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Resumo: A logística vem exercendo um papel fundamental no processo de expansão das 
empresas e de suas cadeias de valor no atual cenário mercadológico. Assim, torna-se um 
fator determinístico de competitividade, a definição de suas performances no mercado e a 
medição do desempenho logístico, ferramenta essa, de grande valia para as organizações que 
buscam à Logística de Classe Mundial. Partindo dessa visão, o presente artigo tem por 
objetivo estudar o assunto em foco, realizando uma revisão conceitual em cima dos termos 
logística, sistema de medição de desempenho e indicadores de desempenho logístico, 
mostrando a inter-relação, contribuição e a importância destes para a criação de uma 
estrutura de excelência em logística. 
Palavras-chave: Logística; Integração logística; Sistema de medição de desempenho; 
Indicadores de desempenho. 

1. Introdução 

A relação entre indicadores de desempenho e os programas de qualidade que 
promovem uma estrutura de excelência em logística é evidente no atual mundo competitivo, 
sendo um alvo muito visado pelas organizações. Assim, de um lado, se têm indicadores de 
desempenho essenciais a excelência, e do outro, programas de qualidade que são ferramentas 
que se utilizam desses indicadores na busca de um alto desempenho logístico. 
Sabe-se que os consumidores estão cada vez mais exigentes em termos de prazo, preços e 
serviços e é nesse último fator, que a logística emerge como estratégia criadora de valor, 
melhorando a confiabilidade na entrega, reduzindo tempos, mantendo baixos níveis de 
estoques, entre outros. Esses valores são percebidos pelos clientes em função dos benefícios 
que incorporam ao produto. 

Assim sendo, a otimização da função logística tem sido o foco de muitas organizações, 
e um ponto crucial dessa otimização reside nos sistemas de medição de desempenho logístico, 
ou melhor, na definição de indicadores de desempenho logístico, escopo do presente estudo. 
Para otimizá-la é necessário então, saber como a mesma está funcionando hoje para se 
projetar como deverá funcionar no futuro. 

O presente trabalho se estruturou da seguinte forma. Primeiramente, foi apresentado o 
conceito de logística, seus objetivos e a importância da integração logística. Logo em seguida, 
dois modelos de excelência em logística mostraram o quão importante a medição de 
desempenho é para se obter essa estrutura de excelência. Após isso, foi realizada uma revisão 
conceitual sobre sistema de medição de desempenho e indicadores de desempenho logístico. 
Finalmente, houve a apresentação de abordagens de diversos autores sobre suas análises em 
relação à medição de desempenho logístico, podendo ajudar a todos os interessados no 
assunto a definirem e estruturarem indicadores de desempenho logístico adequados para seus 
empreendimentos. 
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2. Logística 

Segundo Ballou (1993), a logística empresarial está relacionada com todas as 
atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos e informações 
do ponto de aquisição da matéria-prima até a distribuição do produto final, providenciando 
níveis de serviços adequados a um custo razoável aos clientes. 

Para Lambert (1998), a logística pode ser definida como o processo de planejamento, 
implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-
primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles 
relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às 
exigências dos clientes. Já para Slack et al. (2002), a logística é a ciência que descreve a 
gestão da distribuição física além do consumidor imediato ao longo da cadeia até o cliente 
final. 

De acordo com Uelze (1974), o objetivo da logística é a maximização do valor 
econômico dos produtos ou materiais, por meio da aplicabilidade de poderosas ferramentas e 
filosofias gerencias. 

Pode-se perceber em todas as definições citadas acima, a preocupação com o 
consumidor final e a fidelização dos mesmos com o uso da logística ao agregar valor aos 
produtos e serviços oferecido, pois aí entra em “jogo” a questão da sustentabilidade. Então, a 
logística pode representar uma vantagem competitiva sustentável.  

Christopher (1997), afirma que a procura por uma vantagem competitiva sustentável e 
defensável tem se tornado a preocupação de todo gerente alerta para as realidades do 
mercado, ou seja, as empresas têm procurado diferenciar-se da concorrência por meio da 
vantagem competitiva, seja ela no âmbito dos custos ou na vantagem de valor (valores 
percebidos menos custos percebidos) para seus clientes. Já a sustentabilidade tem se tornado a 
preocupação de muitos gestores para as realidades do mercado, onde não mais se pode 
pressupor que produtos bons sempre vendem e que o sucesso atual continuará no futuro. 

