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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar as características do sistema de
medição de desempenho de três organizações situadas em diferentes elos de uma cadeia de
suprimentos, quais sejam: produtor rural, fabricante e varejista. Para isso, foi realizada uma
revisão bibliográfica do assunto e contrastada com a realidade das organizações
investigadas através de um estudo de caso. Os resultados mais importantes da pesquisa
apontaram que há diferenças significativas nas características dos sistemas de medição de
desempenho entre essas empresas. Outra revelação da pesquisa mostrou que o terceiro elo
da cadeia, ou seja, o varejista, possui poucas características de um sistema de medição de
desempenho atual adequados às novas condições do ambiente das organizações,
evidenciando uma oportunidade de melhoria nesse respectivo elo da cadeia.
Palavras-chave: Logística; Sistema de Medição de Desempenho; Cadeia de Suprimentos.
1. Introdução
Sabe-se que os consumidores estão cada vez mais exigentes em termos de prazo,
preços e serviços. Tais requisitos são de suma importância para o incremento competitivo das
organizações e a logística emerge como estratégia criadora de valor nestes requisitos,
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.
Dessa forma, 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,
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.
Conforme Hijar, Gervásio e Figueiredo (2005), a mensuração da logística é uma forma
de avaliar e monitorar as melhorias do processo logístico e a conseqüente redução de custos,
as quais possibilitam a oferta de maior valor aos clientes. Portanto, as medidas de
desempenho propiciam a avaliação de como os recursos disponíveis estão sendo utilizados
pela empresa e se esta utilização possibilita a oferta de serviços superiores aos clientes.
O presente trabalho se estruturou da seguinte forma. Primeiramente, foi apresentado o
conceito de logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos e a importância da integração
logística. Logo em seguida, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o escopo do artigo,
sistema de medição de desempenho logístico e suas características. Por final, houve a
apresentação de um estudo de caso incluindo três organizações de diferentes elos de uma
cadeia de suprimentos, na qual procurou-se estudar as características dos sistemas de medição
de desempenho logístico das mesmas, revelando os resultados e contribuições da pesquisa.
2. Objetivos e procedimentos metodológicos
O objetivo central deste artigo foi investigar se as características dos sistemas de
medição de desempenho logístico de três empresas situadas em diferentes elos de uma mesma
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cadeia de suprimentos são adequadas às novas condições do ambiente competitivo das
organizações. Para isso, foi utilizada a abordagem de Martins (1999), que mesmo genérica,
pode ser utilizada para medir a função logística, conforme sustenta Rey (1999).
Com o objetivo de se chegar a solução deste problema de pesquisa, foi realizado um
estudo de caso. Yin (2001) define esse método de pesquisa empírico como:
“...a investigação de um certo fenômeno contemporâneo dentro do seu
contexto de vida real, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e
o contexto não estão claramente definidas (...), lida com uma situação
tecnicamente única onde existem muito mais variáveis de interesse do que
dados disponíveis, e como resultado, é baseado em diversas fontes de
evidência, (...) e ainda recebe o benefício de proposições teóricas
desenvolvidas anteriormente que devem conduzir ou direcionar a coleta e
análise de dados”.

