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RESUMO 

 

Fornecer para uma grande empresa, requer preparo, alto desempenho e competitividade para 

atender as necessidades dos clientes. O Complexo Industrial do Porto do Açu se instalou em 

uma região onde não havia muitas empresas preparadas para atender suas demandas, para isso, 

o Sebrae em parceria com a proprietária do Complexo desenvolveram um Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores Locais. Desde o seu início, em 2012, o Programa 

diagnosticou e capacitou diversas empresas locais, no entanto o desafio ainda é grande, já que 

o índice de compras locais ainda não se demonstra significativo. As maiores queixas das 

grandes empresas instaladas no Complexo, dizem respeito a qualificação dos fornecedores 

locais, que na maioria das vezes não conseguem suprir todas as necessidades de fornecimento. 

Por esse motivo, esse projeto tem como objetivo principal levantar indicadores de desempenho 

logísticos que se adequem não somente às necessidades das grandes empresas instaladas no 

Complexo Industrial do Porto do Açu, mas também a capacidade de resposta das micro e 

pequenas empresas alvo do projeto. Para isso, inicialmente foi realizada uma revisão 

bibliográfica para entender sobre a análise de desempenho logístico, indicadores de 

desempenho e diferentes abordagens sobre análises de desempenho. Após essa etapa, foram 

levantados diversos indicadores de desempenho, de acordo com as abordagens citadas no 

capítulo de revisão bibliográfica. Finalizado o levantamento, a autora fez um cruzamento dos 

indicadores das diferentes abordagens. Os indicadores então, foram avaliados e revisados por 

especialistas do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, para que por fim estivessem 

de acordo com o objetivo proposto nesse projeto.  

 

Palavras chave: Desempenho; Indicadores; Complexo Industrial do Açu; Fornecedores. 
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ABSTRACT 

 

Provide for a big company, it requires preparation, high performance and competitiveness to 

meet customer needs. The Industrial Complex of Açu Port is installed in an area where there 

were not many companies prepared to meet their demands, for this, the Sebrae in partnership 

with the owner of the Complex have developed a Local Supplier Development Program. Since 

its inception in 2012, the program diagnosed and trained several local businesses, but the 

challenge is still great, since the local purchases rate has not yet shown significant. The biggest 

complaints of big companies located in the Complex, concerning the qualification of local 

suppliers who most often can not meet all supply needs. For this reason, this project has as main 

objective to raise logistics performance indicators that meet not only the needs of big companies 

located in the Industrial Complex of Açu Port, but also the responsiveness of micro and small 

companies that are target of the project. For this, a bibliographic review was initially conducted 

to understand about the logistics performance analysis, performance indicators and different 

approaches about performance analysis. After this stage, it was raised several performance 

indicators, according to the approaches mentioned in the chapter of bibliographic review. 

Finalized the survey, the author makes the cross from the indicators of different approaches. So 

the indicators were evaluated and reviewed by experts of the Supplier Development Program, 

so that finally were in line with the objective proposed in this project. 

 

Keywords: Performance; Indicators; Industrial Complex of Açu; Supplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Catalogação na fonte. UFF / SDC / Biblioteca de Rio das Ostras. 

 

R196        Rangel, Lívia Viana 

2016               Proposição de indicadores de desempenho logístico para  

                 fornecedores locais no complexo do Açu. / Lívia Viana Rangel;  

                 Iara Tammela, orientadora, Leonardo Navarro, coorientador. Rio  

                 das Ostras: s. n., 2016. 

                   

                      86 f. 

                  

                      Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia  

              de Produção) – Universidade Federal Fluminense. Campus de Rio  

              das Ostras, Departamento de Engenharia de Produção. 

                      

                     1. Indicador de desempenho. 2. Complexo industrial. 3.  

               Logística empresarial. 4. Fornecedor. 5. São João da Barra (RJ). 6.  

               Produção intelectual. I. Título. II. Tammela, Iara (orientadora). III.  

               Navarro, Leonardo (coorientador). 

