitação 

Mais de 33 horas 

3.2.3 16 
Taxa meia de acidentes 
com perdida de tempo 
por ano. 

Mais de 4% 0% 

3.3 17 

Relação baseada em 
confiança, lealdade e 
comprometimento com 
os fornecedores. 

Discordo completamente Concordo completamente 

3.4 18 
Adopção da cultura 
organizacional pelos 
funcionários 

Nunca Sempre 

3.5.1 19 
Avaliação e mensuração 
de desempenho dos 
funcionários. 

Nunca Sempre 

3.5.2 20 
Recompensas pelo 
desempenho obtido pelo 
funcionário. 

Nunca Sempre 

4.1.1 21 
Gestão de programas 
ambientais. 

Não trabalha com nenhuma 
inciativa ambiental 

Trabalha com mais de 6 
iniciativas ambientais 

4.1.2 22 
Comunicação e adopção 
dos programas 
ambientais. 

Nunca Sempre 

4.2.1 23 
Flexibilidade na 
recepção de pedidos do 
fornecedor. 

Nunca Sempre 

4.2.2 24 
Capacidade de resposta 
a pedidos urgentes. 

Mais de 44 horas Menos de 10 horas 

4.3 25 
Tempo meio de 
mercadoria armazenada. 

Mais de 36 horas Menos de 9 horas 

4.4 26 Gestão de desperdícios. Nunca Sempre 

Fonte: Autor (2018). 

 

O processo de mensuração dos KPIs ocorre por meio de um instrumento de 

coleta de dados, através de perguntas estruturadas em que o respondente possui 

cinco opções de escolha, conforme as condicionantes verificadas no CD. A 

importância das opções é medida quantitativamente, iniciando por uma pontuação 

equivalente a 0%, reservada a situações onde o CD não atende os requisitos mínimos 

para satisfazer as condicionantes do FCS. Em contrapartida, uma pontuação 

equivalente a 100% é utilizada quando os requisitos do FCS são atendidos com 

plenitude. A Tabela 1 mostra a escala de valores utilizada para a mensuração dos 
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KPIs. A verificação da situação dos diferentes CD a serem investigados de ser 

realizada mediante o uso do Instrumento de coleta 2 (Apêndice B).  

 

Tabela 1 - Escala de valores para a mensuração dos KPIs 

Descrição Valor 

Completamente satisfatória 100% 

Satisfatória 75% 

Neutra 50% 

Insatisfatória 25% 

Completamente insatisfatória 0% 

Fonte: Autor (2018). 

 

Exemplificando o comportamento dos KPIs com a escala quantitativa da Tabela 

1, se apresenta no seguinte Quadro 10 o KPI 1 (𝑓 = 1), para analisar e identificar o 

valor correspondente da mensuração do KPI segundo à alternativa escolhida no 

exemplo. 

 

Quadro 10 - Exemplo de KPI 

PVF1. Ações Administrativas 

FCS1.1. Gestão da estratégia 

FCS1.1.1 Desenvolvimento efetiva da estratégia 

1. De acordo com as estratégias definidas pela alta direção, os objetivos, metas, projetos, planos de 
ação são cumpridos: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 
 

Fonte: Autor (2018) 

 

De acordo com o exemplo do KPI apresentado, a alternativa selecionada é a 

letra “e”, correspondente ao valor qualitativo “Nunca”. Comparando a alternativa 

selecionada com a escala de valores para mensurar os KPIs da Tabela 1, o valor 
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quantitativo correspondente é o valor 0% considerado como um valor “Completamente 

insatisfatório” de acordo com a escala. 

Por se tratar de um cenário cuja complexidade da gestão dos processos e 

operações é relativamente alta, tem-se necessariamente diferenças no que tange ao 

grau de importância entre PVF e FCS. Dessa forma, a AHP apresentado na Seção 

2.3 permite identificar em etapas a importância (taxas de substituição) de cada 

componente da árvore de decisões por níveis e de maneira global, através de 

estruturas de comparações paritárias. 

O cálculo das taxas de substituição consiste em determinar a importância 

relativa dos PVF e FCS mediante os julgamentos de importância respondidos pelos 

especialistas. Para o cálculo da taxa de substituição dos PVF se utiliza o Instrumento 

de coleta 1 (Apêndice A), onde os especialistas comparam de forma pareada os quatro 

PVF apresentados. De acordo com as respostas recebidas, procede-se com a 

transformação da informação da forma quantitativa, mediante a escala de julgamentos 

da AHP apresentada no Quadro 6. 

A seguir, a taxa de substituição relativa dos FCS terminais é determinada 

através dos julgamentos realizados pelos especialistas participantes do estudo. 

Conforme mostra o Instrumento de coleta 2 (Apêndice B), a importância dos FCS é 

mensurada mediante com o uso de uma escala de importância qualitativa, que varia 

de um a cinco pontos. O valor um caracteriza FCS que são pouco significativos para 

o contexto e o valor cinco para os FCS altamente significativos. No formato de 

mensuração de desempenho proposto neste estudo, a valoração das taxas de 

substituição relativas é independente e não restritiva entre os FCS. 

Por se tratar de uma estrutura formatada a partir de uma árvore de decisão, a 

real pontuação dos FCS deve ser expressa em termos não somente relativos, e sim 

gerais, levando em consideração as taxas de substituição dos PVF localizados no 

nível 1. Neste caso, cada FCS está relacionado (contido) a apenas um PVF, onde a 

taxa de substituição global de um FCS (𝑤𝑔𝑓𝑐𝑑
) pode ser calculada multiplicando a taxa 

de substituição relativa dos FCS (𝑤𝑓𝑐𝑑
) pela taxa de substituição do seu PVF (𝑤𝑝𝑐𝑑

), 

conforme mostra a Equação 4, onde 𝑓 (𝑓 = {1,2, … 26}) é o índice que identifica um 

FCS terminal e 𝑝 (𝑓 = {1,2,3,4}) é o índice que identifica um PVF. 

 𝑤𝑔𝑓𝑐𝑑
= 𝑤𝑓𝑐𝑑

 𝑥 𝑤𝑝𝑐𝑑
;  ∀𝑓 ⊂ 𝑝 (4) 
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O método de cálculo das taxas de substituição apresentados até este momento 

considera apenas a opinião de um especialista identificado a apenas um CD. Porém, 

para fins de comparação da situação de um CD em relação aos outros, existe a 

necessidade de expressar as taxas de substituição dos PVF e FCS por meio da 

composição das taxas de substituição de todos os CDs investigados. Tal agregação 

é dada através do somatório das taxas identificadas para todos os CDs (𝑐𝑑 =

{1,2, … ,𝑚}) e o nível de relevância do especialista (𝛿𝑐𝑑) respondente dos instrumentos 

de coleta. Assim, a Equação 5 mostra o cálculo das taxas de substituição agregada 

para os PVF (𝑤𝑝) e a Equação 6 para os FCS (𝑤𝑔𝑓). 

 𝑤𝑝 = ∑ 𝛿𝑐𝑑
𝑚
𝑐𝑑=1  𝑥 𝑤𝑝𝑐𝑑

 (5) 

 𝑤𝑔𝑓 = ∑ 𝛿𝑐𝑑
𝑚
𝑐𝑑=1  𝑥 𝑤𝑔𝑓𝑐𝑑

 (6) 

Com os dados recebidos dos respondentes, se analisara os cargos de cada um 

deles para determinar a necessidade de classifica-os segundo o nível hierárquico que 

ocupam. A classificação é necessária para relevar a importância das respostas dos 

especialistas que tem maior experiência e conhecimento do que os outros. É 

importante observar que, quanto mais homogênea for o grupo de especialistas dos 

CDs escolhidos para análise, mais próximo serão os valores de (delta) para o cálculo 

das taxas de substituição agregadas. 