O estudo de caso é assim, uma estratégia de pesquisa que foca no entendimento das
dinâmicas presentes dentro de conjuntos reais. Ele combina métodos de coleta de dados como
arquivos, entrevistas, questionários e observações que podem ser quantitativa, qualitativa ou
ambas. Finalmente, o estudo de casos pode ser realizado para diversos objetivos, tais como:
fornecer descrições, testar ou gerar teorias e modelos (BONOMA, 1985; EISENHARDT,
1989; YIN, 2001).
Para a realização do estudo de caso deste trabalho, foram realizadas visitas e
entrevistas com gestores das empresas, que foram escolhidas por conveniência. A pesquisa foi
realizada entre 20 de novembro de 2006 e 10 de janeiro de 2007.
3. Referencial teórico
Neste item, apresentam-se alguns conceitos e teorias relacionadas à logística,
gerenciamento da cadeia de suprimentos e logística integrada.
3.1 Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos
Como este trabalho se enfocará no estudo da medição de desempenho da função
logística, torna-se importante definir tal função. Conforme Council of Supply Chain
Management Professionals (2006), antigo CLM, a gestão logística corresponde a parcela do
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que planeja, implementa e controla eficiente e
eficazmente o fluxo direto e reverso e a estocagem de produtos, serviços e informações
relacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo de modo a atender às exigências
dos clientes.
Ballou (1993) define a logística empresarial como 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 alcançar vantagem competitiva é necessário que as organizações busquem um
gerenciamento integrado da logística, também chamada de logística integrada. A logística
integrada segundo Daugherty et al. (1996), inclui o planejamento, alocação e controle dos
recursos financeiros e humanos comprometidos no suporte das operações de fabricação,
suprimento e distribuição física.
Outros autores como 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 aos seus clientes e fornecedores, como mostra a figura 1:
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FIGURA 1 – Integração logística
Fonte: Bowersox e Clos (2001)

Percebe-se na figura, que 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.
É válido que há diferenças entre os conceitos de gerenciamento da cadeia de
suprimentos e logística integrada. Para Wood Jr e Zuffo (1998), essa diferença reside no fato
de a logística integrada não possuir um enfoque de gestão estratégica tão forte como o que o
conceito de gestão da cadeia exige, sendo mais focado, em relação ao seu aspecto estratégico,
nos pontos relacionados às decisões e à gestão da própria empresa.
Para estes autores, o gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como objetivo
primordial, alinhar todas as atividades de produção de forma sincronizada, visando a redução
de custos, a diminuição de ciclos e o aumento do valor percebido pelo cliente por meio da
eliminação dos entraves as áreas funcionais da organização.
Outros autores como Christopher (1997), afirmam este gerenciamento consiste em
uma gestão dos relacionamentos, entre fornecedores e clientes, para oferecer mais valor aos
consumidores finais e a um custo mínimo para toda a cadeia de suprimentos. No caso deste
artigo serão investigados todos os elos de uma cadeia de suprimentos.
Constatam-se nos conceitos de logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos,
que ambos destacam a questão da satisfação das necessidades dos clientes e da integração
como fonte de vantagem competitiva. Uma das formas de satisfazer essas necessidades é
utilizar-se de sistemas de medição de desempenho que possuam indicadores de satisfação de
clientes, como por exemplo: consistência do ciclo de pedido do cliente, porcentagem de itens
incorretos em um pedido, tempo para resolução de problemas, entre outros.
No próximo item do artigo, será apresentada a revisão bibliográfica dessa ferramenta,
apresentando seus conceitos, características e aplicação na atividade logística.
3.2 Sistema de medição de desempenho
De acordo com Gunasekaran, Patel e Mcgaughey (2004), a medição de desempenho
exerce função no sucesso de uma organização, pois afeta o planejamento e controle nos níveis
estratégico, tático e operacional. Ela possui importante função no estabelecimento de
objetivos, na avaliação de performance e na determinação de futuros cursos de ação. Nesse
contexto, Holmberg (2000) salienta que os sistemas de mensuração de desempenho possuem
importante função na gestão das empresas ao proverem informações necessárias para a
tomada de decisão, isto é, para um sistema de gestão, são importantes as atividades de
medição e avaliação do desempenho e de tomada de decisão com base nestas informações.
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Gregory, Neely e Platts (1995) apresenta uma definição interessante, afirmando que a
medição de desempenho é o processo de quantificação da eficiência e da eficácia de uma
ação, sendo que as medidas de desempenho são as métricas utilizadas para tal quantificação.
O conjunto de tais métricas compõe os sistemas de medição de desempenho. A medida de
desempenho é um parâmetro que serve de comparação com outra variável, já que a
verificação da melhoria de tal medida depende da consideração de outros elementos, como
medidas tomadas em períodos anteriores.
Como este trabalho se enfocará no estudo da medição de desempenho da função
logística especificamente, torna-se importante definir o termo, sua composição e apresentar
suas principais características e objetivos.
3.3 Sistemas de medição de desempenho logístico
Sabe-se que uma das maiores preocupações dos gestores segundo Stainer (1997), é
controlar o desempenho das atividades logísticas da organização em função da
imprevisibilidade e das freqüentes mudanças do atual cenário competitivo que podem
interferir nos níveis de desempenho das organizações. Para Kuo et al (1999), a gestão
logística é fundamental para que uma empresa se mantenha competitiva no mercado.
De acordo com o CLM (1995), a medição do desempenho logístico é importante, pois
condiciona a uma melhor aplicação dos recursos destinados à logística, sendo indicada como
uma das quatro competências necessárias para um desempenho logístico de classe mundial.
Além do CLM (1995), outros autores destacam a importância dos sistemas de medição de
desempenho para o alcance da excelência logística, sendo estes Fawcett e Clinton (1996) e
Bowersox e Closs (1997), como mostra a tabela 1:
TABELA 1 – Pontos em comum dos modelos de excelência em logística: a medição de desempenho
Modelos