                                                                                     CDD 22.ed. – 658.402 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

SUMÁRIO 

1.INTRODUÇÃO 5 

1.1 OBJETIVO GERAL 6 

1.1 Objetivos específicos 6 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 6 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 8 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 8 

1.5 ESTRUTURA DO PROJETO 9 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 10 

2.1  DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 10 

2.2 MÉTODOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES 12 

2.3 LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 13 

2.4 NÍVEIS DE SERVIÇO 14 

2.5 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 17 

2.6 INDICADORES LOGÍSTICOS 18 

2.7 INDICADORES DE DESEMPENHO 18 

2.8 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES 19 

2.8.1 Abordagem de Bowersox e Closs 21 

2.8.2 Abordagem de Kaplan e Norton 25 

2.8.3 Abordagem de Supply Chain Council (SCC) 27 

2.8.4 Síntese dos Modelos de Avaliação de Desempenho 32 

3.  MÉTODO 34 

4. ESTUDO PARA PROPOSIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 36 

4.1 ENCADEAMENTO PRODUTIVO 36 

4.2 PERFIL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 36 



10 

 

4.3 CONTRATAÇÕES DAS GRANDES EMPRESAS DO COMPLEXO DO AÇU 39 

4.4 LEVANTAMENTO DE INDICADORES 41 

4.4.1 Indicadores atrelados à metodologia SCOR 42 

4.4.2 Indicadores atrelados à metodologia Balanced Scorecard 46 

4.4.3 Indicadores atrelados à abordagem de Bowesox e Closs 49 

4.5 CRUZAMENTO DE INDICADORES 50 

4.6 VALIDAÇÃO DE INDICADORES 50 

4.6.1 Método escolhido 50 

4.6.2 Definição de amostra e método de coleta de dados 52 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 54 

5.1 RESULTADO GERAL DAS AVALIAÇÕES DOS CONSULTORES 54 

5.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE CADA CONSULTOR 63 

5.3 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES 64 

6.  CONCLUSÃO 72 

6.1 ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO 72 

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROJETO 72 

6.3 PRÓXIMOS PASSOS DO PROJETO 73 

 

7. ANEXOS                                                                                                                              79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Efeito gerado por um Programa de Desenvolvimento de fornecedores .................. 11 

Figura 2 - Critérios de seleção de fornecedores ....................................................................... 13 

Figura 3- Etapas de evolução da empresa em relação a seu crescimento................................. 21 

Figura 4- Esquema do Balanced Scorecard .............................................................................. 25 

Figura 5 - Exemplo de relacionamento entre medidas de desempenho de um BSC ................ 26 

Figura 6 - Processos de Negócios Básicos do SCOR ............................................................... 29 

Figura 7 - Níveis de definição de processos do SCOR............................................................. 29 

Figura 8: Metodologia da pesquisa ........................................................................................... 35 

Figura 9- Níveis da Cadeia Produtiva....................................................................................... 39 

Figura 10 - Maiores dificuldades de contratação das grandes empresas do Complexo do Açu.

 .................................................................................................................................................. 40 

Figura 11 - Principais critérios de seleção de fornecedores. .................................................... 41 

Figura 12 - Indicadores de desempenho da metologia SCOR. ................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/livia.rangel/Desktop/PFC%202-%20Lívia%20Viana%20Rangel.docx%23_Toc460596014
file:///C:/Users/livia.rangel/Desktop/PFC%202-%20Lívia%20Viana%20Rangel.docx%23_Toc460596016
file:///C:/Users/livia.rangel/Desktop/PFC%202-%20Lívia%20Viana%20Rangel.docx%23_Toc460596016


12 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Níveis de serviço divididos em elementos pré-transacionais, transacionais e pós-

transacionais ............................................................................................................................. 15 

Tabela 2: Medidas típicas de desempenho interno ................................................................... 23 

Tabela 3: Indicadores de desempenho do nível 1 do SCOR .................................................... 30 

Tabela 4: Tipos e características dos processos no nível 2....................................................... 31 

Tabela 5: Atributos de desempenho do SCOR e suas respectivas métricas ............................. 31 

Tabela 6: Síntese dos modelos de avaliação de desempenho segundo Bowersox e Closs, 

