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RESUMO 

 
O segmento varejista vem assumindo uma importância cada vez maior no cenário econômico 

brasileiro à medida que se percebe o aumento do número de empresas varejistas no mercado. 

Na busca pela diferenciação no mercado, o grande desafio torna-se a conquista da eficiência no 

negócio escolhido e a definição de estratégias consistentes. Nesse sentido, esse trabalho objetiva 

um estudo do modelo vigente de avaliação de desempenho de lojas físicas de uma empresa 

varejista do setor alimentício, de forma a verificar se o modelo de negócio está direcionando a 

empresa a uma gestão estratégica competitiva que favoreça sua expansão no setor. No aspecto 

metodológico, o estudo adota uma abordagem exploratória, a partir de uma breve revisão da 

literatura, seguida de uma pesquisa de campo para levantamentos dos critérios de decisão e 

respectivos KPIs de interesse ao estudo. Os dados obtidos são tratados com apoio da técnica de grupo 

focal, para atribuição de pesos aos critérios, com apoio do método AHP, e modelados utilizando uma 

ferramenta de análise de similaridades por solução ideal (TOPSIS). Como resultado, a partir das análises 

desenvolvidas, obteve-se uma sistemática de avaliação de desempenho que gere potenciais incrementos nos 

aspectos de eficiência e lucratividade do negócio. 

Palavras chaves: Varejo, Desempenho, Indicadores, TOPSIS e AHP.



ABSTRACT 

 
The retail segment is assuming an increasing importance in the Brazilian economic scenario as 

the number of retail companies in the market increases. Pursuing differentiation and competitive 

advantages in the market, the big challenge becomes achieving an efficiency in the selected 

business and building consistent strategies. Thereby, this study aims the study of the current 

performance assessment model for physical stores in a food retail company, in order to verify 

if the business model is directing the company to a competitive strategic management in favor 

of its expansion in the sector. Regarding the methodological aspect, the study adopts an 

exploratory approach, from a brief literature review, followed by a field research to survey the 

decision criterias and respective KPIs of study’s interest. The data obtained are treated with the 

support of focus group technique, for assigning weights to the criteria (supported by the AHP 

method) and modeled using a similarity analysis tool for an ideal solution (TOPSIS). As a result, 

from the developed analysis, a performance assessment model was obtained, which generates 

potential increases in the business efficiency and profitability aspects. 

Keywords: Retail, Performance, Key Performance Indicators, TOPSIS and AHP.
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1. O PROBLEMA 

1.1. INTRODUÇÃO 

 Posicionado na cadeia de valor entre o distribuidor e o cliente final, o comércio varejista 

vem assumindo uma importância cada vez maior no cenário empresarial brasileiro. De acordo 

com um relatório divulgado pela consultoria de mercado financeiro XP Investimentos (2019), 

o número de empresas varejistas que aparece na relação das maiores empresas do Brasil vem 

crescendo, bem como o número de notícias nos principais cadernos econômicos do país. No 

entanto, o setor foi um dos mais impactados com a pandemia do COVID 19, como observado 

por um boletim da Cielo (2020), empresa líder do segmento de pagamentos eletrônicos na 

América Latina. 

 Segundo o relatório divulgado pela XP Investimentos (2019), com base em estudos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE), 2019 foi o terceiro ano consecutivo de 

crescimento do setor, com variação de 1,8% em relação a 2018 no acumulado do ano como 

pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Índice de Volume de Vendas do Varejo no Brasil 

 

Fonte: XP Investimentos, IBGE (2019) 

 

 Observando a partir de uma visão segmentada, de acordo com uma notícia divulgada 

pelo IBGE (2020), a categoria de artigos farmacêuticos e de perfumaria se destacou, com 

evolução de 6,8% no consolidado do ano de 2019 frente ao fechamento de 2018. Por outro lado, 

segundo o relatório divulgado pela XP Investimentos (2019), as categorias de bens duráveis e 

vestuário, estão caindo, em média, 1% ao ano desde 2010. 

 Em 2019, foram realizadas algumas medidas político-econômicas com o objetivo de 

estimular o consumo. De acordo com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo 

(FeComercioSP), dentre essas medidas pode-se citar a maior segurança para os investimentos 

e redução da taxa básica de juros para redução dos custos de operação de crédito. As projeções 

para a economia brasileira em 2020 eram otimistas, mas a crise causada pela pandemia do 
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coronavírus trouxe um cenário não previsto. Os impactos para o varejo são diversos, 

principalmente no que tange a queda generalizada das vendas (FECOMERCIOSP, 2019). 

 O principal fator para essa queda é a orientação dada pela maioria dos países para que 

as pessoas fiquem em casa e evitem locais movimentados, como shoppings e supermercados, 

para tentar conter o vírus. Com isso, compras não emergenciais são adiadas e compras por 

impulso, são reduzidas. Em contrapartida, as vendas digitais ganham um maior apelo nesse 

momento, fortalecendo a modalidade e acelerando a mudança de hábitos de compra dos 

consumidores. 

 Na contramão da crise, no início da pandemia em março de 2020, algumas categorias 

conseguiram se beneficiar dos efeitos do coronavírus, como mercados e farmácias. Segundo o 

boletim divulgado pela Cielo (2020), o setor de supermercados e hipermercados apresentou 

uma variação do crescimento nominal no Brasil de 23,1%. As variações de crescimento nominal 

de cada setor estão representadas no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Variação do crescimento do faturamento nominal - Brasil 

 

Fonte: Cielo, 2020 

 

 Segundo uma análise feita pela Ágora Investimentos e divulgada pelo Estadão (2020), 

esse crescimento do setor supermercadista deve-se principalmente a fatores relacionados à 

antecipação do consumo, por conta de incertezas atribuídas à crise; e do redirecionamento do 

fluxo de capital, no qual a quantia que era destinada a consumo em restaurantes, em certo grau, 

foi redirecionada para mercados à medida em que a população passou a adotar o home office. 

 O modelo de negócio do setor supermercadista é voltado para a revenda de mercadorias, 

fazendo o elo da cadeia entre os produtos de distribuidores, indústrias ou do próprio produtor, 

e o consumidor final. Esses estabelecimentos podem ser encontrados em diferentes formatos no 

Brasil e no mundo, sendo os principais: supermercados, hipermercados, supermercados de 
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vizinhança, lojas de conveniência e atacarejos. De acordo com um relatório divulgado pela 

Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), esses formatos se diferenciam pelo tipo de 

produto que é oferecido, velocidade de giro do produto no estoque e margem de contribuição 

de acordo com as vendas. Além disso, os estabelecimentos se diferenciam de acordo com a 

localização estratégica (próximo a zonas comerciais ou residenciais) e com o tipo de 

consumidor final (pessoa física ou jurídica) (ABRAS, 2020). 

 Em um relatório divulgado pela ABRAS (2020), os supermercados e lojas de 

conveniência ocupam a maior participação em número de lojas no Brasil, representando juntas 

mais de 80% do número total de lojas no país em 2019. Entretanto, como observado no Gráfico 

3, é importante notar que as lojas de vizinhança e atacarejos vêm expandindo expressivamente 

desde de 2015, destacando-se como os dois formatos com maior quantidade de inaugurações 

nos últimos 5 anos e taxas de crescimento de 256% e 320%, respectivamente. 

 

Gráfico 3 – Número de lojas por formato no Brasil 

 

Fonte: ABRAS, 2020 

 

 Logo, com a contextualização feita acima, pode-se observar que o segmento varejista 

tem assumido uma importância cada vez maior no cenário econômico brasileiro, enquanto está 

fortemente suscetível à política econômica. Concomitantemente, dentro do segmento de varejo, 

pode-se perceber que o setor supermercadista tem apresentado forte crescimento, 

principalmente no que tange a diversificação dos formatos dos estabelecimentos e concentração 

do mercado. 

 

1.2. FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 Além de uma queda generalizada nas vendas, a crise econômica causada pela pandemia 
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do COVID 19 também trouxe para o varejo impactos relacionados à sistemática das lojas 

físicas, fazendo com que os pontos de venda passem por grandes transformações. Ir a uma loja 

para se estocar de itens essenciais é menos necessário hoje. Com essa transformação, a 

Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) fez uma análise das lojas físicas sob quatro 

diferentes perspectivas: estratégica, operacional, financeira e de clientes (SBVC, 2019). 

 A partir dessas perspectivas, observa-se os pontos de venda como um local estratégico 

para aquisição e retenção de clientes, tendo como prioridade a experiência do cliente na loja. 

Sob uma ótica operacional e financeira, de acordo com a SBVC (2019), os varejistas devem 

focar na melhoria de processos que impactam direta e indiretamente na experiência do cliente 

e na revisão dos indicadores que avaliam o desempenho das lojas. 

 Com o maior zelo pela experiência do cliente, diferentes setores estão passando por 

transformações e o setor supermercadista não fica para trás. De acordo com um relatório de 

tendências da consultoria internacional Coldwell Banker Richard Ellis Group, Inc. (CBRE), os 

operadores de supermercado devem diversificar sua oferta para competir melhor, o que levará 

ea formatos variados de lojas para diferentes mercados, sortimentos não tradicionais e um foco 

ainda maior na conveniência do cliente. Além disso, os maiores players do setor também 

enxergam nas lojas de vizinhança um forte potencial de crescimento, com foco na conveniência 

e boa experiência do consumidor (CBRE, 2019). 

 Dessa forma, como observado em um artigo publicado pela biblioteca digital do Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a disputa pelo consumidor, cada vez mais exigente e 

informado, está gerando uma multiplicação de estratégias e uma certa convergência de formatos 

no varejo. Atualmente, tanto a nível mundial quanto nacional, a intensa concorrência tem levado 

a redefinições de cada tipo de loja ou serviço oferecido, cada um ampliando suas atividades 

tradicionais na direção de funções características de outros formatos ou dedicando-se a nichos 

específicos do mercado. Não há, portanto, um formato ideal de varejo, sendo mais importante 

a busca pela eficiência no negócio escolhido e a definição de opções estratégicas consistentes 

(BNDES, 2020). 

 Nesse empenho pela eficiência do negócio, as empresas estão buscando criar uma 

vantagem competitiva sobre os seus concorrentes a partir da geração de valor, a qual pode ser 

criada a partir do equilíbrio entre redução de custos e geração de receitas. As empresas capazes 

de criar mais valor são aquelas que apresentam uma vantagem competitiva frente a seus 

competidores (BRITO et al., 2012). 

 A partir da contextualização e compreensão dos desafios do segmento varejista, o estudo 

de caso tem como objetivo o desenvolvimento de um estudo do modelo de avaliação de 
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desempenho de uma empresa varejista, avaliando se o modelo de avaliação utilizado está 

direcionando a empresa a uma gestão estratégica competitiva que favoreçam a expansão do 

negócio. 

 

1.3. OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.3.1. Objetivo geral 

 O objetivo do trabalho é desenvolver um estudo do modelo vigente de avaliação de 

desempenho de lojas físicas de uma empresa varejista do setor alimentício, almejando como 

resultado um modelo alternativo com base em novos indicadores e uma distribuição de 

importância fundamentada em modelos matemáticos. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 - Entender o modelo vigente de avaliação de desempenho da empresa;  

 - Mapear melhorias no modelo;  

 - Identificar possíveis ganhos do aperfeiçoamento do modelo. 

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA 

 

1. Qual o modelo vigente de avaliação utilizado pela empresa? 

2. Quais são as melhorias que podem ser feitas no modelo utilizado para adequá-lo à 

realidade do segmento varejista? 

3. Quais são os ganhos que o aperfeiçoamento do modelo pode trazer para o negócio? 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Com o intuito de maximizar o detalhamento da análise, optou-se tanto por delimitar as 

alternativas de estudo a um conjunto específico de lojas físicas, quanto os critérios a um 

conjunto específico de indicadores (KPIs) que serão detalhados oportunamente no capítulo do 

método. 

 A escolha teve como critério o período de atividade que cada loja tem desde sua 

inauguração, sendo divididas entre lojas com menos ou mais de 1 ano de atuação. 

 Outra delimitação temporal do estudo está relacionada ao volume de informações sobre 

as lojas físicas, dado que foram disponibilizadas informações somente a partir de 2020. 

 

1.6. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
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 Por ser um dos segmentos que mais crescem no cenário econômico brasileiro, o 

desempenho do segmento varejista tem grande impacto político-econômico na sociedade. Com 

o crescimento acelerado do setor supermercadista em termos de novos formatos e inauguração 

de novas lojas, identifica-se a necessidade de um modelo que avalia se as empresas em expansão 

do negócio estão conseguindo desenvolver uma gestão estratégica competitiva. 

 Tendo em vista os fatores de expansão dos negócios, maior concorrência e gestão 

estratégica, o estudo torna-se um instrumento de grande interesse para o setor varejista, dado 

que avalia um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento de empresas no cenário 

econômico brasileiro. 