O cálculo do índice global (𝐼𝑐𝑑) para mensurar o desempenho de cada CD 

consiste em agregar a pontuação obtida nos 26 KPIs (𝐾𝑃𝐼𝑓𝑐𝑑
) identificados para 

contextualizar o estudo, relativizados conforme a taxa de substituição global agregada 

do FCS terminal (𝑤𝑔𝑓) que resultou cada KPI, de acordo como a Equação 7: 

 𝐼𝑐𝑑 = ∑ 𝐾𝑃𝐼𝑓𝑐𝑑

𝑛
𝑓=1  𝑥 𝑤𝑔𝑓 (7) 

Assim, a medida do índice global de desempenho do CD é expressa na mesma 

escala de valores dos KPIs, desse um mínimo igual a 0% até a máxima performance 

equivalente a 100%. A fim de facilitar a análise e o entendimento dos resultados 

obtidos, e para contextualizar a mensuração proposta a situação encontrada nos CDs, 

o Quadro 11 mostra a conversão do desempenho da escala quantitativa do índice 

global de desempenho percentual para uma escala qualitativa, separada em quatro 

níveis de intervalos distintos. Tomando em conta que o nível menor é considerado 

como “não competitiva” e o nível maior como “plenamente competitiva”. 
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Quadro 11 - Escala de avaliação da competitividade 

Escala índice global (𝐼𝑐𝑑) Descrição 

0% ------- 25% Não competitiva 

26% ------- 50% Pouco competitiva 

51% ------- 75% Potencialmente competitivas 

76% ------- 100% Plenamente competitivas 

Fonte: Autor (2018). 

 

As atribuições de tais limites foram estruturadas de acordo com as experiência 

e expetativas originadas pelo autor durante o desenvolvimento do sistema de 

mensuração de desempenho para os CDs supermercadistas, de modo que facilite a 

visão dos gestores sobre a realidade do sistema. 

O procedimento para coletar os dados dos CDs, consiste em identificar 

empresas supermercadistas que gerencie suas próprias mercadorias mediantes seus 

CD. Para isso se pesquisou na internet as potenciais empresas para a participação 

do estudo. Com a informação levantada, se procedeu enviar o convite formal mediante 

e-mail a todas empresas supermercadistas. Em paralelo se converteram os dois 

instrumentos de coleta em formulários do Google Forms e as empresas que aceitaram 

participar do estudo foram encaminhadas o link do formulário para sua avaliação. No 

e-mail encaminhado para as empresas se pede que os respondentes sejam 

especialistas nas operações dos CDs, porém segundo o cargo do especialista a 

ponderação dos seus julgamentos variaram pelo conhecimento e experiência obtida 

no âmbito profissional. De acordo com o cargo do respondente, se agruparam de 

acordo a seu nível hierárquico e se padronizaram os nomes dos cargos para facilitar 

a compreensão dentro da modelagem. Segundo a classificação realizada, se 

ponderara quantas vezes maior um cargo é mais importante do que o outro.  

A interpretação da informação qualitativa e quantitativa recebida mediante os 

formulários respondidos no Google Forms pelos especialistas foram submetidos a um 

processo matemático de mensuração de desempenho mostrado, alimentados numa 

planilha no Software Microsoft Office Excel ® para facilitar os cálculos. 

Por último tem-se a elaboração de relatos técnicos para descrever o 

desempenho de cada CD, a fim de resumir os principais pontos encontrados durante 

a mensuração, recomendando possíveis ações as quais possam ser tomadas para a 
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melhoria das condições atuais, não deixando de ressaltar também os pontos positivos 

e o nível de contribuição destes para o resultado global. 
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5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se a aplicação da modelagem, mediante os 

resultados obtidos nos centros de distribuição das empresas supermercadistas 

participantes do estudo. Os resultados obtidos através da modelagem proposta para 

medir o desempenho dos CDs supermercadista são analisados tanto descritiva como 

analiticamente. 

A avaliação dos resultados abrange análises que servirão para interpretar a 

informação coletada pelos CDs mediante os instrumentos de coleta da pesquisa. As 

análises realizadas com os resultados coletados nos CDs participantes são: Dados 

coletados; Cálculo das taxas de substituição dos PVF; Cálculo das taxas de 

substituição dos FCS; Cálculo da taxa de substituição globais; Análises da pontuação 

dos indicadores; Análises do desempenho dos CDs; Análises de sensibilidade e a 

Ferramenta de mensuração de desempenho - NIC. 

 

5.1 COLETA DE DADOS 

 

No período de Setembro a Outubro de 2018 foi realizado o processo de coleta 

de dados. Foram enviados e-mails para as empresas supermercadistas que trabalham 

com CD. O processo consistiu em identificar o contato das empresas 

supermercadistas eletronicamente, para depois convidar a participar da pesquisa. 

Para as empresas que aceitaram participar da pesquisa, enviou-se o Instrumento de 

coleta 1 (Apêndice A) e o Instrumento de coleta 2 (Apêndice B) no formato da 

plataforma do sistema Google Forms para coletar os dados. 

Ao total sete empresas supermercadistas responderam os instrumentos de 

coleta de dados, sendo todas prestigiadas e reconhecidas no mercado, possuindo CD 

próprios. Para facilitar a identificação dos CDs e confidencialidade das empresas, 

codificou-se o nome das empresas mediante as siglas CD e um número. Dos sete CD 

participantes, quatro são brasileiros e três equatorianos. O Quadro 12 apresenta-se 

algumas características dos CDs. 
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Quadro 12 - Caraterização dos centros de distribuição participantes 

Centro de 
Distribuição 

Pais Cidade Cargo do respondente 
Número de 

funcionários 

Número de 
turnos de 
trabalho 

CD 1 Brasil Guarulhos Gerente de logística Mais de 251 3 

CD 2 Brasil Santa Maria Supervisor de logística De 51 a 250 2 

CD 3 Brasil Santo Ângelo Supervisor de logística De 11 a 50 2 

CD 4 Brasil Canoas Assistente de logística Mais de 251 3 

CD 5 Equador Quito Assistente de logística De 51 a 250 2 

CD 6 Equador Quito Gerente de logística Mais de 251 3 

CD 7 Equador Quito Supervisor de logística De 51 a 250 2 

Fonte: Autor (2018). 

 

Com respeito aos cargos que ocupam os especialistas dos CDs, se padronizou 

os nomes dos cargos de acordo ao nível organizacional pertencentes, apresentando-

se três níveis correspondentes: Gerentes; Supervisor; e Assistente. A classificação foi 

realizada para determinar a relevância das respostas dos respondentes, sendo que 

os Gerentes, pela sua experiência e conhecimento da gestão organizacional têm uma 

maior relevância de duas e quatro vezes maior do que os Supervisores e Assistentes 

respetivamente. Para resumir as ponderações assignadas a cada cargo do 

especialista apresenta-se a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Ponderação pelo cargo do especialista 

Cargo Centro de Distribuição 𝜹𝒄𝒅 

Gerente de logística CD 1 25% 

Gerente de logística CD 6 25% 

Supervisor de logística CD 2 13% 

Supervisor de logística CD 3 13% 

Supervisor de logística CD 7 13% 

Assistente de logística CD 4 6% 

Assistente de logística CD 5 6% 

Total 100% 

Fonte: Autor (2018). 

 

As ponderações dos cargos (𝛿𝑐𝑑) variam dependendo da relevância assignada 

pelo cargo, que neste caso foi assignado como duas e quatro vezes maior com 
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respeito ao Gerente e variam também pelo número de especialistas pertencentes ao 

cargo. 

Segundo a quantidade de funcionários, pode-se observar que três CD têm mais 

de 251 funcionários, sendo considerados como de grande porte. Os CDs de grande 

porte, têm uma carga superior de trabalho e por isso deduz-se a utilização de três 

turnos de trabalho para cumprir com suas tarefas diárias. Os CDs de médio porte 

foram considerados para os que tinham de 51 a 250 funcionários, identificando três 

CD. Pela menor carga de trabalho, justifica-se a utilização de dois turnos de trabalho. 

Para finalizar, identificou-se um CD de pequeno porte, que possui de 11 a 50 

funcionários. A carga de trabalho é moderada pela utilização dos dois turnos de 

trabalho para o cumprimento das tarefas diárias. 

 

5.2 CÁLCULO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS PVF 

 

O cálculo das taxas de substituição permite identificar as importâncias relativas 

dos PVF e FCS identificados na árvore de decisão proposta para o processo de 

mensuração de desempenho.  