Kaplan e Norton e Supply Chain Council ................................................................................ 32 

Tabela 7: Diferenças entre Micro/ Pequena empresa para Média/Grande empresa ................. 37 

Tabela 8: Indicadores atrelados à Metodologia SCOR ............................................................ 44 

Tabela 9: Indicadores atrelados à metodologia BSC ................................................................ 46 

Tabela 10: Indicadores atrelados à abordagem de Bowersox e Closs ...................................... 49 

Tabela 11: Modelos de questionário para seleção de indicadores ............................................ 51 

Tabela 12: Resultado dos indicadores de alta relevância ......................................................... 55 

Tabela 13: Indicadores de alta relevância................................................................................. 56 

Tabela 14: Resultados dos indicadores de média relevância .................................................... 57 

Tabela 15: Indicadores de média relevância............................................................................. 58 

Tabela 16: Resultados dos indicadores de pouca relevância .................................................... 59 

Tabela 17: Indicadores de pouca relevância ............................................................................. 60 

Tabela 18: Considerações para a escolha de indicadores ......................................................... 65 

Tabela 19: Proposição final de Indicadores de Desempenho ................................................... 69 



5 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com uma área de 90 km², o Complexo Industrial do Porto do Açu, instalado em São João 

da Barra, no Norte Fluminense, está projetado para ser uma das maiores plataformas logísticas 

do mundo, posicionando o país, em especial o estado do Rio de Janeiro, como um centro de 

atração e desenvolvimento de diversos projetos de empresas nacionais e multinacionais. 

No entanto, devido a complexidade e tamanho do empreendimento, muitas tem sido as 

dificuldades de grandes empresas instaladas no complexo em encontrar fornecedores locais 

capacitados para atender suas demanas. Para isso, o Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedores Locais do Complexo do Açu, projeto de Encadeamento Produtivo desenvolvido 

pelo SEBRAE, vêm gerando ações desde 2012 com o objetivo principal de aumentar a 

competitividade de micro e pequenas empresas da região, de forma atender as necessidades das 

empresas instaladas no Complexo. Langendyk (2002) fala sobre a importância na seleção de 

fornecedores no processo de compras: 

A importância da seleção de fornecedores no processo de compras no contexto 

competitivo em que as empresas se encontram, faz-se necessário o desenvolvimento 

de diferenciais para sobrevivência em um mercado em constante mudança. 

(LANGENDYK, 2002, p. 192). 

Segundo Canto (2004), a necessidade de melhorar o desempenho dos fornecedores tem 

tornado relevante à proposição de métodos para a sua. O resultado de tais medições pode levar 

a empresa a continuar, modificar ou encerrar seu relacionamento com o fornecedor. Para Kotler 

e Armstrong (1998), o fornecedor, por sua parte, deve monitorar os mesmos fatores utilizados 

pelo cliente para ter certeza de que os está satisfazendo. 

Ainda segundo Canto (2004), indicadores capazes de medir os aspectos importantes do 

fornecimento constituem uma forma coesa de avaliar o desempenho dos fornecedores ao longo 

do processo de compra. Para Kaplan e Norton (1997) os executivos precisam de indicadores 

sobre vários aspectos do ambiente e do desempenho organizacional, sem os quais não teriam 

como manter a rumo a excelência empresarial.  

Sellito (2005) aponta que as medições de desempenho comunicam os objetivos estratégicos 

para baixo e os resultados da sua execução para cima, englobando a totalidade do entendimento 

da organização acerca dos seus objetivos e das relações subjacentes de causa-efeito que foram 

consideradas na formulação da estratégia. Estas medições devem estar alinhadas com a visão 

de futuro e com as estratégias atuais, partindo da visão e descrevendo as estratégias. 
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Para Martins e Alt (2002, p. 47), “Uma medida de desempenho é uma maneira de medir o 

desempenho em uma determinada área, e de agir sobre os desvios em relação aos objetivos 

traçados”.  