Descrição

CLM (1995)

Para os autores uma estratégia logística competitiva depende de quatro competências básicas,
que são: o posicionamento, integração, agilidade e mensuração. A mensuração corresponde o
monitoramento interno e externo das operações logísticas.

Fawcett
Clinton
(1996)

e

O modelo identifica sete áreas chaves para a implementação de uma estratégia logística
competitiva, sendo uma delas a medição de desempenho. Para os autores, a medição conduz
o projeto da estratégia logística tão bem como auxilia no monitoramento da implementação
da estratégia.

Bowersox e
Closs (1997)

O modelo contempla seis dimensões de excelência logística, na qual as medidas de
desempenho de processo é uma delas. Tais medidas segundo os autores quantificam as
realizações dos processos em contraste com o desempenho funcional, e incluem normalmente
a satisfação do consumidor/qualidade; tempo e custos.

Fonte: elaborado pelo autor com base nas fontes citadas

3.3.1 Características dos sistemas 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, quais sejam: a) trade off entre custo e serviço, b) geração de relatórios
dinâmicos baseados em exceção e em c) informações obtidas em tempo real.
Em Rey (1999), encontra-se a afirmação de que para se medir o desempenho da
função logística, é necessário ter como marco de referência (benchmark) os indicadores
genéricos utilizados por uma empresa como um todo, sendo que tais indicadores tenham sido
construídos com base nos elementos que contribuem para melhorar a posição competitiva da
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empresa.
Após revisão bibliográfica sobre as características dos sistemas de medição de
desempenho, optou-se em utilizar no presente artigo a abordagem de Martins (1999), que
sintetizou com base em uma miscelânea de autores sobre o assunto, as principais
características dos novos sistemas de medição de desempenho adequados às novas condições
do ambiente das empresas, sendo estas:
a) Estar alinhado com a estratégia competitiva (BINERSLEY, 1996);
b) Auxiliar na tomada de decisão (KAYDOS, 1991);
c) Direcionar e apoiar a melhoria contínua (NEELY et al., 1994);
d) Facilitar o entendimento das relações de causa-e-efeito (BITITCI, 1995);
e) Abranger todo o processo, desde o fornecedor até o cliente; (NEELY et al, 1994)
f) Estar alinhado com o sistema de recompensas (ECCLES et al., 1992);
g) Avaliar o desempenho do grupo e não dos indivíduos (MEYER, 1994);
h) Servir de comparação com padrões externos (benchmarking) (BONELLI et al., 1994);
i) Estar direcionado para processos-chave de negócio (BINNERSLEY, 1996);
j) Apoiar o processo de aprendizado individual e organizacional (MCNAIR et al., 1990);
k) Medir resultados (medidas externas) e processos (medidas internas) (GREGORY, 1993);
l) Ser parte integrante dos sistemas de gestão da empresa (SINK, 1991);
m) Integrar medidas internas e externas (GREGORY, 1993);
n) Proporcionar uma perspectiva do desempenho passado, presente e futuro (BROWN, 1996).
Neely e Adams (2000) afirmam que todas as abordagens de medição de desempenho
são incompletas em sua essência, já que cada uma das inúmeras abordagens ou metodologias
possui um propósito específico (propiciar uma visão sobre como avaliar o desempenho das
organizações). Algumas abordagens tradicionais envolvem os modelos de excelência em