 Além disso, a base metodológica atribuída ao estudo pode ser aplicada em outros setores 

em que se deseja avaliar alternativas à luz de critérios, como o de serviços.  

 Dessa forma, o estudo realizado também assume importante relevância para o meio 

acadêmico, sendo uma fonte alternativa de aprendizado dos modelos matemáticos além da sala 

de aula.  

 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, incluindo as seguintes 

informações: 

 O primeiro capítulo apresenta a contextualização e compreensão dos desafios do 

segmento varejista e do setor supermercadista no Brasil, abordando a sua relevância para o 

cenário do país e breves previsões de tendências futuras. Em seguida, descreve-se o objetivo do 

projeto, delimitações do estudo e as questões que direcionaram a pesquisa. 

 O segundo capítulo apresenta a base do conhecimento teórico necessário para o 

entendimento, desenvolvimento e análise do estudo. Esse conhecimento teórico é pautado nos 

seguintes temas: análise de desempenho organizacional baseada em indicadores de desempenho 

e aplicação de indicadores no varejo alimentício. 

 O terceiro capítulo descreve de forma mais detalhada a metodologia utilizada no 

presente projeto. 

 O quarto capítulo apresenta o estudo de caso, com a descrição da empresa, a modelagem 

desenvolvida, as análises realizadas e os resultados obtidos. 

 Por fim, o quinto capítulo apresenta as conclusões do estudo, as discussões das questões 

de pesquisa e sugestões de aprofundamento do estudo.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ANÁLISE DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL  

 

 A análise de desempenho tornou-se uma ferramenta fundamental na gestão das 

organizações frente a um ambiente de competitividade dinâmica no qual as empresas estão 

inseridas. Segundo Machado, Machado e Holanda (2007), a mensuração do desempenho tem 

como objetivo principal ser um instrumento de gestão capaz de proporcionar um gerenciamento 

eficaz da organização, o qual depende de uma série de variáveis, como bases informativas, 

variáveis consideradas, critérios e princípios adotados. A análise é majoritariamente 

influenciada pelos objetivos e metas da empresa, os quais são refletidos no exercício do controle 

e estão correlacionados com as fases de execução e planejamento das atividades da empresa. 

 Um estudo de Bititci (2015) reforça alguns conceitos chave dentro da avaliação de 

desempenho. Para eles, desempenho é a eficiência e/ou eficácia de uma ação enquanto a 

medição de desempenho é a avaliação qualitativa ou quantitativa da eficiência e/ou eficácia. Já 

o sistema de avaliação de desempenho é o desenvolvimento de um conjunto de medidas de 

desempenho com coleta, análise, interpretação, revisão e ação sobre os dados. 

 Para Dutra (2003), avaliar o desempenho consiste em atribuir valor àquilo que uma 

organização considera relevante para o alcance dos seus objetivos estratégicos. Nesse sentido, 

destaca que, sem as medidas de desempenho, os gestores de uma organização não possuem 

fundamentos consistentes para: comunicar a seus colaboradores as expectativas de desempenho 

esperadas pela organização; identificar os aspectos deficientes e/ou eficientes no desempenho 

da organização, gerando oportunidade de eliminação ou revisão deles; e tomar decisões 

baseadas em informações sólidas, transparentes e justificáveis. Cable e Davis (2004) 

complementam essa visão, argumentando que o objetivo da avaliação de desempenho é 

compreender os impactos das decisões tomadas pelo corpo gerencial em termos de sucessos e 

falhas e a partir disso sugerir possíveis melhorias. 

 De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em um 

guia divulgado sobre o varejo, o processo de construção de um sistema de medição de 

desempenho, percorre a definição de métricas estratégicas que apresentem os apontamentos 

necessários para uma análise assertiva, consequentemente suportando a tomada de decisões do 

gestor (BARROSO E TEDESCHI, 2018). 

 Ensslin et al. (2010) afirma que a análise de desempenho é o processo para identificar, 

mensurar, integrar e permitir a geração de ações de aperfeiçoamento das organizações. 

Complementarmente, com o decorrer do tempo, os indicadores de desempenho tornaram-se 
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uma medida estratégica de sobrevivência das organizações, fazendo com que as empresas 

desenvolvam processos gerenciais que as auxiliem na avaliação de seu desempenho. Dessa 

forma, Petri (2005) afirma que os gestores devem “buscar formas de medir e de avaliar a 

eficiência, a eficácia, a efetividade, a qualidade, a produtividade, a inovação, a lucratividade, 

entre outras características”.  

 Para essa medição, podem fazer uso dos indicadores que, segundo Tocchetto e Pereira 

(2004), “são medidas utilizadas para avaliar, mostrar a situação e as tendências das condições 

de um dado ambiente”. Além disso, Van Bellen (2002) afirma que o objetivo principal dos 

indicadores “é o de agregar e quantificar informações de uma maneira que sua significância 

fique mais aparente”. Dessa forma, os indicadores simplificam as informações sobre fenômenos 

complexos, melhorando o processo de comunicação. 

 

2.2. USO DE INDICADORES 

 Segundo Merchant (2006), a construção adequada de indicadores de desempenho está 

diretamente relacionada ao sucesso de um modelo de análise de desempenho organizacional. 

Desse modo, algumas características e aspectos são de percepção fundamental no momento da 

construção desses indicadores.  

 A primeira característica considerada está relacionada à congruência dos indicadores, 

ou seja, estes devem respeitar os demais objetivos da empresa. A segunda, está voltado para a 

controlabilidade, isto é, o indicador deve ser controlável pelo gestor; se não for dada a ele 

autonomia para influenciar o indicador e controlá-lo, o indicador perde o poder motivacional. 

Em seguida, os indicadores devem ser oportunos. Se o indicador não gerar ganhos a médio 

prazo, não terá o efeito desejado, pois o gestor não estará motivado a alcançá-la. Por fim, os 

indicadores devem ser precisos e objetivos; devem ser de fácil compreensão, e devem ter uma 

relação compensatória de custo versus benefício, ou seja, o custo para realizar a medição deve 

ser menor do que os benefícios trazidos pelo indicador de seu monitoramento (NASCIMENTO 

et al., 2011). 

 Os propósitos para uso de indicadores de desempenho são apontados por Henri e 

Journeault (2008), que destacam quatro finalidades principais: monitoramento, tomada de 

decisão estratégica, foco de atenção e legitimação. Desde o fim de monitoramento até 

legitimação, os sistemas de informação ganham maior relevância como instrumento de 

validação de ações e credibilidade. 

 Para Araujo (2014), ao propor uma estrutura de indicadores, o varejista precisa objetivar 

a construção dos resultados desejados de relações de causa e efeito com foco na geração de 
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valor. Dessa forma, Araujo (2014) destaca que os indicadores devem ser únicos, facilmente 

medidos e entendidos por todos.  

 Segundo Ensslin et al. (2010), os indicadores de desempenho destacam-se como fatores 

que contribuem para o sucesso de um modelo de análise de desempenho. As principais 

propriedades desses indicadores que contribuem para o sucesso do modelo são: 

mensurabilidade; operacionalidade; inteligibilidade; homogeneidade; permissão para distinguir 

o que falta para melhorar; e respeito às propriedades das escalas. 

 Um indicador de desempenho é mensurável quando representa a percepção de valor do 

que o decisor deseja monitorar; é operacional, quando fisicamente passível de mensurar a 

propriedade a ele associada; é inteligível quando todos tiverem o mesmo entendimento de seus 

níveis; é homogêneo quando todos os seus níveis analisarem as possíveis ocorrências das 

mesmas propriedades do contexto (NASCIMENTO et al., 2011). 

 Complementarmente a essas características, um dos pontos mais discutido por diversos 

autores é a necessidade de utilizar uma combinação de indicadores financeiros e não 

financeiros. Para eles, somente dessa forma a empresa terá uma visão abrangente dos aspectos 

que respondem pelo desempenho organizacional. A discussão da necessidade de incluir 

medidas não financeiras para avaliar o desempenho organizacional surgiu com a necessidade 

de as organizações tornarem-se competitivas em um novo contexto empresarial. As medidas 

não financeiras buscam avaliar os aspectos intangíveis fundamentais para uma empresa ter 

sucesso, como concorrentes, fornecedores, clientes, marca e capital humano 

(PUNNIYAMOORTHY e MURALI, 2008). 

 Além disso, deve permitir distinguir o que falta para melhorar quando em todos os seus 

níveis é possível visualizar, nas propriedades do contexto que mensura, qual o desempenho pior 

e qual o melhor; por fim, um indicador de desempenho respeita as propriedades das escalas 

quando evidencia de forma exaustiva quais seus possíveis níveis, a ordenação desses níveis e a 

diferença de atratividade entre eles (BORTOLUZZI et al., 2010). 

 Em suma, os cuidados na construção de indicadores de desempenho são 

complementares e contribuem para que esses indicadores sejam construídos pela observação 

das características, critérios e propriedades apresentados, pois sua construção é parte importante 

do processo de avaliação de desempenho organizacional. 

 

2.3. INDICADORES DE DESEMPENHO NO VAREJO ALIMENTÍCIO 

 Para Dudin et al. (2018), o tema “gestão por indicadores” não é novo. No entanto, a 

experiência mostra que apesar de a grande maioria das empresas de varejo, de alguma forma, 
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já utilizar indicadores no seu processo de gestão, o fazem de forma restrita, pouco estruturada, 

estática e, em algumas vezes, contraditória. Dessa forma, no momento em que o varejo 

alimentar brasileiro se depara com uma redução importante nas taxas de crescimento, um 

horizonte cheio de incertezas e a necessidade de trabalhar com mais produtividade e menos 

desperdícios, o tema “gestão através de indicadores” é muito oportuno. 

 Para Dudin et al. (2018), quando são utilizados apenas indicadores financeiros para 

descrever uma empresa no varejo alimentício (como por exemplo, receita ou lucro contábil), 

não é possível ter uma visão sobre os resultados reais, o que muitas vezes pode levar a decisões 

inapropriadas. 

 Estudos sobre indicadores na área de varejo têm abordado as principais áreas de gestão 

das organizações, como finanças, operações, recursos humanos e marketing. Cada qual 

trazendo indicadores específicos usuais de suas respectivas áreas do conhecimento (BITITCI et 

al., 2018). 

 

2.3.1. Indicadores financeiros 

 Na área de Finanças, os indicadores mais utilizados retratam índices de Return On 

Investment (ROI), lucro contábil e econômico, receita e crescimento de vendas.   

 De acordo com Nunes et al. (2020), o retorno sobre investimento é um tema com uma 

grande relevância para as instituições nos dias atuais, pois o mercado gira em torno de inovações 

e dos investimentos feitos pelas empresas, com o objetivo de conseguir um retorno econômico 

sobre os feitos realizados. Como apontado pelos estudos de Assaf (2009), o ROI pode ser 

apurado pela relação entre lucro operacional e investimento. Dessa forma, os custos e despesas 

envolvidos devem ser cuidadosamente avaliados, bem como as receitas que advém desse 

negócio (GIACOMAZI, 2004). 

 Para Dudin et al. (2018), o indicador de lucro econômico está diretamente relacionado 

ao valor econômico do negócio. Tanto o lucro contábil quanto o lucro econômico, consideram 

a eficiência do modelo de negócios atual da empresa na utilização dos seus recursos, de acordo 

com os gastos explícitos. Contudo, o lucro econômico revela a eficiência com que a empresa 

usa os ativos disponíveis, considerando também o custo de oportunidade. O custo de 

oportunidade é o valor de algo que tenha sido sacrificado para obtê-lo, representando o valor 

associado à melhor alternativa não escolhida (BUCHANAN, 1987). 

 No entanto, em um estudo realizado por Dudin et al. (2018), observa-se que mesmo 

com a alta competitividade no mercado, apenas 25% das empresas consideram este fator no 

cálculo do lucro, enquanto a maioria das empresas utilizam apenas alguns elementos da 
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abordagem por custo de oportunidade. 

 De acordo com Dawson (2005), ao realizar um estudo sobre a produtividade no varejo, 

para uma empresa ser lucrativa, tem-se como objetivos o aumento da geração de receitas e 

redução dos custos operacionais. É nesse sentido que a medição da receita e do incremento de 

vendas tornam-se relevante. Para se manter sustentável, um determinado negócio deve ter 

expectativas claras de receita e como ela pode evoluir ao longo do tempo, visando um fluxo de 

caixa positivo de acordo com os investimentos realizados. 

 

2.3.2. Indicadores operacionais 

 No setor de Operações, são abordados indicadores relacionados a produtividade, 

eficiência nos canais de distribuição, controle e eficiência de estoque e sustentabilidade. 

 No decorrer das últimas décadas, foram realizados alguns estudos para avaliar a 

eficiência e produtividade de negócios do varejo de acordo com diferentes critérios. Para Barros 

e Alves (2004), as variáveis que devem ser consideradas são os custos relacionados ao homem-

hora dos colaboradores, avaliando o seu impacto nas vendas anuais e resultados operacionais. 