 Segundo Marinho e Amato Neto (2001), os principais benefícios de um sistema de 

medição de desempenho de fornecedores incluem: (i) medição objetiva, (ii) identificação de 

tendências de desempenho, (iii) subsídio ao processo de seleção de fornecedores, (iv) subsídio 

ao processo de reconhecimento do fornecedor, e (v) aprimoramento dos processos de gestão 

de fornecedores. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este projeto tem por objetivo estruturar indicadores de desempenho para fornecedores 

locais do Complexo do Açu, de forma a obter a proposições de melhorias para o Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Estudo de metodologias de indicadores de desempenho logístico; 

 Proposição de indicadores de desempenho; 

 Validação dos indicadores de desempenho.  

 Proposição de indicadores de desempenho de fornecedores do Complexo do Açu. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

De acordo com SEBRAE (2014) o Complexo Logístico-Industrial do Porto do Açu, 

instalado em São João da Barra, no Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro trouxe 

diversas consequências para a região. O projeto destaca-se pelo porte, volume de investimentos, 

empresas participantes e é considerado como a  maior obra indutrial portuária das Américas.  

Segundo Ribeiro (2010), a região Norte Fluminense, onde o Complexo Industrial do Açu está 

instalado, é caracterizada pela decadência do ciclo canavieiro que apresentou durante anos uma 

economia atrasada quando comparada com a capital do Estado por exemplo. Além disso, é 

considerada como exportadora de mão de obra qualificada e semiqualificada.  
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Um dos grandes desafios encontrados pelas grandes empresas instaladas no Complexo 

Industrial do Açu é a contratação de fornecedores locais na Região. São João da Barra ainda 

se caracteriza por ter uma economia predominantemente agropecuária, fazendo com que 

muitas empresas recorram aos fornecedores de Campos dos Goytacazes. 

Diante disso, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas) em 

parceria com uma grande empresa de logística do Complexo, desenvolvem um Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL), a fim de tornar os fornecedores locais 

competitivos, de modo a atender aos requisitos e necessidades do Porto do Açu. Esse Programa 

se torna positivo tanto para a região de Campos dos Goytacazes e São João da Barra como para 

as empresas instaladas no Porto. 

O projeto iniciou-se em 2012, quando mapeou e diagnosticou as empresas do município 

para cohecê-las e indentificar aquelas que poderiam ser potenciais fornecedoras. O mapeamento 

identificou 102 empresas categorizando por segmento, perfil e perspectivas dos empresários. A 

partir desse mapeamento, o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais (PDFL), 

teve por objetivo capacitar essas empresas nas seguintes áreas: qualidade, finanças, estratégia, 

atendimento e pessoas.  

Em 2012 e 2013 o Programa mapeou, diagnosticou e capacitou empresas do efeito renda 

do município de São João da Barra. Em 2014, o projeto continuou desenvolvendo os 

fornecedores de São João da Barra, Campos dos Goytacazes e arredores fornecendo um 

portfólio maior de oportunidades e ações de competitividade empresarial. 

Em 2015, deu-se continuidade ao convênio firmado, com várias ações de Mercado (cursos, 

palestras, workshops, rodada e sessão de negócios, entre outros) com o intuito de fomentar 

micro e pequenas empresas de São João da Barra e Campos, bem como aproximá-las as Grandes 

empresas do Complexo do Açu.  

Atualmente, o projeto conta como objetivos específicos: 

 Manter o mapeamento das demandas por bens e serviços; 

 Manter banco de dados de fortalecimento locais atualizado; 

 Estabelecer e implantar procedimento para qualificação de fornecedores, que inclua 

orientação dos fornecedores quanto às exigências mínimas do empreendedor e como 

atendê-las; 

 Atender os fornecedores locais potenciais; 

 Acompanhar a evolução e desenvolvimento dos fornecedores locais; 

 Fomentar o desenvolvimento dos fornecedores locais; 
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 Informar os empreendedores locais sobre as oportunidades oferecidas pelo 

empreendedor; 

 Promover diálogo direto entre empreendedor e fornecedores locais; 

 Contratar o maior número possível de fornecedores locais.  