negócios, estruturas de valor aos acionistas (Shareholder Value Frameworks), ABC,
Benchmarking e Balanced Scorecard.
Assim, o motivo da escolha da abordagem de Martins (1999), é que não existe ainda
um modelo abrangente que atendam às características dos sistemas de medição de
desempenho, como o do referido autor, mesmo com todos os esforços que têm sido realizados
nos últimos anos para a criação de um modelo de medição de desempenho.
4. Estudo de caso
Tendo em vista o referencial teórico exposto, na qual incluem: a visão da cadeia de
suprimentos, o papel dos sistemas de medição de desempenho no alcance da excelência
logística, e as principais características destes sistemas que o tornam adequado diante do atual
cenário competitivo, foi realizado um estudo de caso com três empresas de elos diferentes em
uma mesma cadeia de suprimentos, objetivando investigar as características dos sistemas de
medição de desempenho logístico destas. Para isso, foi utilizada a abordagem de Martins
(1999), referida no item anterior.
4.1 Descrição da empresa A (Usina produtora de açúcar e álcool)
O primeiro caso, chamado de Empresa A, produz álcool (produto secundário) e açúcar
para abastecer principalmente os segmentos de refrigerantes, conservas e misturas secas.
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O foco da produção da Empresa A é o mercado externo (açúcar), com
aproximadamente 96% de atuação, na qual o restante da produção é direcionado para mercado
interno. Para agregar maior valor ao produto açúcar a empresa optou pela diversificação de
seu portfólio de produtos, como produção de açúcar orgânico, desenvolvimento de
embalagens diferenciadas e a produção de açúcar light para atender as necessidades do
mercado consumidor e para agregar maior valor ao produto. Entretanto, a competência da
empresa está na produção de açúcar para mercados atacadistas e industriais, sendo que a
empresa deixou de produzir produtos para varejo, focando sua atuação no mercado externo e
clientes industriais.
4.2 Descrição da empresa B (Fabricante de Bebidas)
O segundo caso, chamado de Empresa B, é uma empresa produtora de bebidas que
atende dezenas de municípios no interior paulista. Tal organização é demandante dos produtos
que a Empresa A fornece e tem a logística como uma atividade crucial ao seu sucesso
competitivo. Uma forte evidência disso é a posição da atividade logística na estrutura
organizacional da empresa, que se encontra em nível da diretoria.
O produto da empresa é composto por quatro matérias-primas principais. Com
exceção de uma, que possui suprimento regular, todas as demais possui contratos de longo
prazo com salvaguardas formais em caso de não regularidade no suprimento. Em relação a
uma das matérias-primas, há um contrato formal com um único fornecedor multinacional,
sendo que o preço e a regularidade de suprimento são negociados pela empresa.
4.3 Descrição da empresa C (Varejista)
A Empresa C é uma rede varejista de tamanho médio, atuante na região de Ribeirão
Preto, interior de São Paulo. Sua rede logística é formada por mais de 500 fornecedores, que
utilizam a Entrega Direta em Loja (DSD – Direct Store Delivery), não existindo, no momento,
nenhum ponto de centralização para a distribuição dos produtos (figura 2).
500
Fornecedores

Entrega Direta em Loja

17 Lojas
Empresa 3

FIGURA 2 – Rede logística atual da Empresa C
Fonte: Entrevista realizada.