Como resultados operacionais, observa-se o faturamento por colaborador, avaliando se o 

quadro de colaboradores está distribuído de forma produtiva. 

 Nos anos seguintes, Barros (2006) fez um novo estudo avaliando a relação entre o 

número de colaboradores em cada unidade do negócio e a receita bruta e operacional, sugerindo 

que grupos maiores eram, em maioria, mais eficientes do que os menores. 

 Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2013), a 

gestão da cadeia de suprimentos engloba o planejamento e gerenciamento de todas as atividades 

envolvidas na pesquisa e procura de materiais, a aquisição e a gestão das atividades logísticas. 

A partir disso, o desenvolvimento da cadeia produtiva colocou em voga uma discussão sobre 

logística empresarial, trazendo uma nova percepção ao segmento de varejo, até então 

responsável principalmente pela movimentação de materiais. Com o tempo, constatou-se que, 

para entregar um produto em quantidade certa, local adequado e no período desejável, requer-

se gestão de estoques, ou seja, a gestão de como os produtos são armazenados, produzidos e 

comprados, e a maneira como as informações correlatas circulam entre as partes interessadas.  

 Nesse sentido, um dos principais objetivos da gestão de estoques é equilibrar o nível de 

estoque da empresa com o de demanda dos clientes, atendendo tanto aos interesses da empresa 

quanto os dos clientes. Dessa forma, o nível ótimo de estoques é o que garante produtos 

suficientes para atender às vendas, sendo influenciado por fatores como volume de vendas, 

variedade de produtos, tamanho da empresa e frequência de pedidos (SARQUIS, 2017). 
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 No contexto das empresas varejistas, Toledo et al. (2010) analisam que os estoques 

representam parte significativa dos custos operacionais, podendo atingir 70 a 85% do custo 

total. Como no varejo a receita líquida é a diferença entre o custo de mercadorias vendidas e o 

preço de venda ao consumidor, na gestão de estoques a redução do custo de estocagem tem 

impacto positivo na margem de lucro da organização. 

 Com uma crescente demanda em integrar questões ambientais e sociais à gestão da 

cadeia de suprimentos por meio de pressões externas aos negócios, percebeu-se o surgimento 

de uma aproximação de conceitos utilizados no tema da sustentabilidade com a gestão 

operacional da cadeia de suprimentos: tanto pelo lado da preocupação com os recursos, que 

podem ser entendidos como finitos, como ainda pela forma de processamento dos produtos e 

serviços (KLEINDORFER, SINGHAL e VAN WASSENHOVE, 2005). 

 Adicionalmente, temas como estratégias de compras verdes, compras ambientais, 

marketing verde, produtos com diferenciação ambiental, logística reversa, rotulagem 

sustentável, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, recondicionamento e 

remanufatura são exemplos da vasta gama de possibilidades para abordagens de operações com 

sustentabilidade (SVENSSON, 2007).  

 

2.3.3. Indicadores de recursos humanos 

 Na área de Recursos Humanos, indicadores relativos a marketing interno foram 

abordados nos estudos de Ozuem, Limb e Lancaster (2018). Os autores afirmam que este tipo 

de estudo tem aumentado no setor supermercadista devido ao uso intenso de mão de obra 

operacional e o contato direto desta com o consumidor final. A pesquisa realizada por eles 

investigou como colaboradores satisfeitos podem influenciar positivamente na satisfação de 

clientes externos, sendo relatada a dificuldade em medir esta relação.  

 As ações de marketing interno surgiram com o objetivo de complementar as estratégias 

de marketing externas para atração e satisfação de clientes, as quais acontecem por meio de 

interações entre o colaborador e o consumidor. Paralelamente, essas ações, quando 

desenvolvidas e executadas de forma eficiente, contribuem para uma força de trabalho motivada 

e satisfeita. (DUNNE e BARNES, 2000). 

 Panigyrakis e Theodoridis (2009) abordaram o tema previamente e observaram que 

marketing interno é sobre identificar e satisfazer as necessidades e desejos dos colaboradores 

como um pré-requisito para satisfazer as necessidades do consumidor com qualidade. Além 

disso, os autores reconhecem outros possíveis ganhos relacionados à satisfação do colaborador 

como redução da rotatividade de funcionários e maior comprometimento com a organização. 
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 A partir disso, Panigyrakis e Theodoridis (2009) realizaram um estudo sobre o que 

influencia a satisfação do colaborador e os resultados indicaram cinco principais variáveis: 

políticas formais para satisfação dos colaboradores, sistemas de recompensas relacionados à 

qualidade do serviço prestado, feedbacks construtivos sobre avaliações de desempenho, 

consideração das reclamações e requerimentos dos colaboradores e práticas para disseminar o 

conceito de marketing interno entre os funcionários. Dessa forma, os autores ressaltam a 

importância de medirmos a satisfação do colaborador de acordo com esses principais pilares. 

 Ainda na perspectiva de recursos humanos, o SEBRAE (2018) também considerou 

outros indicadores no contexto do comércio varejista, os quais dão indícios sobre o excesso de 

carga entre os funcionários, como turn over, absenteísmo e custo com horas extras (BARROSO 

E TEDESCHI, 2018). 

 

2.3.4. Indicadores de marketing 

 Por fim, na área de Marketing, foram identificados nos estudos indicadores referentes a 

satisfação de clientes, lealdade de marcas, confiança, entre outros. Os estudos sugerem que 

lealdade seja medida pela taxa de retorno e/ou ticket médio de compra (JENSEN E GRUNERT, 

2014; BELAVINA et al., 2016). 

 Já Guenzi, Johnson e Castaldo (2009), testaram um modelo com indicadores de 

confiança e lealdade de clientes, onde a confiança é segmentada em três níveis: satisfação com 

o atendimento pessoal, confiança no portfólio de produtos e confiança na marca. Como 

resultados do modelo, observou-se que a satisfação com o atendimento e confiança nos produtos 

impactam indiretamente na confiança na marca. 

 Para Theodoridis e Chatzipanagiotou (2009), a satisfação do cliente no segmento de 

varejo está diretamente relacionada à performance de vendas, retenção e lealdade de clientes, 

uma vez que o nível de satisfação do cliente influencia na sua decisão de compra ou não. A 

partir da análise dos diferentes tipos de satisfação, os autores ressaltam que satisfação deve ser 

avaliado a partir de um conjunto de experiências, ao invés de uma ocasião específica. Por fim, 

eles concluem que a confiança no portfólio de produtos está diretamente relacionada à política 

de preços e à categorização dos produtos na loja, relacionando esses dois aspectos à confiança 

na imagem da marca. 

 Enfim, Jayasankaraprasad, Kumar e Venkata (2012) afirmam que a satisfação do cliente 

afeta significativamente a fidelidade à loja na intenção de recompra, boca-a-boca positivo, 

insensibilidade ao preço, e comportamento de reclamação. Nessa mesma perspectiva, o 

SEBRAE (2018) aborda a relevância de indicadores relacionados à cesta de compra do cliente, 
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como ticket médio e produtos por atendimento, os quais contribuem para melhor compreensão 

do público alvo. 

 Apresentado o conhecimento teórico necessário para o entendimento, desenvolvimento 

e análise do estudo, o capítulo a seguir descreverá de forma detalhada a metodologia utilizada 

no presente projeto.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Gil (2008) afirma que a pesquisa tem o objetivo de obter respostas para problemas que 

surgem, além de ser composta por várias fases que englobam, desde o início, a definição do 

problema, com o correto entendimento desse, até a apresentação e análise dos resultados 

encontrados pela pesquisa. 

 Segundo Vergara (2011), a pesquisa pode ter diversas classificações segmentadas 

quanto à natureza: qualitativa ou quantitativa, aos fins: pesquisa exploratória, explicativa, 

descritiva, aplicada, intervencionista e metodológica, e quanto aos meios: pesquisa de campo, 

de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-

ação e estudo de caso. 

 Nesse sentido, o presente trabalho tem natureza quantitativa e qualitativa, uma vez que 

se baseia em análise matemática de dados numéricos e é complementada a partir do 

levantamento de percepções de um grupo focal. Quanto aos fins, assume uma classificação 

metodológica e exploratória, por meio de um levantamento bibliográfico a partir de leitura de 

capítulos de livros e artigos de periódicos indexados e de congressos acadêmicos, que tenham 

um potencial para contribuir no embasamento teórico no estudo em realização. 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

 A empresa analisada no estudo já utiliza um modelo de avaliação de desempenho das 

lojas físicas. No entanto, esse modelo foi desenvolvido ocasionalmente em paralelo ao 

crescimento da empresa e não acompanhou a evolução das tendências vistas no mercado. Logo, 

a pesquisa utilizou como base os indicadores utilizados na avaliação atual e outros indicadores 

de varejo identificados na fundamentação teórica. No decorrer do capítulo, serão detalhados os 

modelos matemáticos selecionados para apoiar a pesquisa. 

 O procedimento de coleta de dados da pesquisa foi realizado por meio de reuniões de 

grupo focais com diretores, supervisores e gerentes, observações diretas e levantamento de 

dados secundários obtidos por pesquisa documental na empresa. O período estabelecido para o 

levantamento de dados secundários para aplicação foi dos meses de julho a dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3.3. O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 O procedimento metodológico deste trabalho foi realizado com o apoio de duas técnicas: 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) e Analytic Hierarchy 

Process (AHP).  

 O método TOPSIS foi utilizado para ordenar diferentes alternativas à luz de critérios 

pré-determinados em um período específico. A partir da aplicação do método, observou-se a 

necessidade de aplicar a técnica AHP para fazer uma reavaliação dos pesos atribuídos aos 

critérios, com o objetivo de sugerir melhorias para o modelo de avaliação de desempenho 

utilizado. 

 

3.3.1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

 O primeiro procedimento metodológico adotado para a modelagem dos dados foi o 

método TOPSIS, que consiste em uma técnica que considera o desempenho das alternativas 

através da similaridade com a solução ideal. A opção pelo método TOPSIS deve-se ao potencial 

de comparar alternativas à luz de critérios de forma a possibilitar a ordenação das alternativas.   

 De acordo com Wu et al. (2009), o TOPSIS foi criado por Hwang e Yoon em 1981 e 

busca comparar as alternativas com a solução ideal positiva (PIS – Positive Ideal Solution) e a 

solução ideal negativa (NIS – Negative Ideal Solution). Conforme os autores, tal técnica tem 

sido usada, na prática, para apoio à decisão com múltiplos atributos, para resolver problemas 

com um número finito de alternativas. 

 Segundo Krohling e Souza (2011), os critérios de avaliação podem ser classificados de 

acordo com seus respectivos custos e benefícios. A solução ideal positiva é uma solução que 

maximiza os critérios de benefícios e minimiza os critérios de custos. Por outro lado, a solução 

ideal negativa maximiza os critérios de custos e minimiza os critérios de benefícios. 

 Para Salomon et al. (1999) uma das vantagens do método TOPSIS é a facilidade de sua 

aplicação. Esse método é bastante utilizado nos mais diferentes campos e subáreas específicas 

como estudos de casos, exemplos ilustrativos e experiências práticas (BEHZADIAN et al., 

2012). 

 Dessa forma, na literatura coexistem aplicações do método TOPSIS para setores e 

segmentos diversos. Souza (2020) aplicou o método para a seleção de fornecedores verdes em 

uma empresa de varejo a partir de critérios econômicos e ambientais, complementando o estudo 

com uma análise de sensibilidade.  

 Complementarmente, Paz et al. (2021), utilizou o método TOPSIS para avaliar a 
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performance de 217 municípios brasileiros de acordo com 31 indicadores, segmentados entre 

as três dimensões da sustentabilidade (econômica, ambiental e social). Ainda no âmbito de 

sustentabilidade, Campos et al. (2020), aplicou a técnica TOPSIS para avaliar alternativas 

sustentáveis na gestão de cursos de água em perímetro urbano.  

 A aplicação do TOPSIS pode ser feita a partir dos seguintes passos (HWANG; 

YOON,1981; LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2015): 

 

1º passo: Estruturar a matriz de decisão e vetor de pesos conforme a equação 1, onde dij 

representa a pontuação da alternativa i (Ai) no critério j (C1). 

 

          𝐶1       𝐶2       ⋯      𝐶𝑗       ⋯       𝐶𝑚 

D =  

𝐴1

⋮
𝐴𝑖

⋮
𝐴𝑛 [

 
 
 
 
 
 𝑑11 𝑑12 ⋯ 𝑑1𝑗 ⋯ 𝑑1𝑚

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑑𝑖1 𝑑𝑖2 ⋯ 𝑑𝑖𝑗 ⋯ 𝑑𝑖𝑚

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑑𝑛1 𝑑𝑛2 ⋯ 𝑑𝑛𝑗 ⋯ 𝑑𝑛𝑚]

 
 
 
 
 

 (1) 

 

2º passo: Ponderar e normalizar a matriz de decisão usando a equação 2, onde dij são os 

elementos da matriz de decisão e wj representa os critérios. 