Mediante as respostas recebidas do Instrumento de coleta 1 (Apêndice A), os 

sete especialistas compararam qualitativamente de forma pareada os quatro 

PVF.Com o uso da escala fundamental de números absolutos do Quadro 6, se 

traduziu a informação qualitativas para o formato quantitativo. Com as comparações 

realizadas dos especialistas, os dados foram submetidos à ferramenta de análise 

multicritério AHP, com o objetivo de priorizar os PVF e assim obter a taxa de 

substituição relativa correspondente. A Figura 10 apresenta-se as taxas de 

substituição de cada PVF. 
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Figura 10 - Taxas de substituição dos PVF 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com os julgamentos dos sete especialistas, os PVF em ordem 

hierárquica de maior a menor importância são: Ações administrativas (𝑤1 = 31%); 

Processos organizacionais (𝑤4 = 29%); Tecnologia da informação (𝑤3 = 22%); e 

Desenvolvimento organizacional (𝑤2 = 17%). 

Pode-se inferir que as Ações administrativas é o elo mais importante na gestão 

dos CDs. O fato de administrar corretamente todos os recursos dos CDs promove o 

desenvolvimento continuo das cadeias de suprimentos e como consequências das 

organizações. O PVF com menor ponderação com respeito aos julgamentos dos 

especialistas é o Desenvolvimento organizacional. O Desenvolvimento organizacional 

esta relacionado diretamente com a gestão de pessoas, aonde procura envolver e 

promover ambientes harmoniosos e altamente competitivos. Porém investir em um 

ativo intangível representa um custo que resulta difícil quantificar as ganâncias que 

traz consigo essas estratégias e por isso pode-se justificar o baixo peso no modelo de 

mensuração do desempenho. 
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5.3 CÁLCULO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO RELATIVA DOS FCS 

 

A seguir, é necessário também obter as taxas de substituição relativa de cada 

FCS terminal (𝑤𝑓𝑐𝑑
), utilizando o Instrumento de coleta 2 (Apêndice B). A Tabela 3 

apresenta-se as taxas de substituição calculados para os 26 FCS terminais. 

 

Tabela 3 - Taxas de substituição relativa dos FCS terminais  

PVF 𝒇 FCS  𝒘𝒇𝒄𝒅
 

A
ç
õ
e
s
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
s
 3 1.2.1 Procura de novas tecnologias de informação 4,09% 

4 1.2.2 Compromisso da alta administração 4,09% 

1 1.1.1 Desenvolvimento efetivo da estratégia 4,04% 

2 1.1.2 Resultado obtido da estratégia 3,88% 

5 1.2.3 Apoio à equipe de projetos 3,83% 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 d
a
 

in
fo

rm
a
ç
ã
o

 

6 2.1.1 Qualidade da base de dados 3,99% 

7 2.1.2 Confiabilidade do serviço 3,88% 

12 2.3.3 Taxa de incidentes reabertos 3,88% 

11 2.3.2 Tempo médio de resposta aos incidentes 3,67% 

9 2.2 Padronização do processo mediante o sistema 3,56% 

10 2.3.1 Número de incidentes 3,56% 

8 2.1.3 Disponibilidade de informações 3,45% 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

18 3.4 Cultura organizacional 4,25% 

16 3.2.3 Saúde e segurança do trabalhador 4,04% 

17 3.3 Relacionamento colaborativo 4,04% 

14 3.2.1 Nível de satisfação e motivação dos funcionários 3,93% 

19 3.5.1 Medição do desempenho e avaliação 3,93% 

13 3.1 Compartilhamento de informações 3,72% 

15 3.2.2 Treinamento e capacitação dos funcionários 3,51% 

20 
3.5.2 Reconhecimentos aos funcionários por alto 
desempenho 

3,08% 

P
ro

c
e
s
s
o
s
 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
is

 

26 4.4 Redução de custos operacionais  4,25% 

24 4.2.2 Envio urgente de pedidos aos supermercados 4,04% 

21 4.1.1 Programas ambientais 3,93% 

23 4.2.1 Recepção urgente de pedidos realizados ao fornecedor 3,93% 

22 4.1.2 Eficácia dos programas ambientais 3,72% 

25 4.3 Atividades de justo a tempo 3,72% 

Fonte: Autor (2018). 
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Segundo os julgamentos dos especialistas, pode-se destacar que as maiores 

taxas de substituição pertencem aos FCS 3.4 - Cultura organizacional (𝑓 = 18) e ao 

FCS 4.4 - Redução de custos operacionais (𝑓 = 26). O FCS 3.4 é o conjunto de 

crenças, costumes, valores, normas de comportamento e formas de fazer negócios, 

definidos por cada empresa, que procura o desenvolvimento de inter-relações entre 

os membros do grupo. Pode-se deduzir que para os CDs a cultura organizacional é 

um fator extremamente importante pela preocupação que se tem para adaptar aos 

funcionários aos grupos de trabalho no qual estão inseridos. A redução de custos 

operacionais procura identificar desperdícios nas tarefas, atividades, recursos que 

estão relacionados com as operações dos CDs para reduzi-los ou eliminá-los. O 

descontrole dos custos operacionais leva à organização perder força competitiva e 

perdidas diretas no lucro da organização, é por isso que os especialistas definem 

como fator de alto impacto a gestão dos desperdícios (custos operacionais) para o 

sucesso dos CDs. 

O FCS com a menor taxa de substituição relativa é o FCS 3.5.2 - 

Reconhecimento aos funcionários pelo alto desempenho (𝑓 = 20). O FCS 3.5.2 

consiste em valorar a produtividade que os funcionários têm realizado num período 

determinado de tempo. Pode-se reconhecer aos funcionários financeiramente, com 

oportunidades de crescimento, em treinamentos e desenvolvimentos, elogios 

sinceros, entre outros. Utilizando a mesma lógica da análise dos PVF, pode-se 

relacionar o fato do porque dito FCS obteve a mínima ponderação.  

 

5.4 CÁLCULO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO GLOBAIS DOS FCS 

 

Mediante as taxas de substituição dos PVF e os FCS obteve-se a taxa de 

substituição global dos FCS terminais (𝑤𝑔𝑓). A Tabela 4 apresenta-se as taxas de 

substituição globais calculados por cada FCS. A somatória das taxas de substituição 

globais dos FCS é igual à taxa de substituição de seu determinado PVF.  
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Tabela 4 – Taxas de substituição globais dos FCS terminais 

PVF  𝒇 FCS 𝒘𝒈𝒇 

A
ç
õ
e
s
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
s
 

(𝑤
1

=
 3

0
%

) 

3 1.2.1 Procura de novas tecnologias de informação 6,20% 

4 1.2.2 Compromisso da alta administração 6,20% 

1 1.1.1 Desenvolvimento efetivo da estratégia 6,12% 

2 1.1.2 Resultado obtido da estratégia 5,88% 

5 1.2.3 Apoio à equipe de projetos 5,80% 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 d
a
 i
n
fo

rm
a
ç
ã
o

 

(𝑤
2

=
 2

2
%

) 

6 2.1.1 Qualidade da base de dados 3,44% 

7 2.1.2 Confiabilidade do serviço 3,35% 

12 2.3.3 Taxa de incidentes reabertos 3,35% 

11 2.3.2 Tempo médio de resposta aos incidentes 3,16% 

9 2.2 Padronização do processo mediante o sistema 3,07% 

10 2.3.1 Número de incidentes 3,07% 

8 2.1.3 Disponibilidade de informações 2,98% 

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e

n
to

 O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

(𝑤
3

=
 1

8
%

) 

18 3.4 Cultura organizacional 2,50% 

16 3.2.3 Saúde e segurança do trabalhador 2,38% 

17 3.3 Relacionamento colaborativo 2,38% 

14 3.2.1 Nível de satisfação e motivação dos funcionários 2,32% 

19 3.5.1 Medição do desempenho e avaliação 2,32% 

13 3.1 Compartilhamento de informações 2,19% 

15 3.2.2 Treinamento e capacitação dos funcionários 2,07% 

20 3.5.2 Reconhecimentos aos funcionários por alto desempenho 1,82% 

P
ro

c
e
s
s
o
s
 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a

is
 

(𝑤
4

=
 2

9
%

) 

26 4.4 Redução de custos operacionais  5,30% 

24 4.2.2 Envio urgente de pedidos aos supermercados 5,04% 

21 4.1.1 Programas ambientais 4,90% 

23 4.2.1 Recepção urgente de pedidos realizados ao fornecedor 4,90% 

22 4.1.2 Eficácia dos programas ambientais 4,64% 

25 4.3 Atividades de justo a tempo 4,64% 

Total: 100% 

Fonte: Autor (2018). 