O uso da logística como fonte de vantagem competitiva pelas organizações é baseado 
em um gerenciamento integrado da mesma, trabalhando de forma sistêmica, ou melhor, 
procurando atingir um objetivo comum por meio de um conjunto de atividades interligadas 
que trabalham de forma coordenada. 

Daugherty et al. (1996), define o que foi mencionado acima como logística integrada, 
e esta segundo o autor inclui o planejamento, alocação e controle dos recursos financeiros e 
humanos comprometidos no suporte das operações de fabricação, suprimento e distribuição 
física.  

Já Bowersox & Closs (2001) utiliza um modelo ou figura, para uma melhor explicação 
do conceito, que basicamente se refere a uma competência organizacional que integra a 
empresa a seus clientes e fornecedores, como representada na figura 01, veja: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 – Integração logística 
Fonte: Bowersox & Closs (2001) 
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Ao observar a figura, percebe-se o interelacionamento entre o fluxo de informações e 
o fluxo de materiais. As informações são recebidas dos clientes fluindo na empresa, na forma 
de pedidos e previsões, correspondendo ao fluxo de informações. Após isso, estas 
informações são filtradas em ordens de compra e produção, que geram conseqüentemente o 
abastecimento de produtos e materiais. Logo em seguida, a estes materiais são criados valores 
através de suas transformações no processo produtivo, resultando em produto acabado ao 
cliente, correspondendo ao fluxo de material. 

Para oferecer uma alta qualidade dos serviços prestados ao consumidor, são 
necessários não apenas aprimorar as atividades internas da organização, mas também que haja 
um nível de integração considerável entre os parceiros de uma mesma cadeia (FLEURY E 
LAVALLE, 2000). 

De acordo com a mesma fonte, os indicadores de desempenho logístico podem 
monitorar a qualidade das atividades logísticas internas à empresa ou a de seus parceiros 
(clientes e fornecedores) como vistos na figura 01, na gestão da logística integrada. 

Finalmente, o gerenciamento integrado do sistema logístico é uma condição necessária 
para que as empresas consigam atingir excelência operacional com baixo custo. Assim sendo, 
será apresentados a seguir, alguns modelos de excelência, com o objetivo de tornar evidente a 
importância que os sistemas de medição de desempenho apresentam para o alcance da 
excelência logística.  

 
 

3. Modelos de excelência em logística 

Os modelos de excelência logística são modelos que indicam os requisitos gerenciais, 
técnicos e infra-estruturais que aliado ao envolvimento estratégico dos processos logísticos, 
podem levar às organizações a obterem diferencial competitivo frente à concorrência, 
correspondendo a uma poderosa ferramenta (MUSETTI, 2000).  

A seguir serão apresentados dois modelos de excelência: 
 
 

3.1 Modelo de Fawcett e Clinton (1997) 

Composto por sete requisitos gerenciais, técnicos e infra-estruturais, o modelo de 
excelência ou de melhor prática logística de Fawcett e Clinton criado em 1997 é composto 
por: a) orientação estratégica: a logística deve estar vinculada à estratégia da organização; b) 
mudança de processo: a necessidade da renovação contínua dos processos na busca pela 
excelência; c) mecanismos e integração e gestão de parcerias: extremamente importantes para 
o estabelecimento de princípios do compartilhamento dos ganhos e riscos dentro do ambiente 
da cadeia de suprimentos; d) medidas de desempenho: que direciona a estratégia logística e 
monitora sua implementação e e) sistemas de informação: que corresponde ao uso da 
tecnologia para a integração das diversas atividades e áreas funcionais que compõem o 
sistema logístico. 
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FIGURA 2 – Um modelo de melhor prática logística 
Fonte: Fawcett e Clinton (1997) 
 

Percebe-se que o desempenho logístico, correspondente ao topo da pirâmide, significa 
o resultado dos esforços realizados pelos requisitos que compõe a mesma, tendo um caráter 
multidimensional, envolvendo vários objetivos. Outra importante consideração sobre o 
modelo se refere aos sistemas de medição de desempenho, que serve como suporte para a 
busca da excelência logística. 