As principais ações do projeto estão voltadas atualmente para a criação de novas fontes de 

fornecimento, ou seja, capacitar micro e pequenas empresas locais param se tornarem 

competitivas de modo a se instalarem no Complexo Industrial do Açu como fornecedoras das 

grandes empresas ali estabelecidas. No entanto, não há ações para mensurar o desempenho 

desses fornecedores após o fechamento de contratos com as grandes empresas.  

Por isso, esse trabalho se justifica pela necessidade de avaliar a eficiência do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores, quando se diz respeito à melhoria de fornecedores, com os 

quais a empresa já tem relação de fornecimento, ou seja, a melhoria das habilidades existentes 

no fornecedor para atender os requisitos de fornecimento das grandes empresas. 

Para isso, é necessário que primeiramente, as reais necessidades das empresas âncoras sejam 

entendidas e que os fornecedores possam estar qualificados para atende-las. Através da criação 

de indicadores consistentes e que se adequem às necessidades e requisitos do cliente, é possível 

traçar melhorias para o Programa de desenvolvimento. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este projeto limita-se ao estudo de indicadores de desempenho logístico que estejam 

alinhados com as necessidades e requisitos das grandes empresas instaladas no Complexo do 

Açu, permitindo dessa forma, a proposição de indicadores que proporcionem uma avaliação 

mais efetiva do desempenho dos fornecedores locais de Campos dos Goytacazes e São João 

da Barra. 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que ao final desse projeto, sejam levantados indicadores cruciais para o 

desenvolvimento de fornecedores locais para o complexo do Açu, abrangendo os municípios 

de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 

Os indicadores que serão propostos através desse estudo, permitirão uma futura análise de 

desempenho dos fornecedores locais do Complexo do Açu, objetivando não somente a 

melhoria do desempenho dos fornecedores que serão diagnosticados, mas também a busca 
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pela melhoria das soluções que são atualmente propostas no Programa de Desenvolvimento e 

Fornecedores.  

1.5 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

Esse projeto foi estruturado em seis capítulos, os quais serão detalhados a seguir. 

Capítulo 1: Introdução onde é apresentado o tema, a contextualização do projeto, os objetivos 

e resultados que pretendem ser alcançados e a delimitação do estudo. 

Capítulo 2: Referencial Teórico onde é apresentada a pesquisa bibliográfica no qual esse 

projeto está baseado, no qual foram levantadas informações referentes à Análise de desempenho 

de fornecedores, Cadeia de suprimentos, Logística, Nível de serviço e Indicadores de 

desempenho. 

Capítulo 3: Metodologia da Pesquisa onde são demonstradas todas as etapas seguidas para 

elaboração desse projeto. 

Capítulo 4: Estudo para proposição de Indicadores de Desempenho onde se faz o levantamento 

de indicadores de desempenho e avaliação dos indicadores.  

Capítulo 5: Análise dos resultados onde se faz a avaliação e análise dos resultados para a 

consolidação final dos indicadores.  

Capítulo 6: Conclusão onde se mostra as principais considerações sobre o projeto. 

Capítulo 7: Anexos 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 

 

Para Pires (2004, p. 56) “desenvolver um fornecedor é qualquer atividade que uma empresa 

cliente realiza com o intuito de melhorar o desempenho e\ou capacidade do fornecedor no curto 

ou longo prazo”. 

 Pires (2004) ainda comenta que este processo de desenvolvimento pode abranger 

inicialmente apenas uma avaliação, bem como partir para: qualificação dos recursos humanos; 

transferência de tecnologia; investimento de recursos financeiros; realinhamento conjunto dos 

processos de trabalho. 

De forma geral, quando se fala de desenvolvimento de fornecedor, está se referindo a 

qualquer esforço realizado por uma empresa compradora junto a um fornecedor, para aumentar 

o desempenho e as capacidades do fornecedor, a fim de atender às necessidades de suprimento 

de longo e curto prazo da empresa compradora. 

O desenvolvimento de fornecedores abrange, desde esforços limitados, tal como avaliar 

superficialmente o fornecedor e exigir aumento de desempenho, quanto esforços extensivos, 

como por exemplo, treinamento do pessoal do quadro funcional do fornecedor e investimento 

nas operações do mesmo. 