 

Com respeito aos valores apresentados das taxas de substituições globais, 

observa-se que os FCS do PVF 1 - Ações administrativas (𝑤1 = 30%) possuem em 

média uma taxa de substituição relativa de 6,04%, considerando-se como a maior 

respeito aos restantes grupos. O PVF 4 – Processos organizacionais (𝑤1 = 29%) é o 
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segundo PVF com a maior media relativa, correspondente ao 4,90%. O PVF 2 - 

Tecnologia da informação (𝑤2 = 22%) tem uma media relativa de 3,20% e por último 

o PVF 3 – Desenvolvimento organizacional (𝑤1 = 18%) tem uma media relativa de 

2,25%, sendo a menor entre todos os PVF analisados. Todos os valores das taxas 

substituições globais são coerentes pelo fato de ser influenciados pela taxa de 

substituição do PVF.  

 

5.5 ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DOS KPIs 

 

Segundo as respostas obtidas mediante a o Instrumento de coleta 2 (Apêndice 

B) se apresenta na Tabela 5 o ranking geral das pontuações dos KPIs dos CDs 

avaliados. O KPI que obteve uma pontuação perfeita nas avaliações dos CDs foi o 

FCS 3.3 - Relacionamento colaborativo (𝑓 = 17), seguido pelos FCS 2.1.3 - 

Disponibilidade de informações (𝑓 = 8) e 4.4 - Redução de custos operacionais (𝑓 =

26). Os KPIs que obtiveram menores pontuações nos KPIs foram os FCS 2.3.3 - Taxas 

de incidentes reabertos (𝑓 = 12) seguido pelos FCS - 4.3 Atividades justo a tempo 

(𝑓 = 25) e FCS 3.5.2 - Reconhecimento aos funcionários pelo alto desempenho (𝑓 =

20). 

 

Tabela 5 - Ranking geral do atingimento dos KPIs 

(continua) 

 𝒇 KPI 
Média 

atingida do 
KPI 

17 3.3 Relacionamento colaborativo 100% 

8 2.1.3 Disponibilidade de informações 93% 

26 4.4 Redução de custos operacionais  93% 

4 1.2.2 Compromisso da alta administração 89% 

6 2.1.1 Qualidade da base de dados 89% 

9 2.2 Padronização do processo mediante o sistema 89% 

13 3.1 Compartilhamento de informações 89% 

18 3.4 Cultura organizacional 89% 

3 1.2.1 Procura de novas tecnologias de informação 86% 

5 1.2.3 Apoio à equipe de projetos 86% 

7 2.1.2 Confiabilidade do serviço 86% 

14 3.2.1 Nível de satisfação e motivação dos funcionários 82% 

22 4.1.2 Eficácia dos programas ambientais 82% 

24 4.2.2 Envio urgente de pedidos aos supermercados 82% 
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Tabela 5 - Ranking geral do atingimento dos KPIs 

(conclusão) 

 𝒇 KPI 
Média 

atingida do 
KPI 

1 1.1.1 Desenvolvimento efetivo da estratégia 79% 

2 1.1.2 Resultado obtido da estratégia 79% 

10 2.3.1 Número de incidentes 79% 

19 3.5.1 Medição do desempenho e avaliação 79% 

11 2.3.2 Tempo médio de resposta aos incidentes 75% 

23 4.2.1 Recepção urgente de pedidos realizados ao fornecedor 75% 

16 3.2.3 Saúde e segurança do trabalhador 71% 

21 4.1.1 Programas ambientais 71% 

15 3.2.2 Treinamento e capacitação dos funcionários 64% 

20 3.5.2 Reconhecimentos aos funcionários por alto desempenho 57% 

25 4.3 Atividades de justo a tempo 50% 

12 2.3.3 Taxa de incidentes reabertos 39% 

Fonte: Autor (2018). 

 

O FCS 3.3 refere-se à relação colaborativa que o CD tem especialmente com 

seus fornecedores. Este FCS 3.3 é importante para resolver problemas, agilizar 

processos e obter ganhos mútuos. Pode-se destacar que os CDs atualmente não têm 

problemas com a geração e fortalecimento de parceiras devido à comunicação e o 

entendimento dos benefícios que têm para o crescimento e sustentabilidade de seus 

negócios. Os FCS 2.1.3 e o FCS 4, referem-se respetivamente ao acesso das 

informações mediante os sistemas para tomar decisões ou executar tarefas e sobre o 

conhecimento das atividades que não agregam valor no processo (desperdícios). Os 

sistemas de informação têm madurecido durante o passar dos anos e é por isso que 

agora os CDs não têm mais problemas para acessar às informações para analisar os 

dados. Os líderes dos CDs não têm problemas em identificar as atividades que não 

agregam valor pelo fato de estar presentes na área de trabalho, acompanhando todas 

as atividades e tarefas. 

O FCS 2.3.3 refere-se ao reprocesso que são feitos por falta de efetividade na 

solução dos incidentes. Isto acontece com maior frequência quando os sistemas estão 

instáveis por sobrecarga de dados ou pela utilização de sistemas com pouco tempo 

de madures. O manipular com a estrutura do sistema, com leva ser preciso pela 

susceptibilidade dos dados, sendo um processo crítico para os técnicos. Os FCS 4.3 

e FCS 3.5.2, referem-se respetivamente à permanência dos produtos no CD e à 
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valorização do trabalho ao funcionário mediante reconhecimentos de qualquer tipo. 

Para os CDs resulta ser um processo crítico trabalhar com a filosofia justo a tempo. O 

processo para manter a mercadoria o mínimo tempo possível no CD é realizada 

mediante o processo de crossdocking, que consiste em receber a mercadoria e 

imediatamente envia-a para o supermercado destino, porém o fato de trabalhar dessa 

forma em sua totalidade resulta impossível pela quantidade de esforço e recursos que 

são precisados. O FCS 3.5.2 foi analisado anteriormente e pode-se explicar o baixo 

desempenho pelo fato de pertencer ao PVF (Desenvolvimento organizacional) com a 

menor ponderação segundo os julgamentos dos especialistas.  

 

5.6 ANÁLISE DOS DESEMPENHO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Os índices globais de desempenho dos sete CDs participantes da pesquisa são 

apresentados na Figura 11. Ressalta-se que todos os CDs são considerados potencial 

e plenamente competitivas de acordo com as escalas de avaliação da competitividade 

apresentadas no Quadro 11, sendo obtidos três CDs potencialmente competitivos 

apresentados de cor amarelo e quatro plenamente competitivos.  

O CD com maior desempenho é o CD 7 (𝐼7 = 93%), destacando-se pelo total 

cumprimento dos KPIs localizados no PVF 4 – Processos organizacionais. O seguinte 

PVF com maior pontuação do CD 7, é PVF 3 – Desempenho organizacional, somente 

não foi atingido o 100% o KPI Saúde e segurança do trabalhador (𝑓 = 16), obtendo 

como resultado o 75% de atingimento, o que representa que o CD tem uma taxa anual 

de acidentes de 1% sobre o total dos funcionários. O PVF 1 – Ações administrativas 

obteve problemas no atingimento dos KPIs Desenvolvimento efetivo da estratégia 

(𝑓 = 1) e Resultado obtido da estratégia (𝑓 = 2). Os dois tiveram um atingimento do 

75% do KPI, o que significa que quase sempre as estratégias definidas pela alta 

direção são cumpridas e que quase sempre os stakeholders estão satisfeitos com os 

resultados das estratégias. O PVF 2 - Tecnologia da informação é o PVF que obteve 

o maior problema para ser alcançados com eficácia os KPI. Os KPIs Números de 

incidentes (𝑓 = 10) e Tempo médio de resposta aos incidentes (𝑓 = 11) foram 

atingidos o 75%, o que representam respetivamente obter de 11 a 20 problemas por 

mês no sistema e que quase sempre é aceitável o tempo de resposta da mesa de 

serviços. O KPI Taxa de incidentes reabertos (𝑓 = 12) teve um atingimento do 50%, 
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sendo o KPI menos pontuado do sistema de mensuração, o que demostra a existência 

de um reprocesso na solicitação de soluções dos incidentes no sistema.  