Ressalta-se que o custo do frete de entrega às lojas é de responsabilidade dos
fornecedores, caracterizando-se como CIF. No entanto, a partir de 2007, conforme os
entrevistados (gerente comercial e comprador) haverá a contratação de um operador logístico,
localizado em Ribeirão Preto, no qual haverá a operação de cross-docking, centralizando e
consolidando o suprimento proveniente de vários fornecedores e a posterior redistribuição
para as lojas. A futura rede logística está esquematizada na figura 3.
Cross-docking
+/- 500
Fornecedores

Operador
Logístico

Lojas
Empresa 3

FIGURA 3 – Futura rede logística da Empresa C.
Fonte: Entrevista realizada.
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Verifica-se em sua estrutura organizacional, que não há uma área específica de
logística, sendo suas atividades executadas por profissionais espalhados por outras áreas da
empresa. No entanto, a contratação de um operador logístico para realizar as operações de
cross-docking já demonstra certa abertura e questionamento da empresa em relação à
necessidade de criação de uma área que integre as atividades logísticas. Entretanto, a criação
de uma área de logística é somente uma possibilidade futura e não uma decisão já tomada.
4.4 Características dos Sistemas de Medição de Desempenho Logísticona empresa A
A empresa possui alguns indicadores já estruturados, com atualização diária para a
gerencia e diretoria, que recebe um “mapa”, constando as principais informações a serem
avaliadas. O índice adotado para benchmarking de produtividade é feito pelo índice
“consecana” e em termos de qualidade de produto é feito com 75 empresas do mesmo setor
durante o período de safra.
Contrastando as informações a respeito das características do sistema de medição de
desempenho da abordagem de Martins (1999), pode-se verificar que o sistema existente na
empresa é bastante abrangente e possui as principais características de um modelo conceitual
ideal. Entretanto na empresa, o sistema existente não está baseado em um modelo de negócios
estruturado, pois têm sido desenvolvido e melhorado aos poucos, além de que a Usina
considera que as medições são bastante semelhantes entre as empresas do setor.
Percebe-se também, a presença de um elevado foco de medição e análise na questão de
custos, fornecimento de cana e atividades operacionais agrícolas e industriais, além de
monitoramento de indicadores financeiros e de mercado.
Outro fator interessante é que o histórico de mensuração é recente na empresa,
possibilitando poucas avaliações de perspectivas. Por fim, o sistema de medição de
desempenho logístico foca grupos e não os indivíduos. Além disso, a organização demonstra
elevada preocupação na definição de ações corretivas e comparativas com outras empresas do
setor, sempre com foco na tomada de decisões para melhoria, aumento de competitividade e
redução de custos.
4.5 Características dos Sistemas de Medição de Desempenho Logístico na empresa B
Na empresa existe o sistema baseado em Balanced Scorecard e toda medição de
desempenho das atividades logísticas como das demais áreas estão alinhadas à política
estratégica da organização, divididos em indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais,
tanto de desempenho quanto de custo.
Observa-se que as características do sistema de medição de desempenho logístico da
empresa contempla a abordagem de Martins (1999), ou seja, possui as principais
características dos novos sistemas de medição desempenho, com exceção apenas de servir de
comparação com padrões externos (benchmarking). Isso ocorre porque a maior dificuldade do
benchmarking hoje é a base de dados equivalentes às operações mesmo similares, mas em
regiões diferentes, por exemplo, dispersão de quantos quilômetros a empresa tem que rodar
para entregar uma caixa, ou seja, em São Paulo é uma realidade e em Minas Gerais é outra,
em razão de ser mais pulverizado.
Outras características que merecem destaque compreendem em avaliar o grupo e não o
indivíduo e a existência de mecanismos de divulgação dos indicadores. Em relação a primeira,
um exemplo disso ocorre com o salário dos operadores de empilhadeiras, na qual 80% do
salário é fixo e 20% é variável. Dentro do variável, existe o indicador de desempenho perda
de produto no estoque, ou seja, se o indivíduo (operador) ocasiona um acidente que leva a