Para Hahn et al. (1990) o programa de desenvolvimento de fornecedores pode ser 

desenvolvido basicamente sob dois contextos. De modo limitado, ou seja, envolve a criação de 

novas fontes de fornecimento, quando ainda não existem fornecedores que se adequem às 

necessidades da empresa. O outro contexto diz respeito a atividades que envolvam a melhoria 

de fornecedores, com os quais a empresa já tem relação de fornecimento, ou seja, a melhoria 

das habilidades existentes no fornecedor para atender os requisitos de mudança competitiva  

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo Industrial do Açu 

atualmente trabalha basicamente sob o primeiro contexto, ou seja, busca ações para aumentar 

o número de fornecedores locais dentro do complexo. No entanto, esse projeto propõe que o 

segundo contexto também seja desenvolvido, partindo de uma análise de desempenho dos 

fornecedores locais. 

Krause et al. (1997) e Hahn et al. (1990) concordam que um dos objetivos primários do 

setor de compras é manter uma rede de fornecedores capacitados. Isso significa que a habilidade 

de uma empresa em produzir produtos de qualidade, a um preço razoável, no tempo certo, é um 
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fator fortemente influenciado pela capacidade dos fornecedores. Segundo Handfield et al. 

(2000) e Krause et al. (1997) quando um fornecedor é incapaz de corresponder às necessidades 

do comprador, o comprador tem algumas alternativas: internalizar o item que estava sendo 

produzido pelo fornecedor externo, mudar para um fornecedor mais capaz, ajudar a melhorar a 

capacidade dos fornecedores atuais ou realizar uma combinação destas três alternativas  

Hartley e Jones (1997) apontam que o programa de desenvolvimento de um fornecedor 

pode ter dois objetivos: (1) realizar mudanças imediatas nas operações do fornecedor para assim 

reduzir problemas e (2) aumentar a habilidade do fornecedor para realizar suas próprias 

mudanças. Quando um programa é direcionado pelo primeiro objetivo, pode-se dizer que ele é 

orientado para os resultados gerados no fornecedor. A experiência tem mostrado que o 

desenvolvimento de fornecedores baseado em orientação para resultados aumenta o 

desempenho, mas geralmente falha em aumentar as capacidades do fornecedor para melhorias 

contínuas. Quando um programa é direcionado pelo segundo objetivo, diz-se que ele é orientado 

para o processo, ou seja, aumenta a capacidade para melhoria do fornecedor. Na Figura 1, é 

possível observar o efeito que um programa de desenvolvimento de fornecedores pode gerar. 

A curva (1) apresenta o desempenho versus tempo de um programa orientado para resultados e 

a curva (2) apresenta o desempenho versus tempo de um programa orientado pelo processo.  

 

 

Figura 1 - Efeito gerado por um Programa de Desenvolvimento de fornecedores   

Fonte: Hartley & Jones (1997) 

 

Na Figura 1, é possível identificar que o programa quando voltado para resultados (1), 

tende a estabilizar o desempenho dos fornecedores com o tempo. Já o programa quando voltado 

para processos (2), apresenta um comportamento crescente, no qual o desempenho aumenta 

com o tempo. 



12 

 

Para Hahn et al. (1990) os compradores que estão utilizando programas para 

desenvolvimento dos fornecedores estão interessados em melhorar o produto que 

comercializam em vez de auxiliar a melhorar a capacidade de seus fornecedores. No entanto, 

deve-se procurar um equilíbrio, de forma a encontrar um melhor resultado ao longo do tempo.  

 

2.2 MÉTODOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

 

Para a avaliação e escolha de fornecedores, são utilizados modelos de análise dos critérios 

estabelecidos. Segundo Correa (2001), a literatura apresenta basicamente dois grupos de 

modelos: modelos unidimensionais – que utilizam um único critério para decisão; e modelos 

multidirecionais – que fazem uso de vários critérios para tomada de decisão, possibilitando a 

integração de vários fatores apresentados para avaliação. 