As três empresas consideradas como plenamente competitivas tiveram 

problemas no atingimento dos KPIs Atividades justo a tempo (𝑓 = 25), Programas 

ambientais (𝑓 = 21) e Reconhecimentos aos funcionários pelo alto desempenho (𝑓 =

20). Respetivamente eles têm problemas em gerir eficientemente o estoque pelo fato 

de manter muito tempo a mercadoria armazenada no CD, trabalham com poucas 

iniciativas para a preservação ambiental e valoram medianamente o trabalho realizado 

por seus funcionários.  

 

Figura 11 - Índice global atingido pelos CDs 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Pode-se destacar que todos os CDs estão competindo de acordo com o 

mercado, ressaltando que os CDs classificados como plenamente competitivas têm 

maiores vantagens sobre seus concorrentes. O fato pelo qual os CDs estejam 

classificados como plenamente competitivos é porque seus PVF têm sido atingidos 

satisfatoriamente em média do 86%, mais por encima do 75%. O PVF com a menor 

pontuação ponderadas pelas empresas foi o PVF 2 - Tecnologia da informação com 

um atingimento em média de 83%. A tecnologia da informação esta relacionado com 

as gestões técnicas do sistema de informação, aonde seu maior problema segundo o 

KPI atingido é a taxa de incidentes reabertos com uma média de 31%. A taxa de 

incidentes reabertos demostra os pouco eficazes que são os técnicos no momento de 
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querer solucionar algum problema. A Tabela 6 apresenta resumidamente as 

porcentagens atingidas dos PVF pelos dois grupos. 

 

Tabela 6 - Desempenho geral dos KPIs em cada PVF 

Classificação CD PVF 1 PVF 2 PVF 3 PVF 4 
Desempenho 

geral 

Plenamente competitivas 1 - 3 - 5 - 7 88% 83% 85% 87% 86% 

Potencialmente competitivas 2 -  4 - 6 78% 71% 73% 62% 71% 

Fonte: Autor (2018). 

 

Os CDs classificados como potencialmente competitivos atingiram seus PVF 

em média do 71% e somente conseguiram atingir mais do 75% o PVF 1, sendo o PVF 

mais importante de acordo com as taxas de substituição calculadas, porém os 

restantes três PVF encontram-se abaixo do 75%. O maior problema para os CDs foi 

atingir o PVF 4, sendo o segundo PVF com maior taxa de substituição de acordo com 

os julgamentos dos especialistas, destacando-se a dificuldade de gerenciar os 

processos organizacionais. O maior problema dessas empresas foi gerenciar as 

atividades de justo a tempo, que são atividades relacionadas com a gestão de 

estoque. De acordo com a porcentagem em média atingido desse KPI foi de 33%, 

sendo o KPI com a menor pontuação de todo o sistema de mensuração. O segundo 

KPI com a menor pontuação do sistema de mensuração do desempenho esta 

relacionada com os programas ambientais, obtendo o 42% de atingimento em média 

dessas empresas. Os programas ambientais são projetos executados pelas empresas 

que procuram utilizar de forma racional os recursos naturais, visando à 

sustentabilidade. Nota-se a falta de preocupação das empresas por gerenciar a 

sustentabilidade ambiental, isso provoca uma má imagem do CD, penalidades por 

falta de cumprimento de leis, desvantagem competitivo e maiores custos de produção. 

 

5.7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

A análises de sensibilidade é realizada com o objetivo de determinar a 

influência que a variação de algum dos parâmetros pode provocar nos resultados 

obtidos. Para tanto, testa-se a influência que a ponderação assignada pelos cargos 

dos especialistas provoca sobre as taxas de substituição dos PVF e FCS. Sobre a 
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mesmas análises testa-se a variação das taxas de substituição dos PVF e FCS sem 

a utilização da ferramenta de análises multicritério. 

Dentro da mesma seção inclui-se a análises de sensibilidade sobre as 

diferentes escalas de julgamentos utilizadas no método de análises multicritério AHP 

para a obtenção das taxas de substituição dos PVF. Pretende-se determinar a 

variação que provoca utilizar a escala Linear, Power, Geometric e Logarithmic e assim 

poder justificar o impacto de cada uma delas. 

 

5.7.1 Influência da ponderação dos cargos dos especialistas e sem a utilização 

da ferramenta de análises multicritérios nos PVF e FCS 

 

A ponderação assignada pelo cargo a qual pertence cada especialista foi 

definida conforme a experiência e conhecimentos obtidos durante sua vida 

profissional. É por isso que o cargo de Gerente de logística tem a maior ponderação 

nas suas avaliações nas comparações dos PVF e FCS, seguido pelos cargos de 

Supervisor e Assistente de logística respetivamente. A  Figura 12 apresenta-se como 

as taxas de substituição dos PVF mudam com a exclusão das ponderações 

assignadas pelos cargos dos especialistas. 
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 Figura 12 - Análises das taxas de substituição dos PVF segundo a ponderação pelo 

cargo dos especialistas 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Observa-se como as taxas de substituição variam sem a ponderação dos 

cargos dos especialistas e também como variam as duas análises sem a utilização da 

ferramenta de análises de multicritérios AHP. 

Sem considerar a ponderação pelo cargo que pertencem os especialistas, 

pode-se ressaltar que o PVF - Processos organizacionais possui a maior ponderação, 

seguido pelos PVF - Ações administrativas, Tecnologia da informação e o 

Desenvolvimento organizacional. Pode-se observar também que não existe uma 

extrema diferença entre as taxas de substituição de cada um dos PVF. As taxas de 

substituição estão distribuídas entre uma faixa do 28% a 20%, obtendo uma amplitude 

do 8%. Pode-se de deduzir também que os PVF têm taxas de substituição 

aproximadas ou parecidas, sendo razoavelmente coerente pela relevância que os 

quatro PVF influenciam nos CDs. 

Ao considerar os julgamentos dos especialistas segundo sua experiência e 

hierarquia organizacional, pode-se inferir que a ordem prioritária dos quatro PVF 

cambiou nas duas primeiras posições. O PVF com maior taxa de substituição agora é 

27

31

25

25

22

25

20

17

25

28

29

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sem ponderação pelo cargo do especialista

Com ponderação pelo cargo do especialista

Sem a utilização da ferramenta de análises multicriterios (AHP)

Taxas de substituição

Ações Administrativas Tecnologia da informação Desenvolvimento organizacional Processos organizacionais 



73 

representado pelas Ações administrativas, seguido pelos Processos organizacionais, 

Tecnologia da informação e o Desenvolvimento organizacional. As taxas de 

substituição agora estão distribuídas entre a faixa do 31% a 17%, obtendo uma 

amplitude maior (14%) comparando da análise sem a influência da ponderação pelos 

cargos dos especialistas.   

A Figura 13 apresenta-se as taxas de substituição dos FCS calculados segundo 

à importância designada dos sete especialistas dos CDs e compara a variação das 

taxas de substituição relativas quando é e não é considerada a ponderação pelo cargo 

dos especialistas e a variação quando não se diferencia as importâncias julgadas 

pelos especialistas dos FCS terminais. 

 

Figura 13 - Análises das taxas de substituição relativa dos FCS terminais segundo a 

ponderação pelos cargos dos especialistas 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Observa-se que as taxas de substituição relativas dentro dos dois tipos de 

análises (sem e com a ponderação assignada pelos cargos dos especialistas) 

encontram-se pouco dispersos. As taxas de substituição relativas variam desde 4,20% 

até 3,48% com uma amplitude de 0,72% dentro da análise sem a ponderação pela 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5.1 3.5.2 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.4

T
a

x
a

 d
e

 s
u

b
s
ti
tu

iç
ã

o
 (
%

)

FCS

Sem ponderação pelo cargo do especialista Com ponderação pelo cargo do especialista Sem diferenciar as importâncias dos FCS



74 

influência da experiência dos especialistas e de 4,25% até 3,08% com uma amplitude 

de 1,17% com a ponderação pelo cargo dos especialistas. Quando os especialistas 

compararam os PVF entre si, se identificou que não existia uma considerável 

dispersão entre seus julgamentos por sua importância que representam, de igual 

forma nesta análise pode-se inferir que os FCS por ser elementos decisivos para o 

atingimento dos objetivos dos CDs têm uma importância semelhante, provocando 

obter pouca dispersão nas taxas de substituição atribuídas.  