 

3.2 Modelo de Bowersox e Closs (1997) 

O modelo começa primeiramente no sucesso do cliente, que corresponde ao 
entendimento e atendimento às suas necessidades. Este objetivo é alcançado por meio de uma 
maior integração interna dos processos logísticos, ao alinhamento da cadeia de suprimentos 
que corresponde à integração de processos logísticos externos à organização e também pela 
excelência funcional que leva a um maior desempenho logístico, usando como suporte ou 
ferramenta as medidas de desempenho dos processos e o impacto financeiro associado à 
capacidade de unir as diversas realizações específicas, dentro dos padrões financeiros da 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3 - Modelo de excelência em logística de Bowersox e Closs (1997) 
Fonte: Bowersox e Closs, 1997 
 

Este modelo juntamente com o anterior evidencia a importância que as medidas de 
desempenho logístico tem no alcance de uma estrutura de excelência em logística, assunto que 
será detalhado a partir de agora nas sessões posteriores do presente trabalho. 

 

4. Sistema de medição de desempenho  

O sistema de medição de desempenho (SMD) permite quantificar o desempenho dos 
processos operacionais, administrativos e também dos diferentes produtos e subprodutos. 
Pode-se dizer que o SMD é como um termômetro, que mede os “sinais vitais” das empresas 
(HRONEC, 1994). 
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Já para Moreira (2001), o sistema de medição de desempenho representa um conjunto 
de medidas referentes à empresa como um todo, refletindo certas características do 
desempenho da mesma para cada nível gerencial interessado. O objetivo do SMD é 
estabelecer o grau de evolução ou estagnação dos processos empresariais, fornecendo 
informações adequadas na hora certa para que se possam tomar ações preventivas que levem a 
empresa a atingir seus objetivos. 

Também é muito importante ressaltar, que a existência de um sistema de medição de 
desempenho inadequado pode ser tão prejudicial quanto a sua inexistência. O sistema 
inadequado pode induzir os funcionários a abordarem incorretamente os problemas ou, então, 
direcioná-los para soluções erradas, uma vez que as pessoas se comportam diferentemente 
dependendo da maneira que forem medidas ou avaliadas.  

Os sistemas de medição de desempenho são constituídos de partes fundamentais, 
como: a) indicadores próprios que quantificam a eficiência das ações; b) conjunto de medidas 
que combinam entre si para obter o desempenho organizacional; c) infra-estrutura de apoio 
que possibilita a obtenção, interpretação e análise de dados (NEELY, 1999). 

 
 

4.1 Sistema de medição de desempenho logístico 

De acordo com Bowersox e Closs (2001), os sistemas de medição de desempenho 
logístico devem ter três características que propiciam direcionamento correto, no tempo certo 
para a gestão: a) trade off entre custo e serviço, b) geração de relatórios dinâmicos baseados 
em exceção e em c) informações obtidas em tempo real. 

Segundo a mesma fonte, os três objetivos primordiais dos sistemas de avaliação de 
desempenho logístico são: monitorar, controlar e direcionar as operações logísticas. O 
monitoramento as medidas será realizado mediante acompanhamento do desempenho 
histórico do sistema logístico para que a administração e os clientes se mantenham 
informados, exemplos de tais medidas incluem nível de serviço ao cliente e os custos 
logísticos e seus componentes. 

Já as medidas de controle são as que acompanham continuamente o desempenho e são 
usadas para aprimorar o processo logístico, colocando em conformidade com os padrões de 
controle, caso exceda. Por final, as medidas de direcionamento têm o objetivo de motivar o 
pessoal, incluindo benefícios como recompensas aos colaboradores. 

Atualmente, tem ocorrido uma queda no uso de medições financeiras, principalmente 
pelo aumento da complexidade das organizações e do mercado em que elas competem. Um 
sistema de medição de desempenho focado em custo provê uma visão histórica e dá pouca 
indicação da performance futura (KENNERLEY E NEELY, 2002). 

 
 

5. Indicadores de desempenho 

Partindo da afirmação de Juran e Gryna (1998), sem controle não há administração e 
sem medição não há controle, pode-se observar o grau de importância da medição de 
desempenho como atividade de verificação ou compreensão da realidade organizacional, 
tendo em vista os objetivos estratégicos da mesma.  