Geralmente, os métodos unidimensionais utilizam o critério de menor custo. Como 

exemplos, podem ser citados: Cost-ratio Method (Método do índice de custo); Decision Tree 

Method (Método da árvore de decisão); Total Cost of Ownership (Método do custo total de 

propriedade); Economic Order Quantity (Método do lote econômico). Já Correa (2001) dá 

exemplos de métodos multidirecionais, tais como: modelo da categorização; modelo da 

ponderação linear; modelo da programação matemática. 

Há ainda estudos de outros autores no que diz respeito a métodos e critérios utilizados para 

seleção de fornecedores. Vonderembse et al. (1995) realizou um estudo, onde foi enviado um 

questionário a 2000 membros da Associação Nacional Americana de Gerentes de Compras, 

onde obteve um sucesso de 298 respostas. O estudo tinha como principal objetivo, investigar 

as práticas de compras da cadeia logística.  

Os principais resultados são mostrados na Figura 2, onde são discriminados os critérios de 

seleção de fornecedores, em ordem decrescente e importância. No questionário, foram dadas 

cinco opções de grau de importância para cada critério, no qual cada grau era atribuído um peso 

diferente. 
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Figura 2 - Critérios de seleção de fornecedores 

Fonte: Vonderembse et al (1995) 
 

De acordo com os resultados do estudo realizado, os critérios de seleção de fornecedores 

que as empresas atribuíam maior grau de importância eram a qualidade do produto, desempenho 

do produto, confiança da entrega e disponibilidade do produto.  

Por fim, existem diversos métodos e critérios de seleção de fornecedores e, para que seja 

avaliado o desempenho dos fornecedores do Complexo Industrial do Açu, é preciso 

primeiramente entender os critérios utilizados pelas empresas compradoras a fim de se 

estabelecer parâmetros para avaliação de desempenho dos fornecedores locais.  

 

2.3 LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Vários autores como Bowersox e Closs (2001), Christopher (1997), e Ballou (1991), 

apresentam diferentes definições para logística. Porém, a mais famosa e completa definição é a 

do “Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) ”, entidade norte-americana 

sem fins lucrativos, fundada em 1963 e destinada ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e 

treinamento no campo da logística: 

 

Logística é o processo de planejamento, implementação, e controle de processos para 

o eficiente e eficaz transporte e armazenamento de mercadorias, incluindo os serviços 
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e informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo para fins 

de conformidade com os requisitos do cliente. (CSCMP, 2013, p.117). 

 

 

O conceito de logística vem evoluindo ao longo do tempo, partindo originalmente da 

logística pura, passando posteriormente à logística integrada, no qual o processo logístico é 

visto como um canal de atividades inter-relacionadas, e chegando atualmente, ao conceito mais 

amplo de Supply Chain Management (SCM), ou gestão da cadeia de suprimentos, cuja uma das 

definições também adotadas pelo CSCMP pode ser: 

 

Supply Chain Management é o planejamento e administração de todas as atividades 

envolvidas em terceirização e obtenção, conversão e todas as atividades do 

gerenciamento logístico. Também é importante incluir a coordenação e colaboração 

com os sócios dos canais que podem ser provedores intermediários, prestadores de 

serviços e clientes. Em essência o gerenciamento da cadeia integra na administração 

da oferta e procura pelas companhias. (CSCMP, 2013, p. 187). 

 

No entanto, o Supply Chain não pode ser confundido como sinônimo para logística. 

Razzolini (2000), trata essa diferença através da seguinte definição: 

 

O Supply Chain pode ser definido como uma postura organizacional, quando as 

empresas se organizam em cadeia, enquanto a logística empresarial, na verdade, é 

uma ferramenta que dá suporte ao Supply Chain. (RAZZOLINI, 2000, p. 15). 

 

 

Ballou (1991), afirma que a logística envolve todas as operações relacionadas com 

planejamento e controle de produção, movimentação de materiais, embalagem, armazenagem 

e expedição, distribuição física, transporte e sistemas de comunicação que, realizadas de modo 

sincronizado, podem fazer com que as empresas agreguem valor aos serviços oferecidos aos 

clientes e também oportunizando um diferencial competitivo perante a concorrência. 