A ferramenta de análises multicritério utilizada (AHP), funcionou para refinar as 

ponderações das taxas de substituição encontradas tanto para os PVF e os FCS. Sem 

a utilização do AHP, as taxas de substituição seriam os mesmos para os quatro PVF 

e para os 26 FCS, deduzindo-se que não existiria uma ordem prioritária entre eles. 

 

5.7.2 Impacto na utilização de diferentes escalas de julgamentos 

 

Os julgamentos realizados pelos especialistas sobre os PVF, foram 

transformados em informação quantitativa mediante os valores da escala linear, para 

determinar seu nível de importância. Porém a utilização de outras escalas de 

julgamentos pode ter variações nos resultados obtidos. No Quadro 13 apresenta-se 

três tipos de escalas diferentes à escala linear para comparar suas variações sobre 

seus resultados. 

 

Quadro 13 - Tipos de escalas para comparar os julgamentos 

Tipo da escala 
Importância 

igual 
Importância 
moderada 

Importância forte 
Importância 
muito forte 

Logarithmic 1 2 2,58 3 

Power 1 9 25 49 

Geometric 1 4 16 64 

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Nemery (2013). 

 

O método de análises multicritério necessita informações quantitativas para 

comparar os julgamentos nas análises. Para testar cada uma das escalas foram 

substituídos os valores da escala linear apresentada no Quadro 6 pelos valores dos 

três tipos de escalas apresentadas no Quadro 13 .  
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Após testar cada uma das escalas de julgamentos na modelagem do AHP, 

identificou-se que a ordem de hierárquica dos PVF não mudou, mas si a amplitude ou 

entre as taxas de substituição dos PVF. A Figura 14 representa graficamente como as 

taxas de substituição dos PVF mudam com respeito ao tipo de escala de julgamentos 

utilizada. 

 

Figura 14 - Análise de sensibilidade pela utilização de diferentes escalas de 

julgamentos 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A utilização de diferentes tipos de escalas de julgamentos utilizadas, 

efetivamente provoca câmbios nas taxas de substituição, porém não apresentam 

câmbios significantes. Comparando as amplitudes de cada uma das escalas de 

julgamentos, pode-se determinar que a escala geometric possui a maior amplitude, 

seguido pelas escalas power, linear e logarithmic respetivamente. Quer dizer que 

mediante a escala geometric as taxas de substituição relativas com a maior e menor 
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ponderação se intensificam segundo suas tendências. A diferença com a escala 

logarithmic as taxas de substituição relativas dos julgamentos cada vez se encolhem.  

Após realizado a análise, pode-se verificar que a seleção de cada uma das 

escalas de julgamentos vai depender de como as taxas de substituição relativas 

encontram-se distribuídos. Em caso de que as taxas de substituição relativas estejam 

próximas uns com os outros, a melhor escala para separa-as e assim apresentar uma 

maior diferença entre cada uma delas é mediante a escala geometric. Com a mesma 

lógica para as taxas de substituição relativas que apresentam uma separação 

exagerada entre as taxas de substituição relativas, a melhor escala para encolher a 

distância entre elas seria mediante a escala logarithmic 

 

5.8 FERRAMENTA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO - NIC 

 

O processo de tomada decisões é um processo cognitivo que procura escolher 

a melhor opção entre varias alternativas. Mediante a utilização dos sistemas de 

informação, o processo de tomada de decisões é facilitado pela forma de apresentar 

as informações, sendo dados evidentes, concretos e de qualidade. Porém, a utilização 

dos sistemas de informação não deixa de ser somente uma ferramenta de apoio, já 

que não são capazes de solucionar os problemas. Para isso, é de total 

responsabilidade a atuação dos gestores gerenciar essas informações e solucionar 

os problemas.  

Mediante a utilização do Software Microsoft Office Excel ®, a construção da 

modelagem será realizada para automatizar o processo de mensuração do 

desempenho dos CDs. Com isto facilitara o ingresso dos dados, o cálculo matemático 

e apresentara de forma visual e intuitiva os resultados da mensuração do 

desempenho. Outra razão por desenhar a modelagem no sistema é pela facilidade de 

realizar testes e simulações, sendo importante para identificar os FCS que devem ser 

trabalhados com maior foco. 

A construção da ferramenta no Software Microsoft Office Excel ® é realizada 

mediante a adopção de varias planilhas eletrônicas que serão interligadas mediantes 

botões (macros) para facilitar o deslocamento no sistema. Se utilizara varias formulas 

própria do sistema para os cálculos, sendo unicamente exposta para os usuários as 

planilhas electrónicas para o ingresso dos dados e os resultados obtidos. A ferramenta 

construída utiliza varias planilhas para transformar os dados cadastrados em 



77 

informação. Essa informação é apresentada ordenada e organizadamente, sendo 

capaz de traduzir o significado dos dados e assim facilitar a compressão. A ferramenta 

consta com as seguintes planilhas: menu, cadastro de dados, resultados dos 

desempenhos globais e dos resultados obtidos por cada PVF. 

A Figura 15 apresenta-se a tela de apresentação da ferramenta construída 

definida como “menu”. 

 

Figura 15 – Tela do menu da ferramenta 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

O menu da ferramenta é a tela de apresentação do sistema e é a que gere os 

acessos entre as diferentes planilhas. No momento de dar click em cada um dos 

botões do menu, o sistema dirige ao usuário à planilha requerida. A Figura 16 

apresenta-se a um fragmento da tela do cadastro dos dados e avaliação dos KPIs. 
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Figura 16 – Tela da ferramenta para o cadastro dos dados e a avaliação dos KPIs 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A tela do cadastro de dados consiste em preencher dados dos aspetos gerais 

do CD para caracteriza-o e identifica-o. A segunda parte, apresenta-se os KPIs de 

cada PVF, que devem ser avaliados e respondidos pelo usuário. Do lado de cada KPI 

estão as alternativas que deverão ser escolhidas segundo ao atingimento do CD 

conseguido.  

Após de escolher cada uma das alternativas dos 26 KPIs, pode-se ver os 

resultados obtidos para as análises. A Figura 17 apresenta-se a tela da ferramenta 

sobre os resultados globais do desempenho do CD. 
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Ingressar a informação da empresa



79 

Figura 17 - Tela dos resultados globais do desempenho na ferramenta 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Pelo fato de facilitar a visualização dos indicadores de desempenhos, optou-se 

por utilizar velocímetros para informar e representar os resultados. Foram divididos 

em quatro categorias segundo a escala de avaliação da competitividade do Quadro 

11. O velocímetro que se encontra na parte superior, apresenta o resultado do 

desempenho global do CD e os quatros velocímetros que se encontram na parte 

inferior mostram os desempenhos gerados dos quatros PVF. Na parte esquerda da 

tela, apresenta-se um resumo dos resultados dos desempenhos e na parte direita da 

tela apresenta-se os códigos utilizada junto com a definição dos PVF para facilitar a 

compreensão do usuário.  

A tela anterior esta anexada com as análises dos resultados de cada PVF, 

mediante o botão chamado “Analisar resultado”. A tela anexada é apresentada na 

Figura 18. 
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Figura 18 - Tela dos resultados do desempenho do PVF na ferramenta 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Os resultados obtidos dos PVF são importantes para determinar o desempenho 

que esta sendo alcançado pelo CD. Dentro de cada analise do desempenho do PVF, 

apresenta-se também os resultados alcançados dos KPIs que conforma o PVF. Como 

na tela anterior, na parte esquerda encontra-se o resumo dos resultados obtidos e na 

parte direita os códigos dos FCS e as definições do respetivo KPI. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo é apresentado as considerações finais obtidas mediante o 

desenvolvimento da pesquisa realizada nessa Dissertação de Mestrado. Em 

complemento, as limitações da pesquisa e perspectivas futuras são apresentadas nas 

seções seguintes. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Dissertação de Mestrado apresentada teve como objetivo geral desenvolver 

uma modelagem capaz de mensurar o desempenho dos CDs supermercadistas, 

mediante um sistema de mensuração do desempenho. Para isso, a pesquisa teve 

como ponto de partida a contextualização de CD supermercadistas. 