Segundo Tavares (2000), a medição de desempenho e o controle fecham o ciclo do 
processo de gestão estratégica e sua finalidade é indicar se as ações previstas foram 
realizadas, daí evidencia a inconteste relação entre a estratégia organizacional e indicadores 
de desempenho Por sua vez, a medição de desempenho é operacionalizada através de 
indicadores de desempenho. 
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Os indicadores de desempenho é um meio de suporte e ajuda à gestão da qualidade, 
pois são úteis a ela no que concerne ao controle e identificação das necessidades e melhora de 
seu desempenho, olhando para a satisfação das necessidades de todos os stakeholders ou 
grupos de influência da empresa (MARTINS E COSTA, 1998). 

De acordo com Hronec (1994), os indicadores criam a possibilidade de identificação 
de medidas de desempenho, sendo uma espécie de sinal vital da organização, pois informam 
aos funcionários como eles estão em relação ao que fazem e se estão agindo como parte 
integrante de um todo (sistema). 

A seguir serão apresentados os indicadores de desempenho, mas agora voltados à área 
de logística. 

 
 

5.1 Indicadores de desempenho logístico 

Indicadores de desempenho logístico são parâmetros de desempenho que representa 
um conjunto de informações necessárias para o processo decisório estratégico na área de 
logística. Estes indicadores evidenciam e identificam os pontos críticos que prejudicam ou 
comprometem o desempenho da atividade logística, servindo de apoio à implementação e 
gestão do processo de melhoria e mudança organizacional (BOWERSOX E CLOSS, 2001). 

Para Christopher (1997), os indicadores de desempenho mais usados nos serviços 
logísticos se referem ao ciclo de pedido, disponibilidade de estoque, restrições ao tamanho do 
pedido, facilidade para a colocação do pedido, freqüência de entrega, confiabilidade da 
entrega, qualidade da documentação, procedimentos para reclamações, atendimento completo 
do pedido, suporte técnico e informação sobre a posição do pedido. 

Sabe-se que o desempenho logístico hoje é determinístico para uma maior 
competitividade empresarial, levando a uma gestão logística mais sustentável. De acordo com 
Chow et al. (1994), o desempenho logístico é multidimensional, envolvendo vários objetivos. 
Nenhum indicador é suficiente ou basta para medir o desempenho logístico. Entretanto, o 
objetivo dos pesquisadores e gerentes é encontrar um conjunto de indicadores que, 
coletivamente, capturem a maior parte possível, se não toda, das mais importantes dimensões 
do desempenho a longo e curto prazo. 

Partindo da afirmação anteriormente citada, destaca-se a afirmação de Keebler et al. 
(1999), em que a necessidade de melhorar a logística torna maior a necessidade de mensurar e 
monitorar seu desempenho, destacando as cinco tendências que levam os gestores logísticos a 
realizarem constantes melhorias em suas operações, sendo estas: redução do custo; os 
produtos que estão se tornando commodities; a ditadura do varejo; a globalização e o e-
business ou comércio eletrônico. 

A mensuração logística pode ainda ajudar a organização no outsourcing ou 
terceirização de atividades logísticas, pois mostra se a empresa está ou não com seu 
desempenho alinhado à estratégia, identificando possíveis lacunas e a necessidade de se 
terceirizar as atividades que não sejam estrategicamente relevantes para a organização 
(HOEK, 2001). 

Vale a pena ressaltar que o sistema logístico é composto por vários trade-offs, ou seja, 
um exemplo típico é quanto mais a empresa cortar os custos de transporte, mais custos de 
armazenagem terá, daí a importância de analisar as funções integradas umas com as outras, a 
fim de evitar graves erros na estrutura logística (GIMENEZ e VENTURA 2005). 

Outros autores como McIntyre et al. (1998), comenta a questão dos trade-offs, 
afirmando que estes dificultam a medição logística, pela impossibilidade de incorporação de 
critérios como usualidade, robustez, compatibilidade e a integração em uma métrica. 

Segundo Daugherty et al. (1996), é necessário fazer a ligação entre funções para se 
obter métricas realísticas, ou seja, a necessidade de integração dos processos logísticos é 
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acompanhada pela necessidade de integração dos indicadores de desempenho dos mesmos 
processos.  

 
 

6. A definição de indicadores de desempenho logístico: um estudo das abordagens 
existentes 

Para Gil (1993), três características são fundamentais para a estruturação de um 
indicador: a) elemento, que corresponde o assunto base para a caracterização do indicador; b) 
fator, que corresponde à combinação de elementos e c) métricas, que se refere à unidade de 
medida utilizada no fator ou elemento. 