perda de um produto no estoque, o mesmo estará contribuindo em aumentar o índice de perda
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da área, e no final do ano, o grupo todo perde.
Já em relação a segunda, foram constatados exemplos claros dessa característica,
como a existência de quadros de gestão a vista. Na área de logística, estes quadros têm um
macro indicador e níveis de estoque, os marcos verdes indicam que está bom, o amarelo é
alerta e o vermelho que está irregular, fazendo com que o indicador seja facilmente
compreendido em vários níveis por diferentes indivíduos.
4.6 Características dos Sistemas de Medição de Desempenho Logístico na empresa C
Não há um sistema estruturado e formalizado para a medição de desempenho
logístico. Sendo assim, salienta-se a necessidade de criação de um sistema estruturado para a
medição do desempenho na empresa, pois, conforme Holmberg (2000), este proveria
informações a uma melhor tomada de decisão na gestão da empresa como um todo.
Existem somente algumas medidas chamadas de “índices” pela empresa,
predominantemente financeiras, como: vendas por m2, vendas por check-out, vendas por
funcionário, vendas por seção (“balanço de seções”, como açougue, FLV, padaria, limpeza,
frios, laticínios, bebidas), vendas por fornecedor (curva ABC para avaliar e classificar os
fornecedores). Infere-se que o desempenho é visto de forma bem restrita a poucas variáveis,
predominantemente financeiras, e talvez nem mesmo haja a prática da gestão de seu
desempenho.
Kaplan (1983) apud Martins (1999), revelou que um sistema de medição de
desempenho focado somente em medidas financeiras oferece apenas uma visão limitada,
possibilitando somente a otimização do curto prazo que limita a análise de novos
investimentos. No caso deste varejista, predomina-se as medidas financeiras a medidas sobre
qualidade, nível de serviço e estoques, o que justifica a aplicação desta restrição de
otimização.
Apesar de não haver um sistema estruturado e formalizado, houve a verificação de
algumas características, identificadas por Martins (1999), dos novos sistemas de medição de
desempenho na realidade da empresa. São elas:
a) É, pelo menos, parcialmente congruente com a estratégia competitiva: as medidas
financeiras de vendas estão, de certo modo, adequadas à estratégia corporativa da empresa, a
qual pode ser inferida a partir da declaração do entrevistado de que “compramos para vender”
e “não compramos porque vendemos”;
b) Tem alinhamento com o sistema de recompensas e influencia a atitude dos
funcionários: os entrevistados declararam que há um alinhamento dos índices de vendas com
o sistema de recompensas para o cálculo da participação nos lucros por cada funcionário.
Assim, este alinhamento induz o aumento da produtividade de cada funcionário em termos de
vendas. Tal alinhamento pode ser visto, de forma parcial, como um elemento de retórica da
gerência para induzir a atitude dos funcionários;
c) Avalia o grupo e não o indivíduo: avaliam a produtividade de seções das lojas
(vendas das seções de açougue, FLV, padaria, limpeza, frios, laticínios, bebidas) e não de
funcionários (vendas por funcionário).
Percebeu-se que a empresa não apresentou as características restantes da abordagem
de Martins (1999), pois seu sistema de medição de desempenho está mais próximo a um
sistema tradicional, em função dos seguintes problemas apontados, que se relacionam aos
sistemas tradicionais, quais sejam: possuir visão de curto prazo para atingir resultados
financeiros satisfatórios; otimizar o desempenho local em detrimento da otimização do
desempenho global; desconsiderar medidas não-financeiras com exceção de produtividade,
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como por exemplo qualidade, inovação e tempo de resposta; acompanhar somente de
resultados finais alcançados; descrever o desempenho passado e não se abrir à adoção de
novas filosofias e novos métodos de gestão.
A tabela 2 sintetiza os principais resultados obtidos com o estudo de caso envolvendo
as três empresas:
TABELA 2 - Principais resultados obtidos com o estudo de caso
Características do Sistema de Medição de
Desempenho Logístico

Empresa A (Usina - Empresa B
(Fabricante de
Açucar e Álcool)
Bebidas)
Sim
Sim
Está alinhado com a estratégia competitiva
(BINERSLEY, 1996);
Sim
Sim
Auxilia a tomada de decisão na empresa