Pelo fato de que as empresas supermercadistas deixaram de competir de 

acordo com sua estrutura comercial, as gestões estratégicas das cadeias de 

suprimentos têm sido aprimoradas. Os CDs por ser parte crucial para o sucesso das 

cadeias de suprimentos e consequentemente das empresas supermercadistas, o 

problema de pesquisa foi motivado pelo fato de conhecer: como mensurar o 

desempenho dos CDs supermercadistas de modo a gerenciar seu nível de 

competitividade? 

Buscando uma resposta que satisfizesse o questionamento proposto e 

atendesse os objetivos determinados neste estudo, foi desenvolvido uma modelagem 

para medir o desempenho dos CDs supermercadistas, de modo que serva para 

auxiliar aos gestores na gestão e na tomada de decisões. As ferramentas que foram 

abordadas nesta pesquisa incluíram PVF, FCS, KPI, instrumentos de coleta de dados 

e a ferramenta de análises multicritério AHP. 

A estruturação do problema e construção da modelagem teve uma árvore de 

decisão que foi realizada mediante uma revisão sistemática, aonde foram levantados 

quatro PVF e 26 FCS. Durante a construção da modelagem participaram sete CD 

supermercadistas, que interferiram na construção da modelagem mediante 

julgamentos de especialistas com o objetivo de definir os principais PVF e FCS, pelos 

quais os CDs têm que aprimorar para melhorar seu desempenho competitivo. 

Finalizado o processo de construção da modelagem, determinou-se que o PVF com 

maior peso no impacto do sucesso do CD são as Ações administrativas, pela 
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importância que o comprometimento da alta direção representa para atingir os 

objetivos organizacionais. De acordo com o FCS com maior peso segundo o índice 

global, destaca-se o Desenvolvimento efetivo da estratégia, que se refere à gestão 

eficiente das estratégias para combater o futuro, integrada no processo decisório, com 

base num procedimento formalizado e articulador de resultados. 

Com as mesmas sete empresas participantes na estruturação da modelagem, 

aplicou-se a modelagem mediante o Instrumento de coleta 2 (Apêndice B), que são 

os KPI para medir o desempenho dos CDs. As sete empresas demostraram estar 

dentro de uma classificação potencial e plenamente competitiva com respeito á 

análises de avaliação de competitividade. A empresa que se destacou por seu 

desempenho competitivo foi o CD 7, com uma porcentagem do 93% de atingimento 

geral competitivo. Esse CD conseguiu diferenciar-se dos demais, no PVF 3 - 

Desempenho organizacional e principalmente no PVF 4 - Processos organizacionais, 

com uma margem de atingimento do 97% e 100% respetivamente. A empresa com o 

menor desempenho foi o CD 6, com uma porcentagem de atingimento geral 

competitivo do 65%. A empresa teve maiores problemas no PVF 2 - Tecnologia da 

informação e principalmente no PVF 4 - Processos organizacionais, com uma margem 

de atingimento do 68% e 42% respetivamente.  

Em conclusão de acordo com esta modelagem, os CDs para consolidar-se 

competitivamente, têm que focar seus esforços nos PVF com maior relevância no 

desempenho. Porém, todos os PVF e seus fatores são indispensáveis para criar um 

ambiente competitivo e sustentável dentro de cada CD. A utilização da presente 

ferramenta foi testada para determinar o diagnóstico das gestões do CD e identificar 

aqueles fatores que precisam ser tomados em conta para geri-as.  

Por meio das colocações apresentadas, considera-se que os objetivos 

propostos foram atingidos satisfatoriamente. Desse modo, a modelagem estruturada 

cumpre com as condições de mensurar o desempenho dos CDs supermercadistas, 

respondendo ao problema que originou esta Dissertação de Mestrado. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Durante o decorrer da elaboração do estudo foram encontrados alguns fatores 

que limitaram a expetativa desejada dos resultados. Entre a principal limitação foi o 

número de empresas supermercadistas participantes. A razão por obter somente sete 
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empresas supermercadistas foi por vários fatores, entre os mais destacados são: 

tempo limitado do gestor de logística e canal de comunicação limitado.  

Outra limitação identificada não estudo é o método de coleta de dados, pelo 

fato de enviar formulários via e-mail, provocando muitas vezes uma má interpretação 

ou confusão dos dados solicitados. Para diminuir ou eliminar esse problema, a melhor 

solução era realizar entrevistas pessoais para esclarecer os propósitos dos dados, 

mas pela distância entre os CDs e o pesquisador foi impossível realizar entrevistas 

físicas.  

 

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Como expectativa para trabalhos futuros, pode-se recomendar a utilização 

deste sistema de mensuração de desempenho para CD de diferentes setores. Após 

realizado as análises da ferramenta criada, identificou-se que não esta limitada 

somente a CD supermercadistas, pelos fatores que intervirem na estrutura da 

ferramenta (árvore de decisão) determina-se que qualquer CD abrange os mesmos 

fatores. Considerando unicamente que os KPIs deveram ser adaptados 

superficialmente às necessidades deles, como por exemplo a função do cliente que 

neste estudo foram os supermercados. 

A modelagem do sistema de mensuração deste estudo utilizou KPIs, porém 

não foram testadas mais ferramentas existentes para mensurar o desempenho. Entre 

os métodos recomendados para substituir a ferramenta utilizada destaca-se o modelo 

Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) que é o método utilizado para 

medir o desempenho nas cadeias de suprimentos especificamente ou pelo método 

Balanced Scorcard (BSC) que busca traduzir a estratégia da organização em um 

conjunto de medidas para atingir os principais objetivos estratégicos traçados. 

Pela conectividade e integração do atual momento tecnológico, sugere-se 

estudos que compare os presentes fatores levantados nesta Dissertação de Mestrado 

com os impactos relacionados à quarta revolução industrial ou Indústria 4.0 nas 

cadeias de suprimentos e CD respectivamente, para identificar os impactos implicados 

na modelagem. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA 1  

 

1. Compare a importância entre os fatores Ações administrativas (A) e Tecnologia da 
informação (B): 

a) A muito superior a B 

b) A superior a B 

c) A pouco superior a B 

d) Equivalentes 

e) B pouco superior a A 

f) B superior a A 

g) B muito superior a A 

2. Compare a importância entre os fatores Ações administrativas (A) e Desenvolvimento 
organizacional (C): 

a) A muito superior a C 

b) A superior a C 

c) A pouco superior a C 

d) Equivalentes 

e) C pouco superior a A 

f) C superior a A 

g) C muito superior a A 

3. Compare a importância entre os fatores Ações administrativas (A) e Processos 
organizacionais (D): 

a) A muito superior a D 

b) A superior a D 

c) A pouco superior a D 

d) Equivalentes 

e) D pouco superior a A 

f) D superior a A 

g) D muito superior a A 

4. Compare a importância entre os fatores Tecnologia da informação (B) e Desenvolvimento 
organizacional (C): 

a) B muito superior a C 

b) B superior a C 

c) B pouco superior a C 

d) Equivalentes 

e) C pouco superior a B 

f) C superior a B 

g) C muito superior a B 

5. Compare a importância entre os fatores Tecnologia da informação (B) e Processos 
organizacionais (D): 

a) B muito superior a D 

b) B superior a D 
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c) B pouco superior a D 

d) Equivalentes 

e) D pouco superior a B 

f) D superior a B 

g) D muito superior a B 

6. Compare a importância entre os fatores Desenvolvimento organizacional (C) e Processos 
organizacionais (D): 

a) C muito superior a D 

b) C superior a D 

c) C pouco superior a D 

d) Equivalentes 

e) D pouco superior a C 

f) D superior a C 

g) D muito superior a C 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA 2 

 

PVF1. Ações Administrativas 

FCS1.1. Gestão da estratégia 

FCS1.1.1 Desenvolvimento efetiva da estratégia 

1. De acordo com as estratégias definidas pela alta direção, os objetivos, metas, projetos, planos de 
ação são cumpridos: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 
 

Qual é a importância do critério 1.1: 

 

FCS1.1.2 Resultado obtido da estratégia 

2. Os stakeholders estão satisfeitos com os resultados das estratégias: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 1.2: 

 

FCS1.2. Gestão de projetos 

FCS1.2.1 Procura de novas tecnologias de informação 

3. A alta direção procura estar na vanguarda da nova tecnologia para o melhoramento dos 
processos do centro de distribuição: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 1.3: 