 

𝑛𝑖𝑗 = 
𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗

√∑ 𝑤𝑗𝑑𝑖𝑗
2𝑛

𝑗=1

⁄
 (2) 

 

3º passo: Obter as soluções ideais positiva (PIS, A+) e negativa (NIS, A-) de acordo com a 

Equações 3 e 4, respectivamente. Nessas equações, nj+ representa a melhor pontuação 

alcançada pelas alternativas no critério j e nj- representa a pior pontuação das alternativas neste 

mesmo critério. 

 

𝐴+ = {  𝑛𝑖𝑗 | j = 1,2, … ,m𝑗 
MAX }  =  { 𝑛1

+, … , 𝑛𝑗
+, … , 𝑑𝑚

+  } (3) 

 

𝐴− = {  𝑛𝑖𝑗 | j = 1,2, … ,m𝑗
 MIN }  =  { 𝑛1

−, … , 𝑛𝑗
−, … , 𝑑𝑚

−  } (4) 

 

 

4º passo: Calcular a distância (D +) entre os elementos da matriz de decisão ponderada e 

normalizada, e a solução ideal positiva, usando a equação 5. Similarmente, calcular a distância 

(D -) entre os elementos da matriz de decisão e a solução ideal negativa por meio da equação 

6. 
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𝐷𝑖
+ = √∑(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑗

+)
2

𝑛

𝑖=1

 (5) 

 

𝐷𝑖
− = √∑(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑗

−)
2

𝑛

𝑖=1

 (6) 

 

 

5º passo: Usando a equação 7, deve-se calcular o coeficiente de aproximação (CCi, RCi) de 

cada alternativa e ordenar o resultado de forma decrescente. Quanto mais próximo de 1 for o 

valor de CCi (RCi), melhor é o desempenho da alternativa (LIMA JUNIOR e CARPINETTI, 

2015). 

 

CC𝒊 = D𝒊
− (D𝒊

+ + D𝒊
−) (7)⁄  

 

 

6º passo: Por fim, deve-se ordenar as alternativas a partir do resultado do ranking. 

 

3.3.1.1. Estrutura de decisão da matriz proposta 

 A utilização do método selecionado tem como objetivo possibilitar a ordenação das 

diferentes alternativas (A1-A4), representadas no caso prático por diferentes lojas físicas da 

empresa em estudo, para apoio à tomada de decisão por parte do corpo gerencial quanto à 

distribuição de importância dos indicadores utilizados atualmente. 

 As informações dos critérios C1 a C6 foram apropriadas a partir de banco de dados da 

organização no período de julho a dezembro de 2020, para as respectivas alternativas A1-A4, 

de forma a compor a seguinte matriz de decisão D na Figura 1. 

Figura 1 -  Matriz de decisão TOPSIS 

 

Fonte: Autoria própria 

 

3.3.2. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 O método Analytic Hierarchy Process (AHP) foi elaborado pelo matemático norte-

americano Thomas L. Saaty na década de 1970. Como observado por Pereira et al. (2020), trata-

C1 C2 C3 C4 C5 C6

Alternativas/

Critérios

Receita total 

(R$)

Despesas das 

Lojas/ RL

Perda em 

loja/RL

PME (DIAS) - 

LOJAS

Acuracidade de 

Estoque na Loja

Same Store 

Sales

A1 Loja A d11 d12 d13 d14 d15 d16

A2 Loja B d21 d22 d23 d24 d25 d26

A3 Loja C d31 d32 d33 d34 d35 d36

A4 Loja D d41 d42 d43 d44 d45 d46

D =
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se de um método de auxílio à tomada de decisão por múltiplos critérios que, como tal, tem por 

finalidade auxiliar à solução de problemas com elevados graus de complexidade através da 

utilização de diversos critérios de naturezas distintas, de modo a possibilitar a sua comparação 

e, assim, chegar a um resultado satisfatório. 

 Para Kahraman et al. (2004), o AHP é um dos métodos de decisão multicritérios 

amplamente utilizados, tendo como uma das principais vantagens a relativa facilidade com a 

qual trata vários critérios. Com isso, sendo mais fácil de entender e passível de lidar 

efetivamente com dados qualitativos e quantitativos. Complementando essa visão, 

Subramanian e Ramanathan (2012) observam que a força principal do AHP é a sua capacidade 

de considerar opiniões subjetivas de tomadores de decisão. 

 O método AHP é bastante versátil e têm diversas aplicações reais na atualidade. No 

trabalho de Alhamrouni et al. (2015), é apresentado um modelo matemático para otimizar a 

aplicação dos métodos multicritério de tomada de decisão para manutenção em linha de energia, 

analisando os fatores mais eficazes no desempenho da linha. Já Bainha et al. (2018), aplicou o 

método em um serviço de hotelaria offshore com o objetivo de determinar que contratos de 

serviços seriam passíveis de substituição de acordo com critérios operacionais que impactam o 

resultado. Em um estudo no segmento varejista, Mital et al. (2018) utilizou a técnica do AHP 

para desenvolver uma estrutura de compreensão dos riscos em uma cadeia de suprimentos, a 

partir da avaliação de indicadores de riscos como critérios. 

 A aplicação do AHP pode ser feita a partir dos seguintes passos (SAATY, 2008; 

PEREIRA et al., 2020): 

 

1º passo: Definir o problema e determinar o tipo de objetivo procurado. 

 

2º passo: Estruturar a hierarquia de decisão a partir do topo com o objetivo da decisão, em 

seguida os objetivos de uma perspectiva ampla, através de níveis intermediários (critérios dos 

quais os elementos subsequentes dependem) para o nível mais baixo (que geralmente é um 

conjunto de alternativas). Uma representação da estrutura pode ser observada na Figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura genérica de um problema AHP 

 

Fonte: Adaptado de Saaty (2008) 

 

3º passo: Construir uma matriz D de comparação paritária entre os n elementos do nível inferior 

e os do nível imediatamente acima, conforme representado pela equação 8. Cada julgamento x 

representa a dominância do critério C1 em relação ao critério C2. Dessa forma, a dominância 

do critério C2 em relação ao C1, é representado por 1/x. 

 

          𝐶1       𝐶2        ⋯       𝐶𝑛 

D =  

𝐶1

⋮
𝐶2

⋮
𝐶𝑛 [

 
 
 
 

1 𝑥 𝑦

⋮ ⋮ ⋮
1 𝑥⁄ 1 ⋯ 𝑧

⋮ ⋮ ⋮
1 𝑦⁄ 1 𝑧⁄ ⋯ 1]

 
 
 
 

 (8) 

 

4º passo: Fazer os julgamentos para completar a matriz D, utilizando as intensidades de 

importância elucidadas na Tabela 1. A intensidade aplicada a cada par comparativo é estimada 

de acordo com a opinião especialista, de modo que se o elemento C1 for igualmente importante 

ao elemento C2, algum valor de 2 a 9 deverá ser escolhido. Sendo o elemento C1 menos 

importante que C2, um número inverso aos valores 2 a 9 deverá ser escolhido, como por 

exemplo, ½, 1/3, ¼, etc. 

 

Tabela 1 – Escala Fundamental de Saaty 

Escala 

Numérica 
Escala Verbal Explicação 

1 Igual Importância 
As duas atividades contribuem igualmente para o 

objetivo 

3 Importância pequena de uma sobre a outra 
A experiência e o juízo favorecem uma atividade 

em relação à outra 

5 Importância grande ou essencial 
A experiência ou juízo favorece fortemente uma 

atividade em relação à outra 

7 Importância muito grande ou demonstrada 
Uma atividade é muito fortemente favorecida em 

relação à outra. Pode ser demonstrada na prática. 
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9 Importância absoluta 
A evidencia favorece uma atividade em relação à 

outra, com o mais alto grau de segurança. 

2,4,6,8 Valores Intermediários 
Quando se procura uma condição de compromisso 

entre duas definições. 

Fonte: Adaptado de Saaty (2008) 

 

5º passo: Construir uma matriz G, representada pela equação 9, normalizada a partir do cálculo 

da média geométrica das dominâncias de cada linha da matriz, onde o resultado da média 

geométrica de cada linha pode ser representado pelo elemento ai1. Os elementos finais da matriz 

G representam o percentual de importância de cada critério de acordo com o método AHP. 

 

G =  
1

∑ 𝑎𝑖1
𝑛
𝑖=1

×

𝐶1

⋮
𝐶2

⋮
𝐶𝑛 [

 
 
 
 
 √1 ∙ 𝑥 ∙ 𝑦𝑛

⋮

√1 𝑥 ∙ 1 ∙ 𝑧⁄
𝑛

⋮

√1 𝑦 ∙ 1 𝑧 ∙ 1⁄⁄
𝑛

]
 
 
 
 
 

 (9) 

 

6º passo: Construir uma matriz S, representada pela equação 10, a partir do somatório das 

colunas da matriz original D. Em seguida, calcular o autovalor λ da matriz de julgamentos, com 

base na equação 11. 

 

          𝐶1                               𝐶2        ⋯                       𝐶𝑛 

S =  [(1 + 1
𝑥⁄ + 1

𝑦⁄ ) (𝑥 + 1 + 1
𝑧⁄ ) (𝑦 + 𝑧 + 1)] (10) 

 

λ𝑚á𝑥  = [𝑆] × [𝐺] (11) 

 

7º passo: Localizar o índice de consistência médio (RI) na Tabela 2, de acordo com o valor 

encontrado para o autovalor λ. 

 

Tabela 2 - Valores de RI para matrizes quadradas de ordem λ 

λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,56 

Fonte: Adaptado de Saaty (2008) 

 

8º passo: Calcular o índice de consistência (IC) e a razão de consistência (RC), de acordo com 

as equações 12 e 13, respectivamente. A razão de consistência é considerada satisfatória caso 

seja menor que 10%. Para uma razão superior a 10%, é necessário refazer os julgamentos a 

partir do 4º passo. 
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IC =  
(λ − n)

(𝑛 − 1)
 (12) 

 

RC =  
𝐼𝐶

𝑅𝐼
 (13) 

 

3.3.2.1. Estrutura de decisão da matriz proposta 

 A utilização do método selecionado tem como objetivo possibilitar a distribuição de 

importância a diferentes critérios (C1-C4), representados no caso prático por diferentes 

indicadores considerados no modelo de avaliação de desempenho da empresa em estudo. A 

estrutura hierárquica de decisão do método AHP é representada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estrutura hierárquica de decisão AHP 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Para a atribuição de dominâncias entre os critérios, foi considerado o consenso da 

análise paritária de um grupo focal especializado composto por 8 integrantes: 1 diretor 

comercial, 3 gestores comerciais, 2 supervisores de loja e 2 gerentes de loja. 

 Para que o grupo focal conseguisse chegar a um consenso eles foram reunidos em um 

encontro de aproximadamente 2 horas, o qual iniciou-se pela apresentação dos critérios 

sugeridos e do método AHP. Em seguida, os participantes discutiram as dominâncias paritárias. 

Os critérios relacionados a uma mesma área de gestão (finanças, operações, marketing ou 

recursos humanos) apresentaram discussões mais longas, apontando a dificuldade de 

estabelecer dominâncias entre eles. 

 Detalhada a metodologia utilizada no projeto, o capítulo a seguir apresenta o estudo de 

caso com a descrição da empresa, a modelagem desenvolvida, as análises realizadas e os 

resultados obtidos. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 Por questões de confidencialidade, o nome da empresa não pode ser divulgado. Logo, 

referiu-se a ela como “empresa em estudo”. 

 

4.1.  APRESENTAÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO 

 A empresa comercializa produtos alimentícios e está no mercado desde 1932, com a sua 

primeira loja localizada no Saara (Centro do Rio de Janeiro). Atualmente, possui uma rede de 

lojas de varejo composta por 51 lojas próprias localizadas nos municípios do Rio de Janeiro, 

Niterói, Cabo Frio, Volta Redonda, Petrópolis e um centro de distribuição. A figura 4 exibe a 

localização de 27 lojas da empresa de acordo com os principais resultados do serviço de busca 

Google Maps. 

 

Figura 4 – Mapa de localização dos estabelecimentos da empresa 

 

Fonte: Google Maps, 2021 

 

 Além da venda nas lojas físicas, a rede engloba um serviço de televendas para pessoas 

jurídicas como restaurantes, hotéis e hospitais, um e-commerce próprio e outros canais de 

vendas digitais. Os canais de vendas digitais foram desenvolvidos aceleradamente nos últimos 

doze meses, com o objetivo de continuar atendendo a todos os clientes mesmo com as restrições 

de circulação para evitar o avanço do COVID-19. Paralelamente, desenvolveu-se um modelo 

de gestão de relacionamento com clientes por meio de um programa de fidelidade, o qual 

atualmente contabiliza mais de 200 mil clientes cadastrados. 
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 Com 89 anos de tradição e história no setor alimentício, até março de 2021, a empresa 

em estudo possuía, aproximadamente, 1.380 colaboradores e estava classificada como grande 

empresa quanto ao porte. Essa última classificação baseia-se na Receita Operacional Bruta da 

empresa (BNDES, 2017).  