Em relação à caracterização de um indicador, é importante ter em mente a 
possibilidade de sua desatualização. Assim, Gil (1993) afirmam que os indicadores perdem a 
capacidade de retratar a realidade da empresa, pela evolução natural dos processos das 
mesmas.  

Por isso, é notório e comum que com o passar do tempo, os sistemas de medições de 
desempenho se tornem menos valiosos em função do aumento de sua complexidade. Assim 
sendo, novas medidas são adicionadas, mas medidas obsoletas são raramente eliminadas 
(NEELY, BOURNE E KENNERLY, 2000). 

A logística deve ser considerada como uma atividade de gestão, sendo importante que 
se desenvolva sistemas de medições próprios, de acordo com suas características e 
peculiaridades. Serão apresentadas nessa sessão, as abordagens de diversos autores e como os 
mesmos analisam a medição de desempenho logístico, ajudando em uma possível escolha e 
estruturação de indicadores. 

 
 

6.1 Abordagem de Christopher (1997) 

A avaliação de desempenho logístico segundo a referida abordagem deve ter dois 
focos, o benchmarking e o custo. Quanto ao primeiro foco, o autor ressalta que o custo deve 
ser visto em termos incrementais, isto é, da variação nos custos totais causadas pela mudança 
no sistema, já que o propósito da análise neste enfoque é identificar a mudança nos custos das 
decisões logísticas e sua influência nas diversas funções ou departamentos da organização. 

O autor propõe como indicadores de desempenho financeiro logístico: os custos totais 
de distribuição; os custos de transporte; os custos de armazenagem; os custos de 
processamento de pedido e os custos de entregas locais. 

Quanto ao segundo foco, pode-se mencionar que devido a um ambiente altamente 
competitivo, é fundamental medir em termos relativos a concorrência em três dimensões. 
Primeiro, o cliente deve ser à base de referência para medição. Segundo, não é interessante 
comparar o desempenho com o imediatamente melhor, sendo plausível uma comparação com 
o melhor da classe, e por último, os processos devem também ser comparados e não só os 
produtos. 

Os indicadores de desempenho que devem ser o foco do benchmarking na área de 
logística, segundo Christopher (1997) estão na figura abaixo: 
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FIGURA 4 - Algumas medidas típicas de benchmarking no desempenho na cadeia de suprimentos 
Fonte: Christopher (1997) 
 
 
6.2 Abordagem de Lambert, Stock e Vatine (1999) 

Segundo esta abordagem, o fator chave para a gestão logística é a análise do custo 
total, onde a partir de um dado nível de serviço ao cliente, a gestão deve minimizar o custo 
logístico total e não o custo de atividades individuais, pois se não houver um enfoque 
integrado de minimização com as demais funções da empresa, não atingirá o sistema como 
um todo. 
Percebe-se que a abordagem se baseia fundamentalmente nas informações, análises integrais 
sobre custos, para que se obtenha êxito na gestão integrada da logística. Esse tipo de gestão se 
tornou importante nos dias atuais com o uso de sistemas computadorizados, técnicas de 
pesquisa operacional, entre outros, que levaram em última instância a um processamento mais 
rápido e ao uso da lógica matemática a logística. 
 
 
6.3 Abordagem de Dornier, Ernest, Fender e Kouvelis (2000) 

Para esses autores, o desempenho logístico baseia-se fundamentalmente na otimização 
de custos e relação a um nível de serviço desejado e direcionado as empresas que atuam 
globalmente. 

Os autores classificam as funções primárias de gestão em planejamento e controle. A 
função planejamento está ligada à estratégia e a função controle à medição de desempenho 
logístico e o objetivo das medidas é atuar sobre as causas, ou seja, para gerenciar os custos, se 
controla as atividades que o geram e produzem resultados. 
Pode-se concluir que a abordagem tem uma séria defasagem, pois os autores não explicam 
cada critério separadamente, ainda causa confusão no leitor em detrimento a falta de 
explicação sobre a forma de cálculo e coleta das informações. 
 
 
6.4 Abordagem de Bowersox e Closs (2001) 

Para os autores dessa abordagem, a relação entre excelência logística e medição de 
desempenho é íntima e o monitoramento do desempenho logístico deve estar orientado para 
processos e não para perspectivas funcionais. O principal objetivo da implementação de 
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sistemas de medição de desempenho (SMD) é monitorar, controlar e direcionar as operações 
logísticas.  