 

FCS1.2.2 Compromisso da alta administração 

4. De acordo com as seguintes competências, quantas delas o/a senhor/a considera que a alta 
direção está comprometida: 

1.     aumento da eficiência e produtividade; 

2.     melhoramento da qualidade e precisão; 

3.     redução do lead time com os clientes; 

4.     avanços tecnológicos; 

5.     disponibilidade e gerenciamento da força de trabalho; 
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6.     segurança e saúde no trabalho; 

7.     redução de impactos no meio ambiente. 

a) Com as 7 competências 

b) Entre 5 a 6 competências 

c) Entre 3 a 4 competências 

d) Entre 1 a 2 competências 

e) Nenhuma competência  

Qual é a importância do critério 1.4: 

 

FCS1.2.3 Apoio à equipe de projetos 

5. A alta direção apoia constantemente a equipe de projetos com recursos, ideias, soluções e tem 
uma comunicação eficaz com eles: 

a) Concordo completamente 

b) Concordo em partes 

c) Indiferente 

d) Discordo em partes 

e) Discordo completamente 

Qual é a importância do critério 1.5: 

 

 

PVF2. Tecnologia da informação 

FCS2.1. Confiança nos sistemas de informação 

FCS2.1.1. Qualidade da base de dados 

6. A base de dados dos produtos está atualizada e não tem erros: 

a) Concordo completamente 

b) Concordo em partes 

c) Indiferente 

d) Discordo em partes 

e) Discordo completamente 

Qual é a importância do critério 2.1: 

 

FCS2.1.2. Confiabilidade do serviço 

7. Cada atividade realizada no sistema de gestão de armazém apresenta informação confiável e 
sem índice de erro? 

a) Concordo completamente 

b) Concordo em partes 

c) Indiferente 

d) Discordo em partes 

e) Discordo completamente 

Qual é a importância do critério 2.2: 
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FCS2.1.3. Disponibilidade de informações 

8. A informação do sistema está sempre disponível para executar qualquer atividade em qualquer 
momento 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 2.3: 

 

FCS2.2. Padronização do processo mediante o sistema 

FCS2.2. Padronização do processo mediante o sistema 

9. O sistema de gestão de armazém está padronizado para executar as melhores práticas de 
operação no centro de distribuição? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 2.4: 

 

FCS2.3. Mesa de serviços 

FCS2.3.1. Número de incidentes 

10. Quantos incidentes em média são informados à mesa de serviços por problemas no sistema ao 
mês 

a) Menos de 10 

b) Entre 11 e 20 

c) Entre 21 a 30 

d) Entre 31 a 40 

e) Mais de 41 

Qual é a importância do critério 2.5: 

 

FCS2.3.2. Tempo médio de resposta aos incidentes 

11. O tempo de resposta dos incidentes são aceitáveis? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 2.6: 

 

FCS2.3.3. Taxa de incidentes reabertos 
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12. Os incidentes comunicados ao departamento de sistemas são reabertos por causa da 
permanência ou pela existência de um novo erro: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 2.7: 

 

 

PVF3. Desenvolvimento organizacional 

FCS3.1. Compartilhamento de informações 

FCS3.1. Compartilhamento de informações 

13. Se compartilha periodicamente informações aos funcionários sobre os novos projetos ou 
estratégias do centro de distribuição? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 3.1: 

 

FCS3.2. Satisfação dos funcionários  

FCS3.2.1. Nível de satisfação e motivação dos funcionários 

14. Os funcionários do centro de distribuição estão motivados e têm boas atitudes para realizar suas 
atividades: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 3.2: 

 

FCS3.2.2. Treinamento e capacitação dos funcionários 

15. Qual é o número de horas em média que o funcionário recebe de treinamento e capacitação 
anualmente? 

a) Mais de 33 horas 

b) Entre 22 a 32 horas 

c) Entre 11 a 21 horas 

d) Entre 1 a 10 horas 

e) Não recebe nenhum treinamento nem capacitação 

Qual é a importância do critério 3.3: 

 

FCS3.2.3. Saúde e segurança do trabalho 
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16. Qual é a taxa média de acidentes com perdida de tempo que ocorrem no centro de distribuição 
durante um ano (baseado no número total de trabalhadores): 

a) 0% 

b) 1% 

c) 2% 

d) 3% 

e) Mais de 4% 

Qual é a importância do critério 3.4: 

 

FCS3.3. Relacionamento colaborativo 

FCS3.3. Relacionamento colaborativo 

17. O relacionamento que tem o centro de distribuição com os fornecedores e os supermercados é 
fundamentada em lealdade, confiança e comprometimento: 

a) Concordo completamente 

b) Concordo em partes 

c) Indiferente 

d) Discordo em partes 

e) Discordo completamente 

Qual é a importância do critério 3.5: 

 

FCS3.4. Cultura organizacional 

FCS3.4. Cultura organizacional 

18. Os funcionários do centro de distribuição agem de acordo às crenças, costumes e valores 
estabelecidas pela organização? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 3.6: 

 

FCS3.5. Desempenho dos funcionários 

FCS3.5.1. Medição do desempenho e avaliação 

19. Se realiza de forma continua ou periódica medições de desempenho aos funcionários da 
empresa: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 3.7: 
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FCS3.5.2. Reconhecimentos aos funcionários por alto desempenho 

20. Existe qualquer tipo de reconhecimentos aos funcionários por seu alto desempenho obtido: 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 3.8: 

 

 

PVF4. Processos organizacionais 

FCS4.1. Gestão ambiental 

FCS4.1.1. Programas ambientais 

21. Com respeito às seguintes iniciativas ambientais: 
1) Redução, utilização e reciclagem de recursos; 
2) Uso de fonte de energia renovável,  
3) Aumento da eficiência energética, 
4) Redução do consumo de água; 
5) Redução da geração de resíduos sólidos; 
6) Redução da geração de efluente líquidos 
Quantas dessas iniciativas ambientais o centro de distribuição trabalha? 

a) Trabalha com mais de 6 iniciativas ambientais 

b) Trabalha entre 4 e 5 inciativas ambientais 

c) Trabalha entre 2 e 3 iniciativas ambientais 

d) Trabalha com 1 iniciativa ambientais 

e) Não trabalha com nenhuma inciativa ambiental 

Qual é a importância do critério 4.1: 

 

FCS4.1.2. Eficácia dos programas ambientais 

22. Os programas ambientais foram comunicados a todos os funcionários do centro de distribuição 
e são executados eficazmente? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 4.2: 

 

FCS4.2. Flexibilidade 

FCS4.2.1. Recepção urgente de pedidos realizados ao fornecedor 

23. O centro de distribuição tem a flexibilidade de receber pedidos do fornecedor de forma urgente 
em qualquer dia e horário? 
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a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 4.3: 

 

FCS4.2.2. Envio urgente de pedidos aos supermercados 

24. Quando o supermercado solicita ao centro de distribuição um pedido urgente, o tempo médio 
que demora em ser entregado o pedido ao supermercado é de: 

a) Menos de 10 horas 

b) Entre 11 a 21 horas 

c) Entre 22 a 33 horas 

d) Entre 33 a 43 horas  

e) Mais de 44 horas 

Qual é a importância do critério 4.4: 

 

FCS4.3. Atividades de justo a tempo 

FCS4.3. Atividades de justo a tempo 

25. Em média, quanto tempo a mercadoria recebida pelo fornecedor fica no centro de distribuição 
até ser enviada aos supermercados? 

a) Menos de 9 horas 

b) Entre 9 a 18 horas 

c) Entre 18 e 27 horas 

d) Entre 27 e 35 horas 

e) Mais de 36 horas 

Qual é a importância do critério 4.5: 

 

FCS4.4. Redução de custos operacionais 

FCS4.4. Redução de custos operacionais 

26. Os líderes do centro de distribuição tem conhecimento sobre a presença de atividades que não 
agregam valor, como retrabalhos, atividades repetitivas, uso ineficiente de recursos e realizam 
constantemente atividades corretoras para eliminar essas perdas? 

a) Sempre 

b) Quase sempre 

c) Às vezes 

d) Quase nunca 

e) Nunca 

Qual é a importância do critério 4.6: 

 

 