 As lojas comercializam mais de 2000 produtos de 25 diferentes países das seguintes 

categorias: temperos, oleaginosas, aperitivos, conservas, chás, produtos naturais, suplementos, 

superalimentos (produtos ricamente nutritivos para saúde como espirulina, colágeno, dentre 

outros), artigos alimentares importados (bacalhau, frutas secas, vinhos, dentre outros), 

destilados, entre outros. 

 Nos últimos dois anos, a empresa focou em um projeto acelerado de expansão de lojas 

com uma revitalização da identidade da marca. Abriu 17 novas lojas em regiões comerciais, 

residenciais, shoppings centers e fora da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de neutralizar 

os possíveis impactos negativos do crescimento da competitividade no mercado do varejo 

alimentício. Com isso, a empresa ampliou o seu raio de atuação, atingindo 22% mais clientes 

no decorrer desse período. 

 

4.2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DA ANÁLISE 

 Por 82 anos, a empresa não utilizou nenhum modelo documentado de avaliação de 

desempenho das suas lojas. Nesse período, comparava-se apenas o faturamento total de cada 

um dos seus estabelecimentos, indicador que era utilizado unicamente como parâmetro para 

localização ideal de abertura de novas lojas.  

 Em 2014, conhecido internamente como “o ano da virada”, foi iniciado um processo de 

gestão profissional com apoio de especialistas para fazer do crescimento do seu capital humano, 

o seu próprio crescimento. A partir desse momento, a empresa em estudo enxergou com maior 

clareza o propósito do seu negócio, o qual visa um crescimento pautado na satisfação máxima 

de clientes e no desenvolvimento dos seus colaboradores. 

 Definido o seu propósito, a empresa observou que para atingir um nível de excelência 

operacional, era necessário o desenvolvimento dos seus fluxos logístico e comercial. Nesse 

sentido, almejando tal amadurecimento, a empresa desenvolveu um modelo de avaliação de 

desempenho de lojas, internamente conhecido como “painel de metas”.  

 O modelo desenvolvido buscava olhar para outras perspectivas além da perspectiva 

financeira e, a partir disso, foi aperfeiçoado ao longo dos anos com inclusão de novos 

indicadores e redistribuição dos pesos sob a ótica do setor comercial. No entanto, o 
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aperfeiçoamento realizado de forma ocasional, não acompanhou integralmente os avanços do 

mercado de varejo alimentício.  

 Dessa forma, a partir da contextualização e compreensão dos desafios do segmento 

varejista, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo do modelo vigente de 

avaliação de desempenho de lojas físicas da empresa estudada. A partir desse diagnóstico, 

espera-se prever melhorias que podem ser feitas no modelo para adequá-lo à realidade do 

segmento varejista e identificar possíveis ganhos desse aperfeiçoamento mais estruturado para 

o negócio. 

 

4.3.  ANÁLISE DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

4.3.1. Etapa de diagnóstico 

 O modelo de avaliação de desempenho utilizado atualmente é aplicado mensalmente e 

está relacionado ao modelo de remuneração dos colaboradores que atuam diretamente nas 

vendas das lojas físicas. A Tabela 3 apresenta os indicadores que são considerados no modelo, 

bem como a distribuição de pesos aplicada. 

 

Tabela 3 – Indicadores e pesos do modelo de avaliação de acordo com a área de gestão 

Área de gestão/Indicadores Peso (importância) 

Finanças 48,33% 

Receita total (R$) 36,67% 

Same Store Sales (%) 11,66% 

Operações 51,67% 

Despesas das lojas/receita líquida (%) 14,17% 

Perdas em loja/receita líquida (%) 14,17% 

Prazo Médio de Estoque (dias) 11,67% 

Acuracidade de Estoque em loja (%) 11,66% 

Recursos Humanos 0,00% 

Marketing 0,00% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Como observado, o modelo utilizado analisa seis indicadores de duas áreas de gestão 

(Finanças e Operações), não apresentando indicadores que contemplem as áreas de Recursos 

Humanos e Marketing. Além disso, observa-se uma grande importância atribuída para o 

indicador de “Receita total”, cuja representatividade é de 36,67%. Como apontado 



39 
 

anteriormente, a distribuição de pesos foi realizada a partir da percepção qualitativa da equipe 

de gestão comercial, sem nenhum modelo matemático envolvido. 

 A seguir, será feito um detalhamento de cada um dos indicadores utilizados de acordo 

com a área de gestão relacionada, com o intuito de compreender a métrica utilizada a partir das 

variáveis que o compõem. 

 

4.3.1.1. Indicadores financeiros 

 O indicador de receita total é o mais simples de ser calculado e representa o volume 

total de vendas de cada loja num período de um mês, como representado na equação 14. Com 

o seu peso de 36,67%, é o indicador que mais impacta na remuneração dos colaboradores e 

indica o quanto a loja está próxima do orçamento previsto para determinado mês. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 (14) 

 

 O indicador de Same Store Sales (SSS), em português “vendas nas mesmas lojas”, 

refere-se ao comparativo do volume de vendas de uma loja em um determinado mês contra o 

volume de vendas do mesmo mês no ano anterior. A equação 15 representa o cálculo utilizado 

para um mês ilustrativo de julho de 2020. 

 

𝑆𝑆𝑆 =  
∑𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑗𝑎 𝑒𝑚 𝐽𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑒 2020 (𝑅$)

∑𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑗𝑎 𝑒𝑚 𝐽𝑢𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑒 2019 (𝑅$)
 (15) 

 

4.3.1.2. Indicadores operacionais 

 Os indicadores operacionais de maior relevância são os que relacionam as despesas e as 

perdas com a receita líquida (RL), descritos nas equações 16 e 17, respectivamente. 

 As despesas consideradas são as de pessoal e operacional (energia, água e materiais). 

Para o segundo indicador, as perdas consideradas são aquelas da categoria de quebras 

operacionais referentes a avaria, contaminação, data de validade e resíduos de produtos. Já a 

receita líquida, em ambos indicadores, é calculada a partir da subtração de imposto da receita 

total. 

 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =  
∑𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 (𝑅$)

∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 
 (16) 
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 =  
∑𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 (𝑅$)

∑𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 (17) 

 

 Por fim, os indicadores de prazo médio de estoque (PME) e acuracidade de estoque, são 

indicadores operacionais que se referem à gestão de estoque. O indicador de prazo médio de 

estoque, representado pela equação 18, objetiva a adequação do volume de estoque à 

expectativa de vendas em um determinado período, evitando rupturas ou excessos de produtos. 

Já o indicador de acuracidade, representado pela equação 19, resulta da comparação entre o 

estoque sistêmico e real de cada produto ativo, internamente denominado como stock keeping 

unit (SKU). 

 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =  
∑ (𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑅$)𝑛 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑛⁄ )𝑛

1

𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠
 (18) 

 

𝐴𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑚 𝑙𝑜𝑗𝑎 =  
∑𝑁º 𝑑𝑒 𝑆𝐾𝑈𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒

∑𝑁º 𝑑𝑒 𝑆𝐾𝑈𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 (19) 

 

4.3.2. Aplicação da TOPSIS 

 Realizada a etapa de compreensão do modelo de avaliação de desempenho atual, 

buscou-se identificar o impacto dos pesos atribuídos no resultado global de cada loja. Para isso, 

aplicou-se o método TOPSIS, comparando as diferentes alternativas (lojas) à luz dos seis 

critérios explicitados anteriormente. 

 Para aplicação do método, foram elaboradas inicialmente seis matrizes de decisão a 

partir dos pesos utilizados no modelo atual, sendo uma para cada mês de dados disponibilizados, 

de julho a dezembro de 2020. Posteriormente, a partir do objetivo de identificar o impacto da 

atribuição de pesos, desenvolveu-se outras seis matrizes de decisão desconsiderando os pesos 

atribuídos a cada critério. Ou seja, nessa aplicação, atribuiu-se a cada critério um peso unitário. 

 Realizada a contextualização da aplicação do método TOPSIS, abaixo seguem os passos 

utilizados para execução da metodologia, utilizando como exemplo as matrizes de decisão 

desenvolvidas para o mês de julho de 2020: 

 

1º passo: Estruturar as matrizes de decisão e vetor de pesos. Com o objetivo de preservar os 

dados da empresa X, as matrizes com os valores absolutos dos indicadores não serão 

apresentadas. Além disso, os nomes de cada loja também foram preservados. 

 

2º passo: Ponderar e normalizar as matrizes de decisão. A matriz normalizada a partir da 

atribuição de pesos (ponderada) é representada na tabela 4, enquanto a matriz normalizada com 
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pesos unitários (não ponderada) é representada na tabela 5. 

Tabela 4 – Matriz de decisão ponderada normalizada 

Critérios/ 

Alternativas 
Receita total  

Despesas das 

Lojas/ RL 

Perda em 

loja/RL 
PME 

Acuracidade 

de Estoque  
SSS 

Loja 1 0,0771 0,0121 0,0046 0,0136 0,0186 0,0237 

Loja 2 0,0183 0,0258 0,0901 0,0000 0,0200 -0,0245 

Loja 3 0,0613 0,0137 0,0078 0,0133 0,0179 0,0198 

Loja 4 0,0540 0,0159 0,0029 0,0157 0,0163 0,0230 

Loja 5 0,0700 0,0103 0,0018 0,0132 0,0168 0,0441 

Loja 6 0,0429 0,0147 0,0141 0,0180 0,0177 0,0164 

Loja 7 0,0779 0,0120 0,0037 0,0167 0,0184 0,0204 

Loja 8 0,0421 0,0136 0,0183 0,0187 0,0161 0,0106 

Loja 9 0,0336 0,0175 0,0107 0,0233 0,0196 0,0000 

Loja 10 0,0713 0,0127 0,0117 0,0177 0,0172 0,0104 

Loja 11 0,0565 0,0140 0,0078 0,0161 0,0178 0,0000 

Loja 12 0,0645 0,0133 0,0007 0,0159 0,0179 0,0110 

Loja 13 0,0673 0,0147 0,0057 0,0199 0,0159 0,0072 

Loja 14 0,0720 0,0131 0,0025 0,0142 0,0188 0,0078 

Loja 15 0,0506 0,0115 0,0143 0,0139 0,0173 0,0141 

Loja 16 0,0444 0,0183 0,0113 0,0239 0,0156 0,0063 

Loja 17 0,0524 0,0138 0,0088 0,0154 0,0162 0,0308 

Loja 18 0,0319 0,0203 0,0091 0,0287 0,0198 0,0000 

Loja 19 0,0891 0,0122 0,0037 0,0132 0,0164 0,0000 

Loja 20 0,0321 0,0149 0,0052 0,0199 0,0179 0,0000 

Loja 21 0,0747 0,0141 0,0129 0,0170 0,0172 0,0103 

Loja 22 0,0316 0,0165 0,0124 0,0218 0,0166 0,0000 

Loja 23 0,0455 0,0150 0,0079 0,0228 0,0182 0,0191 

Loja 24 0,0922 0,0115 0,0073 0,0140 0,0133 0,0000 

Loja 25 0,0742 0,0142 0,0023 0,0149 0,0167 0,0087 

Loja 26 0,0494 0,0156 0,0082 0,0168 0,0173 0,0148 

Loja 27 0,0528 0,0122 0,0049 0,0167 0,0163 0,0305 

Loja 28 0,0852 0,0149 0,0174 0,0167 0,0167 0,0047 

Loja 29 0,0416 0,0131 0,0068 0,0167 0,0200 -0,0002 

Loja 30 0,0447 0,0173 0,0032 0,0210 0,0197 0,0000 

Loja 31 0,0234 0,0218 0,0324 0,0266 0,0196 0,0000 

Loja 32 0,0631 0,0129 0,0053 0,0146 0,0155 0,0182 

Loja 33 0,0172 0,0284 0,0553 0,0167 0,0199 -0,0196 

Loja 34 0,0390 0,0202 0,0201 0,0213 0,0172 -0,0173 

Loja 35 0,0602 0,0170 0,0046 0,0161 0,0161 0,0071 

Loja 36 0,0055 0,0758 0,0615 0,0167 0,0203 -0,0369 

Loja 37 0,0299 0,0178 0,0033 0,0237 0,0194 0,0000 

Loja 38 0,0694 0,0128 0,0093 0,0148 0,0171 0,0126 

Loja 39 0,0100 0,0505 0,0134 0,0167 0,0203 -0,0344 

Loja 40 0,0125 0,0438 0,0182 0,0167 0,0198 0,0000 

Loja 41 0,0403 0,0147 0,0129 0,0198 0,0179 0,0188 

Loja 42 0,0571 0,0132 0,0202 0,0119 0,0180 0,0342 

Loja 43 0,0818 0,0128 0,0045 0,0143 0,0162 0,0152 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 5 – Matriz de decisão não ponderada normalizada 