Bowersox e Closs (2001), afirmam que os SMD são compostos por medidas de 
desempenho, e os mesmos são divididos em internos e externos. Os indicadores de 
desempenho interno estão voltados a uma comparação de processos e atividades baseados em 
uma série histórica e são classificadas em cinco categorias: a) o custo, que seria o custo real 
incorrido para atingir objetivos operacionais específicos; b) o serviço ao cliente, examinando 
a capacidade organizacional de satisfazer seus clientes; c) a produtividade, que é a relação 
entre o resultado produzido (outputs) e a quantia de insumos usados pelo sistema para gerar 
tal resultado; d) mensuração de ativos e e) a qualidade, bem orientado aos processos e 
projetadas a determinar a eficácia de um conjunto de atividades ao invés de atividades 
individuais isoladamente. 

Já as medidas de desempenho externas possuem uma perspectiva voltada ao cliente 
(percepção do cliente) e na obtenção de conhecimentos inovadores de outras empresas 
(benchmarking). As medições típicas da primeira medida incluem: desempenho do tempo de 
ciclo, disponibilidade de informações, suporte aos produtos e resolução de problemas. Já 
quanto ao benchmarking, pode-se dizer que este representa um aspecto crítico para 
compreender a medição de desempenho e a maioria das organizações utilizam-se dessa 
técnica. 

 
 

6.5 Abordagem de Conceição e Quintão (2004)  

Conceição e Quintão (2004), em sua dissertação de mestrado, realizaram uma pesquisa 
a fim de avaliar o desempenho logístico da cadeia brasileira de suprimentos de refrigerantes. 
Para isso, foram utilizados indicadores de desempenho logístico divididos em dois âmbitos: 
interno e externo. 

Os indicadores de desempenho logístico externo monitoraram o desempenho prestado 
pelos parceiros da organização, e os internos, o desempenho dos processos internos da 
empresa. Exemplos de indicadores externos estão: entregas realizadas no prazo determinado, 
atendimento de pedido realizado, entregas devolvidas integralmente ou parcialmente, e entre 
os indicadores de desempenho internos, pode-se destacar: o custo do pedido; o custo de 
transporte; o giro de estoque em dias, produtos faltantes e produtos perdidos. 

A grande contribuição dos autores foi de levantar que a logística interna é influenciada 
pela logística externa, sendo necessário estender a avaliação do serviço prestado a outros 
participantes da cadeia. Com a metodologia adotada pelos autores, ficou bem claro que os 
indicadores de desempenho interno se relacionam com a empresa e o externo com os 
fornecedores, posição esta que reforça abordagens apresentadas anteriormente, como por 
exemplo, a dos autores Bowersox e Closs em 2001. 

 
 

7. Considerações finais 

Este trabalho, ao fazer a revisão da literatura existente relacionada à medição de 
desempenho para a área de logística, procurou mostrar que o uso de indicadores de 
desempenho, tão popular para controlar a qualidade da manufatura, passaram a serem 
empregados em áreas diversas e uma delas é a logística, avaliando e ajudando no controle de 
sua performance. 

A forma de estruturação do trabalho propiciou o esclarecimento dentro de uma 
seqüência lógica, de como o assunto está inserido na logística empresarial, levando em última 
instância, a novos insights sobre a temática. Sabe-se que a excelência logística é fundamental 
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dentro do contexto competitivo atual, e que os sistemas de medição de desempenho logísticos 
com indicadores apropriados e bem definidos, ajudará no alcance desse objetivo e isso fica 
claro com os dois modelos de excelência apresentados. 

Pode-se concluir, com a revisão literária sobre o tema em questão, que os indicadores 
de desempenho representam um meio para verificação ao cumprimento dos objetivos que 
foram definidos no planejamento estratégico, atividade de extrema relevância no ambiente 
dinâmico e competitivo que se presencia atualmente. 

Dentre as abordagens citadas, foi notória a preocupação dos autores com medidas de 
desempenho financeiro e com o ambiente externo. Isso ocorre, devido à extensão da área de 
atuação organizacional para perspectiva da cadeia de suprimentos. Outra grande constatação 
com a realização deste estudo foi que cada abordagem propôs seu tipo de indicador, mas sem 
deixar claro o cálculo e controle de suas medições. 
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