Empresa C
(Varejista)
Parcialmente
Não

(KAYDOS, 1991);
Direciona e apóia a melhoria contínua (NEELY
et al., 1994);

Sim

Sim

Não

Facilita o entendimento das relações de causa e
efeito (BITITCI, 1995);

Sim

Sim

Não

Existe mecanismo de divulgação dos
indicadores aos colaboradores (CROSS E
LYNCH, 1990);

Sim

Sim

Não

Abrange todo o processo, desde o fornecedor
até o cliente (NEELY et al., 1994);

Parcialmente

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Avalia a performance do grupo e não dos
indivíduos (MEYER, 1994);

Parcialmente

Sim

Sim

Serve de comparação com padrões externos
(benchmarking ) (BONELLI et al., 1994);

Sim

Parcialmente

Não

É direcionado para processos-chave de negócio
(BINNERSLEY, 1996);

Sim

Sim

Não

Apóia o processo de aprendizado individual e
organizacional (MCNAIR et al., 1990);

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

É parte integrante dos sistemas de gestão da
empresa (SINK, 1991);

Sim

Sim

Não

As medidas internas e externas são integradas
(GREGORY, 1993);

Sim

Sim

Não

Proporciona uma perspectiva do desempenho
passado, presente e futuro (BROWN, 1996).

Parcialmente

Sim

Não

Tem alinhamento com o sistema
recompensas (ECCLES et al., 1992);

de

Mede resultados (medidas externas) e processos
(medidas internas) (GREGORY, 1993);

Fonte: elaborado pelo autor

Considerações finais
Os resultados da pesquisa permitiram avaliar as características dos sistemas de
medição de desempenho logístico das empresas em um ambiente de cadeia de suprimentos,
tendo como base a abordagem de Martins (1999). Tal abordagem, mesmo que genérica, pode
ser utilizada para medir a função logística, conforme sustenta Rey (1999).
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As principais considerações finais a respeito da pesquisa são:
a) Nas empresas que compõe o primeiro e segundo elo da cadeia foi constatada a presença de
características de um sistema de medição de desempenho logístico considerado ideal frente ao
atual cenário competitivo, mostrando nitidamente que os dois elos são os mais desenvolvidos;
b) No terceiro elo da cadeia, que compreende uma empresa varejista, não se constatou a
existência na área de logística de características desejáveis de um sistema de medição de
desempenho atual, exceto ter alinhamento com o sistema de recompensas e avaliar a
performance do grupo e não dos indivíduos. Logo, isso evidencia que a empresa está mais
próxima de possuir um sistema tradicional, conforme mostra Martins (1999) em seu estudo;
c) Existem três características que são distintas a todos os elos, quais sejam: abranger todo o
processo desde o fornecedor até o cliente; servir de comparação com padrões externos e
proporcionar uma perspectiva de desempenho passado, presente e futuro, sendo que o elo 2
(fabricante de bebidas) é o que mais se adequa a essas características frente aos demais elos;
d) Já as características que são comuns a todos os elos são: ser congruente com a estratégia
competitiva; ter alinhamento com o sistema de recompensas da organização e avaliar o
desempenho do grupo e não de indivíduos. Tais características estão demarcadas de verde
como mostra a tabela.
Por final, o caso da empresa C revelou duas contribuições. A primeira é que este caso
sustenta a estrutura de Martins (1999), pois foi constatado que a empresa possuía os mesmos
problemas apontados pelo autor no que se refere a utilizar informações oriundas de um
sistema de medição de desempenho tradicional.
Já a segunda contribuição reside no fato deste caso ser o único elo da cadeia de
suprimentos na qual não se constatou a existência de características desejáveis de um sistema
de medição de desempenho atual na área de logística. Isso adicionado ao fato da organização
ser a única empresa varejista incluída no estudo de caso evidencia uma possível característica
peculiar deste elo, na qual se faz recomendações para desenvolvimento de aprimoramentos
futuros, como a atualização de seu sistema de medição de desempenho logístico.
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