Critérios/ 

Alternativas 
Receita total 

Despesas das 

Lojas/ RL 

Perda em 

loja/RL 
PME 

Acuracidade 

de Estoque 
SSS 

Loja 1 0,2101 0,0854 0,0321 0,1164 0,1594 0,1965 

Loja 2 0,0500 0,1824 0,6356 0,0000 0,1715 -0,2029 

Loja 3 0,1671 0,0968 0,0547 0,1143 0,1538 0,1641 

Loja 4 0,1473 0,1121 0,0204 0,1344 0,1399 0,1903 

Loja 5 0,1908 0,0726 0,0130 0,1129 0,1444 0,3652 

Loja 6 0,1169 0,1037 0,0992 0,1544 0,1518 0,1360 

Loja 7 0,2123 0,0844 0,0263 0,1432 0,1575 0,1694 

Loja 8 0,1148 0,0958 0,1290 0,1605 0,1379 0,0882 

Loja 9 0,0917 0,1235 0,0758 0,1994 0,1680 0,0000 

Loja 10 0,1946 0,0896 0,0824 0,1521 0,1473 0,0865 

Loja 11 0,1540 0,0988 0,0552 0,1380 0,1529 0,0836 

Loja 12 0,1759 0,0939 0,0049 0,1359 0,1538 0,0916 

Loja 13 0,1834 0,1034 0,0406 0,1702 0,1364 0,0600 

Loja 14 0,1963 0,0921 0,0180 0,1215 0,1610 0,0643 

Loja 15 0,1380 0,0812 0,1009 0,1189 0,1480 0,1171 

Loja 16 0,1212 0,1294 0,0796 0,2047 0,1337 0,0524 

Loja 17 0,1429 0,0971 0,0624 0,1323 0,1390 0,2553 

Loja 18 0,0870 0,1435 0,0644 0,2463 0,1700 0,0000 

Loja 19 0,2430 0,0858 0,0259 0,1135 0,1409 0,1852 

Loja 20 0,0875 0,1052 0,0370 0,1701 0,1534 0,0000 

Loja 21 0,2037 0,0995 0,0910 0,1460 0,1476 0,0854 

Loja 22 0,0862 0,1165 0,0878 0,1865 0,1423 0,0000 

Loja 23 0,1241 0,1060 0,0560 0,1956 0,1559 0,1587 

Loja 24 0,2516 0,0812 0,0516 0,1199 0,1144 0,1566 

Loja 25 0,2023 0,1000 0,0166 0,1274 0,1436 0,0721 

Loja 26 0,1348 0,1101 0,0575 0,1440 0,1480 0,1231 

Loja 27 0,1440 0,0862 0,0348 0,1434 0,1397 0,2527 

Loja 28 0,2323 0,1051 0,1226 0,1434 0,1429 0,0392 

Loja 29 0,1133 0,0924 0,0481 0,1429 0,1719 -0,0018 

Loja 30 0,1219 0,1219 0,0224 0,1796 0,1691 0,0000 

Loja 31 0,0638 0,1538 0,2288 0,2277 0,1680 0,0000 

Loja 32 0,1721 0,0914 0,0374 0,1247 0,1327 0,1506 

Loja 33 0,0469 0,2007 0,3901 0,1429 0,1708 -0,1622 

Loja 34 0,1064 0,1423 0,1419 0,1824 0,1476 -0,1437 

Loja 35 0,1640 0,1199 0,0328 0,1382 0,1385 0,0586 

Loja 36 0,0149 0,5347 0,4343 0,1429 0,1742 -0,3062 

Loja 37 0,0814 0,1257 0,0236 0,2034 0,1663 0,0000 

Loja 38 0,1893 0,0905 0,0659 0,1265 0,1467 0,1042 

Loja 39 0,0273 0,3564 0,0943 0,1429 0,1738 -0,2852 

Loja 40 0,0341 0,3091 0,1281 0,1429 0,1701 0,0000 

Loja 41 0,1100 0,1040 0,0911 0,1694 0,1538 0,1560 

Loja 42 0,1558 0,0934 0,1427 0,1017 0,1545 0,2832 

Loja 43 0,2230 0,0904 0,0319 0,1223 0,1386 0,1262 

Fonte: Autoria própria 
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3º passo: Obter as soluções ideais positiva (PIS) e negativa (NIS) de acordo com o impacto de 

cada indicador, explicitado na tabela 6. As soluções ideais para a matriz de decisão ponderada 

e não ponderada são exibidas nas tabelas 7 e 8, respectivamente. 

 

Tabela 6 – Critérios e seus respectivos impactos 

Área de gestão/Indicadores Impacto do indicador 

Finanças   

Receita total (em R$) Positivo 

Same Store Sales (%) Positivo 

Operações   

Despesas das lojas/receita líquida (%) Negativo 

Perdas em loja/receita líquida (%) Negativo 

Prazo Médio de Estoque (dias) Negativo 

Acuracidade de Estoque na loja (%) Positivo 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 7 – Valores de PIS e NIS para cada critério da matriz ponderada 

Critérios/ 

Soluções 
Receita total 

Despesas das 

Lojas/ RL 

Perda em 

loja/RL 
PME 

Acuracidade 

de Estoque 
SSS 

PIS 0,0922 0,0103 0,0007 0,0000 0,0203 0,0441 

NIS 0,0055 0,0758 0,0901 0,0287 0,0133 -0,0369 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 8 – Valores de PIS e NIS para cada critério da matriz não ponderada 

Critérios/ 

Soluções 
Receita total 

Despesas das 

Lojas/ RL 

Perda em 

loja/RL 
PME 

Acuracidade 

de Estoque 
SSS 

PIS 0,2516 0,0726 0,0049 0,0000 0,1742 0,3652 

NIS 0,0149 0,5347 0,6356 0,2463 0,1144 -0,3062 

Fonte: Autoria própria 

 

4º passo: Calcular as distâncias euclidianas entre os valores normalizados e os valores da 

solução ideal positiva (PIS) representado por D+ e da solução ideal negativa (NIS) representado 

por D- das matrizes ilustradas nas tabelas 4 e 5. A tabela 9 apresentada os resultados 

encontrados para as duas matrizes. 

 

Tabela 9 – Distâncias euclidianas calculadas para matriz ponderada e não ponderada 

Matriz/ 

Alternativas 

Matriz ponderada Matriz não ponderada 

D+ D- D+ D- 

Loja 1 0,0292 0,1429 0,2118 0,9358 

Loja 2 0,1356 0,0607 0,8793 0,4472 

Loja 3 0,0424 0,1312 0,2532 0,8902 
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Loja 4 0,0469 0,1316 0,2500 0,9134 

Loja 5 0,0262 0,1518 0,1319 1,0495 

Loja 6 0,0611 0,1178 0,3238 0,8302 

Loja 7 0,0326 0,1422 0,2475 0,9228 

Loja 8 0,0657 0,1129 0,3720 0,7892 

Loja 9 0,0779 0,1092 0,4542 0,7663 

Loja 10 0,0449 0,1298 0,3332 0,8371 

Loja 11 0,0596 0,1214 0,3339 0,8435 

Loja 12 0,0461 0,1336 0,3161 0,8888 

Loja 13 0,0494 0,1292 0,3611 0,8419 

Loja 14 0,0441 0,1351 0,3302 0,8748 

Loja 15 0,0550 0,1215 0,3140 0,8386 

Loja 16 0,0669 0,1137 0,4089 0,7844 

Loja 17 0,0458 0,1320 0,2157 0,9302 

Loja 18 0,0811 0,1083 0,4793 0,7625 

Loja 19 0,0464 0,1419 0,2169 0,9408 

Loja 20 0,0775 0,1143 0,4379 0,8057 

Loja 21 0,0437 0,1301 0,3327 0,8283 

Loja 22 0,0792 0,1079 0,4531 0,7604 

Loja 23 0,0584 0,1235 0,3182 0,8672 

Loja 24 0,0472 0,1417 0,2524 0,9126 

Loja 25 0,0428 0,1360 0,3262 0,8748 

Loja 26 0,0553 0,1229 0,3128 0,8513 

Loja 27 0,0454 0,1350 0,2169 0,9500 

Loja 28 0,0468 0,1313 0,3782 0,7910 

Loja 29 0,0697 0,1170 0,4201 0,8106 

Loja 30 0,0685 0,1182 0,4303 0,8118 

Loja 31 0,0923 0,0893 0,5265 0,6403 

Loja 32 0,0422 0,1330 0,2665 0,8961 

Loja 33 0,1152 0,0639 0,7108 0,4555 

Loja 34 0,0868 0,0978 0,5810 0,6616 

Loja 35 0,0523 0,1259 0,3536 0,8385 

Loja 36 0,1495 0,0317 0,9618 0,2340 

Loja 37 0,0804 0,1136 0,4549 0,8028 

Loja 38 0,0427 0,1313 0,3046 0,8579 

Loja 39 0,1224 0,0821 0,7630 0,5828 

Loja 40 0,1000 0,0883 0,5218 0,6452 

Loja 41 0,0624 0,1188 0,3183 0,8439 

Loja 42 0,0432 0,1297 0,2146 0,9097 

Loja 43 0,0344 0,1416 0,2742 0,8990 

Fonte: Autoria própria 

 

5º passo: Classificar as alternativas em ordem decrescente a partir dos valores do Ranking Index 

(RCi). Esse ranking varia entre 0 e 1, sendo as melhores alternativas aquelas que possuem o 

desempenho global próximo de um. O resultado do ranking pode ser verificado na tabela 10. 
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Tabela 10 – Ranking Index para matriz ponderada e não ponderada 

Alternativas 
Coeficiente Rci 

Matriz ponderada 

Coeficiente Rci 

Matriz não ponderada 

Loja 1 0,8155 0,8155 

Loja 2 0,3371 0,3371 

Loja 3 0,7786 0,7786 

Loja 4 0,7851 0,7851 

Loja 5 0,8883 0,8883 

Loja 6 0,7194 0,7194 

Loja 7 0,7885 0,7885 

Loja 8 0,6796 0,6796 

Loja 9 0,6278 0,6278 

Loja 10 0,7153 0,7153 

Loja 11 0,7164 0,7164 

Loja 12 0,7376 0,7376 

Loja 13 0,6998 0,6998 

Loja 14 0,7260 0,7260 

Loja 15 0,7276 0,7276 

Loja 16 0,6574 0,6574 

Loja 17 0,8118 0,8118 

Loja 18 0,6140 0,6140 

Loja 19 0,8126 0,8126 

Loja 20 0,6479 0,6479 

Loja 21 0,7134 0,7134 

Loja 22 0,6266 0,6266 

Loja 23 0,7316 0,7316 

Loja 24 0,7833 0,7833 

Loja 25 0,7284 0,7284 

Loja 26 0,7313 0,7313 

Loja 27 0,8141 0,8141 

Loja 28 0,6765 0,6765 

Loja 29 0,6587 0,6587 

Loja 30 0,6536 0,6536 

Loja 31 0,5487 0,5487 

Loja 32 0,7708 0,7708 

Loja 33 0,3906 0,3906 

Loja 34 0,5324 0,5324 

Loja 35 0,7034 0,7034 

Loja 36 0,1957 0,1957 

Loja 37 0,6383 0,6383 

Loja 38 0,7380 0,7380 

Loja 39 0,4330 0,4330 

Loja 40 0,5529 0,5529 

Loja 41 0,7261 0,7261 

Loja 42 0,8091 0,8091 

Loja 43 0,7663 0,7663 

Fonte: Autoria própria 
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6º passo: Por fim, ordenar as alternativas a partir do resultado do ranking, como pode ser 

observado na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Ordenação das alternativas para matriz ponderada e não ponderada 

Alternativas 
Ordenação 

Matriz ponderada 

Ordenação 

Matriz não ponderada 

Loja 1 2 2 

Loja 2 42 42 

Loja 3 7 10 

Loja 4 19 8 

Loja 5 1 1 

Loja 6 26 21 

Loja 7 3 7 

Loja 8 29 27 

Loja 9 34 34 

Loja 10 16 23 

Loja 11 25 22 

Loja 12 15 14 

Loja 13 20 26 

Loja 14 9 20 

Loja 15 23 18 

Loja 16 30 30 

Loja 17 17 5 

Loja 18 36 36 

Loja 19 10 4 

Loja 20 32 32 

Loja 21 13 24 

Loja 22 35 35 

Loja 23 24 15 

Loja 24 12 9 

Loja 25 5 17 

Loja 26 22 16 

Loja 27 14 3 

Loja 28 18 28 

Loja 29 31 29 

Loja 30 28 31 

Loja 31 38 38 

Loja 32 6 11 

Loja 33 41 41 

Loja 34 37 39 

Loja 35 21 25 

Loja 36 43 43 

Loja 37 33 33 

Loja 38 8 13 

Loja 39 40 40 

Loja 40 39 37 

Loja 41 27 19 

Loja 42 11 6 

Loja 43 4 12 

Fonte: Autoria própria 
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 Após a aplicação do método TOPSIS, pode-se observar que a empresa analisada possui 

uma variação nos resultados quando comparamos a posição de cada alternativa no ranking da 

matriz ponderada e da matriz não ponderada, indicando um forte impacto da atribuição de pesos 

no mês de julho de 2020.  

 Adotando o mesmo procedimento para os seis períodos com disponibilidade de dados, 

calculou-se a posição média de cada alternativa no período completo, ou seja, de julho a 

dezembro de 2020. A tabela 12 a seguir apresenta a ordenação final de cada alternativa quando 

atribuímos os pesos (matriz ponderada) ou consideramos pesos unitários (matriz não 

ponderada). Nessa tabela podemos observar que a variação nos resultados, indicando um forte 

impacto da atribuição de pesos, se repete. 

 

Tabela 12 – Posição média das alternativas para matriz ponderada e não ponderada 

Alternativas 
Posição média 

Matriz ponderada 

Posição média 

Matriz não ponderada 

Loja 1 3 6 

Loja 2 43 43 

Loja 3 17 16 

Loja 4 20 5 

Loja 5 1 1 

Loja 6 31 31 

Loja 7 4 8 

Loja 8 27 24 

Loja 9 34 35 

Loja 10 19 28 

Loja 11 29 23 

Loja 12 8 14 

Loja 13 21 26 

Loja 14 8 17 

Loja 15 23 18 

Loja 16 27 25 

Loja 17 18 6 

Loja 18 30 37 

Loja 19 12 4 

Loja 20 32 26 

Loja 21 16 20 

Loja 22 37 34 

Loja 23 26 12 

Loja 24 13 9 

Loja 25 14 22 

Loja 26 24 19 

Loja 27 11 3 

Loja 28 15 32 

Loja 29 25 21 
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Loja 30 22 33 

Loja 31 36 36 

Loja 32 7 15 

Loja 33 40 40 

Loja 34 39 39 

Loja 35 6 11 

Loja 36 42 42 

Loja 37 34 29 

Loja 38 5 13 

Loja 39 41 41 

Loja 40 38 38 

Loja 41 33 29 

Loja 42 10 2 

Loja 43 2 10 

Fonte: Autoria própria 

 

 Dessa forma, com o objetivo de identificar o motivo dessa variação, segmentou-se as 

alternativas disponíveis em três diferentes clusters. O primeiro cluster representa o grupo de 

lojas que caíram de posição média quando consideramos pesos unitários, saindo das cinco 

primeiras colocações; o segundo de lojas que subiram de posição média, entrando nas cinco 

primeiras colocações; e o terceiro, o menor deles, composto por lojas que se mantiveram na 

primeira ou última posições do ranking. A tabela 13 apresenta as lojas que compõem cada um 

dos três clusters. 

 

Tabela 13 – Clusterização de alternativas de acordo com a variação de posição média 

Cluster Alternativas Observação 

1 

Loja 1 

Lojas que saíram das 5 primeiras posições 
Loja 7 

Loja 38 

Loja 43 

2 

Loja 4 

Lojas que entraram nas 5 primeiras posições 
Loja 19 

Loja 27 

Loja 42 

3 
Loja 5 Lojas que se mantiveram nas primeira e última posições 

Loja 5 (1); Loja 2 (43) Loja 2 

Fonte: Autoria própria 

 

 Realizada a segmentação das alternativas, desenvolveu-se ilustrações gráficas para 

identificar um padrão entre as lojas que compõem cada cluster. Nesse sentido, as ilustrações 

comparam, para uma mesma loja, os resultados normalizados dos critérios quando a matriz 
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inicial tenha sido ponderada ou não. Os painéis com as ilustrações para os clusters 1, 2 e 3 estão 

representados nas figuras 5, 6 e 7, respectivamente. 

 

Figura 5 – Painel de ilustrações gráficas para alternativas do cluster 1 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 6 – Painel de gráficos radares para alternativas do cluster 2 

 
Fonte: Autoria própria 

.Eixos "Não ponderada": fixados de 0,02 a 0,25

.Eixos "Ponderada": fixados em 0 e 0,1

Loja Alcântara Loja Botafogo

Rótulos de Coluna Rótulos de Coluna

Valores Não ponderada Ponderada Valores Não ponderada Ponderada

Soma de Receita total (R$) 0,208888517 0,076599419 Soma de Receita total (R$) 0,206978494 0,075899014

Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,106186766 0,015046665 Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,126147973 0,017875168

Soma de Perda em loja/RL 0,068548567 0,009713332 Soma de Perda em loja/RL 0,06966853 0,009872031

Soma de PME (DIAS) - Loja 0,11026579 0,012868018 Soma de PME (DIAS) - Loja 0,120819978 0,014099691

Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,15548783 0,018129881 Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,153245987 0,017868482

Soma de Same Store Sales 0,202681923 0,024476952 Soma de Same Store Sales 0,164941679 0,019919238

Loja São Gonçalo Loja Tijuca 3

Rótulos de Coluna Rótulos de Coluna

Valores Não ponderada Ponderada Valores Não ponderada Ponderada

Soma de Receita total (R$) 0,204236558 0,074893546 Soma de Receita total (R$) 0,223863708 0,082090822

Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,119083919 0,016874191 Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,115139961 0,016315332

Soma de Perda em loja/RL 0,088766387 0,012578197 Soma de Perda em loja/RL 0,093058905 0,013186447

Soma de PME (DIAS) - Loja 0,094657057 0,011046479 Soma de PME (DIAS) - Loja 0,113990078 0,013302642

Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,152285197 0,017756454 Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,150203486 0,017513726

Soma de Same Store Sales 0,179034951 0,021621217 Soma de Same Store Sales 0,150418596 0,018165353

Cluster 1: Saíram do top5 (Loja 1; Loja 7; Loja 38; Loja 43)

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 1

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade de

Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 7

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 38

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade de

Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 43

Não ponderada

Ponderada

.Eixos "Não ponderada": fixados em 0,02 e 0,45

.Eixos "Ponderada": fixados em 0 e 0,1

Loja Barra 1 Loja Icaraí

Rótulos de Coluna Rótulos de Coluna

Valores Não ponderada Ponderada Valores Não ponderada Ponderada

Soma de Receita total (R$) 0,136754739 0,050147963 Soma de Receita total (R$) 0,224343367 0,082266713

Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,131086086 0,018574898 Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,114513 0,016226492

Soma de Perda em loja/RL 0,069600291 0,009862361 Soma de Perda em loja/RL 0,065054778 0,009218262

Soma de PME (DIAS) - Loja 0,150730643 0,017590266 Soma de PME (DIAS) - Loja 0,110306354 0,012872752

Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,157729673 0,01839128 Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,151644671 0,017681769

Soma de Same Store Sales 0,15763203 0,019036486 Soma de Same Store Sales 0,178804705 0

Loja Méier Loja Tijuca 2

Rótulos de Coluna Rótulos de Coluna

Valores Não ponderada Ponderada Valores Não ponderada Ponderada

Soma de Receita total (R$) 0,134917667 0,049474308 Soma de Receita total (R$) 0,148379647 0,054410816

Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,115842158 0,016414834 Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,126661259 0,0179479

Soma de Perda em loja/RL 0,219434476 0,031093865 Soma de Perda em loja/RL 0,200666126 0,02843439

Soma de PME (DIAS) - Loja 0,139635526 0,016295466 Soma de PME (DIAS) - Loja 0,107270491 0,012518466

Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,152765592 0,017812468 Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,151324407 0,017644426

Soma de Same Store Sales 0,261099093 0,031531721 Soma de Same Store Sales 0,320375595 0,038690268

Cluster 2: Entraram no top 5 (Loja 4; Loja 19; Loja 27; Loja 42)

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 4

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade de

Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 19

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 27

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS) -

Loja

Soma de Acuracidade de

Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 42

Não ponderada

Ponderada
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Figura 7 – Painel de gráficos radares para alternativas do cluster 3 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 A partir da análise dos gráficos radares, é possível perceber um padrão para cada cluster. 

Para as alternativas do cluster 1, observa-se que o grande peso atribuído para o critério “receita 

total” foi o responsável pela mudança da posição relativa de cada loja, uma vez que são lojas 

que possuem esse critério como ponto forte dentre os possíveis. Já para as alternativas do cluster 

2, percebe-se que são lojas com menor força de vendas e quando se atribuiu pesos unitários, 

elas assumiram uma colocação maior.  

 Por fim, para as alternativas do cluster 3, observa-se que o fator responsável por manter 

a Loja 5 como a melhor alternativa é o seu excelente desempenho em todos os critérios. Por 

outro lado, o fator responsável por manter a Loja 2 na última posição é o seu baixo desempenho 

em todos os critérios, principalmente no critério de impacto negativo “perda sobre receita 

líquida”. 

 Com todas as análises realizadas, percebe-se que o critério “receita total” exerce forte 

impacto no resultado global das alternativas, questionando novamente a atribuição de pesos 

realizada ocasionalmente ao longo dos anos. Com o objetivo de desenvolver uma atribuição de 

pesos mais justa e condizente com a realidade do mercado, foi realizado um segundo estudo, 

como uma proposta de intervenção, para atualizar os critérios e atribuição de pesos utilizados. 

 

4.3.3. Proposta de intervenção  

 Para a proposta de melhoria do modelo, a primeira etapa realizada foi a sugestão de 

novos indicadores. Em entrevistas com integrantes do corpo de gestão comercial, foi 

identificado que caso fosse proposta a revisão da atribuição de pesos para os mesmos 

indicadores, dificilmente obter-se-ia uma distribuição de importâncias significativamente 

destoante da atual.  

.Eixos "Não ponderada": fixados em -0,2 e 0,95

.Eixos "Ponderada": fixados em -0,03 e 0,15

Loja Barra 2 Loja Alfândega

Rótulos de Coluna Rótulos de Coluna

Valores Não ponderada Ponderada Valores Não ponderada Ponderada

Soma de Receita total (R$) 0,175442736 0,064334851 Soma de Receita total (R$) 0,061720636 0,022632957

Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,114317019 0,016198722 Soma de Despesas das Lojas/ RL 0,262212741 0,037155545

Soma de Perda em loja/RL 0,016907203 0,002395751 Soma de Perda em loja/RL 0,724732223 0,102694556

Soma de PME (DIAS) - Loja 0,11597448 0,013534222 Soma de PME (DIAS) - Loja 0,253077813 0,029534181

Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,155167567 0,018092538 Soma de Acuracidade de Estoque na Loja 0,151644671 0,017681769

Soma de Same Store Sales 0,335174505 0,040477463 Soma de Same Store Sales -0,218633398 -0,026403337

Cluster 3: Primeiro/último lugar (Barra 2 e Alfândega)

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS)

- Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 5

Não ponderada

Ponderada

Soma de Receita total

(R$)

Soma de Despesas das

Lojas/ RL

Soma de Perda em

loja/RL

Soma de PME (DIAS)

- Loja

Soma de Acuracidade

de Estoque na Loja

Soma de Same Store

Sales

Loja 2

Não ponderada

Ponderada
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 Paralelamente, baseado na fundamentação teórica do estudo, observou-se que no 

segmento varejista, atualmente, busca-se utilizar indicadores de desempenho para as 4 áreas de 

gestão: Finanças, Operações, Recursos Humanos e Marketing. Sob essa perspectiva, os 11 

indicadores propostos para compor a revisão do modelo de avaliação de desempenho estão 

descritos na tabela 14. Com exceção dos indicadores de receita total, same store sales e prazo 

médio de estoque, os indicadores foram sugeridos a partir da fundamentação teórica realizada. 

 

Tabela 14 – Indicadores sugeridos e descrição de acordo com a área de gestão 

Área de gestão Descrição 

Finanças   

Receita total (R$) 
Representa o volume total de vendas de cada loja em um 

determinado período. 

Margem bruta (%) 
Representa o percentual de lucro em relação à receita líquida, 

após a subtração dos custos de mercadoria. 

Same Store Sales (%) 

Refere-se ao comparativo do volume de vendas de uma loja em 

um determinado mês contra o volume de vendas do mesmo mês 

no ano anterior. 

Operações   

Faturamento por colaborador (R$) 
Medição da produtividade e eficiência da loja em relação ao 

número de colaboradores. 

Consumo de água e energia/m² (R$) 

Controle do custo total da utilização de recursos não-renováveis 

como água e energia, com o objetivo de adotar práticas 

sustentáveis. 

Prazo Médio de Estoque (dias) 
Nível de adequação do volume de estoque à expectativa de 

vendas em um determinado período. 

Divergência de estoque/receita líquida (%) 

Variação entre as entradas e saídas de uma loja, englobando 

também perdas por quebras operacionais, em relação à receita 

líquida. 

Recursos Humanos   

Satisfação de colaboradores (%) 

Ter como objetivo a avaliação dos seguintes pilares: políticas 

formais de avaliação, feedbacks construtivos e consideração das 

reclamações e requerimentos, sistemas de recompensas 

relacionados à qualidade do serviço e práticas para disseminar a 

filosofia de marketing interno entre os funcionários. 

Custo com horas extras (R$) 
Relaciona-se à avaliação de excesso de trabalho e sobrecarga de 

funcionários. 

Marketing   

Satisfação de clientes (%) 

Avaliação da satisfação do cliente de acordo com níveis de 

confiança: satisfação com o atendimento, confiança no 

sortimento e confiança na marca. 

Taxa de recompra (%) 

Representa o número de clientes que fizeram uma compra, 

tiveram uma experiência satisfatória e retornaram para fazer 

novas compras. 

Fonte: Autoria própria 



52 
 

 Como enunciado anteriormente, a técnica do método AHP foi aplicado com o objetivo 

de obter uma atribuição de pesos mais adequada para o modelo de avaliação de desempenho 

atual. Dessa forma, a partir dos critérios sugeridos com base em fundamentação teórica, abaixo 

segue a ilustração das etapas para aplicação do método no estudo: 

 

1º e 2º passos: O objetivo do problema é desenvolver um novo modelo de avaliação de 

desempenho a partir da hierarquia entre os 11 critérios descritos previamente. 

 

3º e 4º passo: Construir uma matriz de comparação paritária entre os 11 elementos para 

estabelecer as dominâncias entre os critérios de acordo com os julgamentos feitos pelo grupo 

focal de gestores. Foi elaborada uma única matriz a partir da discussão e consenso do grupo, a 

qual é representada na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Matriz de comparação paritária entre os 11 critérios 

Critérios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Receita total (R$) 1 3 5 1 7 5 3 3 7 5 7 

2. Margem bruta (%) 1/3 1 3 1/3 5 3 1 1 5 3 5 

3. Same Store Sales (%) 1/5 1/3 1 1/3 5 3 1 1 5 3 5 

4. Faturamento por colaborador (R$) 1 3 3 1 7 5 3 3 7 5 7 

5. Consumo de água e energia/m2 (R$) 1/7 1/5 1/5 1/7 1 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 

6. Prazo Médio de Estoque (dias) 1/5 1/3 1/3 1/5 3 1 1 1 5 1 5 

7. Divergência de estoque/receita líquida (%) 1/3 1 1 1/3 3 1 1 1 5 1/3 1 

8. Satisfação de colaboradores (%) 1/3 1 1 1/3 3 1 1 1 5 1 1 

9. Custo com horas extras (R$) 1/7 1/5 1/5 1/7 1/3 1/5 1/5 1/5 1 1/5 1/3 

10. Satisfação de clientes (%) 1/5 1/3 1/3 1/5 3 1 3 1 5 1 1 

11. Taxa de recompra (%) 1/7 1/5 1/5 1/7 3 1/5 1 1 3 1 1 

Fonte: Autoria própria 

 

5º passo: Construir uma matriz normalizada a partir do cálculo da média geométrica das 

dominâncias de cada linha da matriz. Os argumentos finais da matriz representam o percentual 

de importância de cada critério de acordo com o método AHP. 

 

Tabela 16 – Percentual de importância atribuído a cada critério 

Critérios % Importância 

1. Receita total (R$) 23,85% 

2. Margem bruta (%) 11,49% 

3. Same Store Sales (%) 8,98% 

4. Faturamento por colaborador (R$) 22,77% 

5. Consumo de água e energia/m² (R$) 2,36% 

6. Prazo Médio de Estoque (dias) 6,07% 

7. Divergência de estoque/receita líquida (%) 6,36% 
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8. Satisfação de colaboradores (%) 7,02% 

9. Custo com horas extras (R$) 1,60% 

10. Satisfação de clientes (%) 5,79% 

11. Taxa de recompra (%) 3,71% 

Fonte: Autoria própria 

 

6º, 7º e 8º passos: Calcular o autovalor λ, o índice de consistência médio (RI), o índice de 

consistência (IC) e a razão de consistência (RC) da matriz de julgamentos. Com os valores 

obtidos, observa-se a partir da tabela 17, que o índice de consistência é satisfatório. 

 

Tabela 17 – Avaliação do grau de inconsistência do modelo 

Grau de inconsistência do modelo 

Lambda máx (λ): 11,9167 

Nº critérios (n): 11 

Indíce de consistência médio (RI): 1,5100 

Índice de consistência (IC): 0,0917 

Razão de consistência (RC): 6,07% 

Fonte: Autoria própria 

 

 Como o grau de consistência da comparação paritária foi satisfatoriamente consistente, 

tem-se um modelo alternativo para a avaliação de desempenho, com base em novos indicadores 

e em uma distribuição de importância fundamentada em modelos matemáticos. A tabela 18 

apresenta o modelo segmentando os critérios de acordo com a sua área de gestão e sua 

respectiva importância, cumprindo o objetivo inicialmente proposto neste estudo. 

 

Tabela 18 - Indicadores e pesos do modelo alternativo de avaliação de acordo com a área de gestão 

Área de gestão Peso (importância) 

Finanças 44,33% 

Receita total (R$) 23,85% 

Margem bruta (%) 11,49% 

Same Store Sales (%) 8,98% 

Operações 37,55% 

Faturamento por colaborador (R$) 22,77% 

Consumo de água e energia/m² (R$) 2,36% 

Prazo Médio de Estoque (dias) 6,07% 

Divergência de estoque/receita líquida (%) 6,36% 

Recursos Humanos 8,62% 

Satisfação de colaboradores (%) 7,02% 

Custo com horas extras (R$) 1,60% 

Marketing 9,50% 

Satisfação de clientes (%) 5,79% 

Taxa de recompra (%) 3,71% 

Fonte: Autoria própria 
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5. CONCLUSÃO 

5.1.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como observado, o comércio varejista vem assumindo uma importância cada vez maior 

no cenário econômico brasileiro. O número de empresas varejistas que aparece na relação das 

maiores empresas do Brasil vem aumentando e cresce também a competitividade no mercado. 

 Na busca pela estabilidade no mercado, a disputa pelo consumidor gera uma 

multiplicação de estratégias, levando a redefinições de cada tipo de loja ou serviço oferecido, 

cada um ampliando suas atividades tradicionais na direção de funções características de outros 

formatos ou dedicando-se a nichos específicos do mercado. Não há, portanto, um formato ideal 

de varejo, o grande desafio torna-se a conquista da eficiência no negócio escolhido e a definição 

de opções estratégicas consistentes. 

 No entanto, observam-se caminhos para superar esse desafio. A gestão de indicadores 

no processo de desenvolvimento ganha destaque, embora a grande maioria das empresas de 

varejo o fazem de forma restrita e pouco estruturada. Dessa forma, no momento em que o varejo 

alimentar brasileiro se depara com uma redução importante nas taxas de crescimento, um 

horizonte cheio de incertezas e a necessidade de trabalhar com mais produtividade e menos 

desperdícios, o tema “gestão através de indicadores” é muito oportuno. 

 A partir de uma base de conhecimento teórico necessária para o entendimento do estudo 

e de uma descrição detalhada da metodologia utilizada no projeto, observa-se que as discussões 

teóricas e metodológicas discutidas nos capítulos dois e três foram essenciais para o 

desenvolvimento do referido modelo, contribuindo de forma considerável para que os objetivos 

do trabalho fossem atingidos. 

 Além disso, o uso do método científico através da aplicação das ferramentas de apoio à 

decisão permitiu obter resultados mais coerentes a partir do diálogo entre diferentes gestores e 

o consenso de análises obtidas. 

 No contexto acadêmico, a realização do trabalho permitiu ser adquirido conhecimento 

adicional sobre ferramentas de apoio à decisão que atribuíram a cientificidade no aspecto 

metodológico dos resultados obtidos. 

 Já no contexto da organização, o trabalho permitiu a revisão do modelo utilizado 

atualmente e o consenso do juízo de valor dos gestores com relação aos pesos a serem atribuídos 

aos critérios aplicáveis à análise desenvolvida, por meio da avaliação paritária entre os critérios. 
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5.2. DISCUSSÕES SOBRE AS QUESTÕES DE PESQUISA 

 No primeiro momento deste trabalho, foram propostas três questões para guiar esse 

estudo. A primeira questão referia-se ao entendimento do modelo de avaliação de desempenho 

utilizado. Para isso, buscou-se entender os pilares estruturais do modelo, identificando os 

eventos que levaram ao formato atual, e compreender de maneira ampla os indicadores 

utilizados no modelo. 

 Com a aplicação do método TOPSIS, foi possível obter uma matriz de ordenação de 

mais de 80% das lojas da rede e, com isso, comparar a posição média de cada loja quando 

atribuídos pesos ou não. Com isso, foram analisados os impactos da ponderação de importância 

no modelo no desempenho global das lojas, seja esse impacto positivo ou negativo.  

 Ao fim da aplicação do método, constatou-se que o modelo de avaliação atual atribui 

grande importância aos indicadores financeiros e, principalmente, ao critério de receita total. 

Dessa forma, observou-se que tanto a distribuição de pesos, quanto os indicadores selecionados 

poderiam ser revisados com o objetivo de adequar o modelo à realidade do mercado: um 

contexto em que a importância de indicadores não-financeiros cresce constantemente. 

 Nesse contexto, com apoio da técnica de análise paritária AHP, respondeu-se à segunda 

questão do estudo referente ao mapeamento de melhorias no modelo. A análise hierárquica 

contribuiu fortemente para a obtenção de uma análise paritária entre os critérios e um peso 

ajustado por consenso. Além disso, a fundamentação teórica realizada no início do estudo, 

trouxe importantes referências sobre indicadores aplicados atualmente no segmento do varejo 

alimentício. 

 Ao fim da aplicação do método, foi possível determinar indicadores para as 4 áreas de 

gestão (Finanças, Operações, Recursos Humanos e Marketing) e garantir uma distribuição mais 

adequada dos pesos. Ainda que os pilares do modelo de avaliação alternativo sejam as áreas de 

Finanças e Operações (maior que 80%), percebe-se uma melhor distribuição de pesos entre os 

indicadores, não tendo nenhum indicador com importância superior a 25%, como é observado 

no modelo atual. 

 A terceira e última questão proposta no trabalho refere-se aos ganhos para o negócio a 

partir da proposta de melhorias no modelo. O primeiro ganho é àquele referente à visão 

estratégica absorvida pelos colaboradores. Para o crescimento constante de uma empresa, é 

necessário que todos o seu capital humano esteja unido pelo mesmo propósito. Quando um 

novo indicador é incluído no modelo de avaliação de lojas, ele ganha maior visibilidade, torna-
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se uma preocupação dos colaboradores impactados e, consequentemente, proporciona uma 

maior visão estratégica para os colaboradores a partir da difusão do seu conhecimento.  

 Além disso, com a introdução de indicadores das áreas de gestão de Recursos Humanos 

e Marketing, há um maior foco no colaborador e no cliente. Com indicadores voltados para o 

colaborador, há um impacto direto na produtividade da loja e alcance dos melhores resultados. 

Um colaborador satisfeito e que compreende as expectativas para com ele, é capaz de atender 

melhor aos seus clientes e conquistar uma taxa de retenção de clientes cada vez maior. 

 Já o enfoque no setor de Marketing e, consequentemente, no cliente, direciona a empresa 

à uma tendência clara no varejo: o foco na experiência do cliente. Medindo índices de satisfação 

e de recompra dos clientes, garante-se a identificação dos fatores que causam insatisfação e que 

caso não ocorressem, levariam à maximização da experiência do cliente. 

 Por fim, o acompanhamento dos indicadores do modelo de avaliação proposto com base 

em planos de ação estruturados, a longo prazo, contribui para uma maior geração de receita e 

redução de custos, sejam eles operacionais ou de pessoal, gerando maior lucratividade para o 

negócio. 

 

5.3. SUGESTÃO DE DESDOBRAMENTOS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Com o desdobramento da pesquisa, identificou-se diversas sugestões para aprofundar 

o tema em trabalhos futuros. Algumas das medidas que podem ser sugeridas são: 

 Acompanhamento dos novos indicadores sugeridos em cada uma das lojas para 

reaplicação do método TOPSIS; 

 Identificação dos pontos fortes e de melhoria em cada uma das lojas de acordo com os 

resultados;  

 Aplicação de metodologias de melhoria contínua, desenvolvendo planos de ação que 

potencializem a lucratividade das lojas a partir dos resultados encontrados; 

 Aplicação de metodologias de gestão de stakeholders e produção mais limpa sob uma 

perspectiva social, desenvolvendo planos de comunicação com as partes envolvidas e 

identificando oportunidades de ganhos no âmbito sustentável, como redução do 

consumo de água e energia; 

 Análise dos resultados da aplicação do método TOPSIS sob uma ótica de clusterização 

por região geográfica, buscando-se identificar padrões no comportamento das lojas. 
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