 

2.4 NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

Para Bowersox e Closs (1996, p. 42), 

 

O objetivo central da logística é o de atingir um nível de serviço ao cliente pelo menor 

custo total possível buscando oferecer capacidades logísticas alternativas com ênfase 

na flexibilidade, na agilidade, no controle operacional e no compromisso de atingir 

um nível de desempenho que implique um serviço perfeito. (BOWERSOX E CLOSS, 

2006, p. 42). 
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Faria e Costa (2007, p.43) complementaram, “Em essência, o nível de serviço é o 

atendimento das especificações e necessidades definidas pelos clientes, com um objetivo 

preestabelecido de gerar valor para estes”. 

De acordo com Fleury el al. (2007) o serviço ao cliente não se refere somente ao produto 

ou ao preço, mas, também, à habilidade de uma organização em atender às necessidades de seus 

clientes em termos de agilidade, disponibilidade, atendimento, ausência de defeitos, entre 

outros itens relacionados aos esforços logísticos, cujo objetivo principal é criar valor com a 

redução de custos e o consequente ganho de vantagem competitiva. 

Além do fator preço, o nível de serviço logístico ainda considera os componentes-chave 

para a satisfação e consequente lealdade dos clientes, como: a qualidade e o serviço, que 

compreendem os níveis de estoque, a disponibilidade de produtos, confiabilidade, frequência 

de entrega e tempo. Neste sentido, para Christopher (1997), o nível de serviço está inserido em 

uma relação direta com a disponibilidade do produto ao cliente. 

O processo de avaliação de desempenho logístico tem fundamental importância para o 

sucesso empresarial, sobretudo no que diz respeito à melhoria no nível de serviço oferecido aos 

clientes.  

Partindo do pressuposto que os dois principais objetivos dos sistemas logísticos são: (1) 

atingir o maior nível de serviço possível; e, (2) conseguir os menores custos totais possíveis, 

associa-se que isto somente é possível de ser atingido quando as empresas avaliam 

constantemente o desempenho dos seus sistemas logísticos para verificar se os mesmos estão 

atingindo os objetivos propostos. 

O serviço ao cliente é composto por elementos pré-transacionais, transacionais e pós-

transacionais, conforme a Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Níveis de serviço divididos em elementos pré-transacionais, transacionais e pós-transacionais 

Elementos Ações requeridas 

Pré- transacionais 

Política de Serviço ao 

Cliente Formalizada 

Comunicação aos públicos interno e externo. Deve ser compreensível, 

específica e quantificada sempre que possível.  

Estrutura 

Organizacional  

Deve existir uma estrutura de Gerenciamento do serviço ao cliente. Deve 

exisistir uma metodologia de controle sobre os processos dos serviços.  
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Flexibilidade no 

sistema 

O sistema de serviços ao cliente deve ser suficientemente flexível para 

permitir satisfação de necessidades específicas de clientes específicos.  

Acessibilidade 

Devem existir meios que facilitem o contato para negócios com a empresa 

(DDG, E-mail, etc. ), preferencialmente em um único ponto centralizador 

dos contatos 

Serviços Tecnicos 

Para melhor orientação e esclarecimento dos clientes visando minimizar 

possibilidades de erros nas encomendas. Oferecer treinamento técnico, e 

manuais, aos clientes 

Transacionais 

Níveis de estoques 
Deve haver estoques suficientes para atender às flutuações de demanda, 

dentro de padrões pré-estabelecidos.  

Elementos do Ciclo 

do Pedido 

Deve haver tempos definidos desde o recebimento do pedido até a entrega 

do produto. Deve haver níveis de confiabilidade e variabilidade pré-

definidos 

Taxa de Atendimento 

dos Pedidos 

Deve haver padrões pré-definidos para o atendimento de pedidos dentro dos 

prazos acordados.  

Informações sobre 

posição de pedidos 

As respostas às perguntas dos clientes sobre o faturamento de seus pedidos 

devem ser centralizadas em um único local e ser rápidas. Quando ocorrem 

problemas no faturamento dos pedidos, os clientes devem ser informados 

antes de procurarem por informações.  

Transportes 
Deve-se sempre buscar o meio de transporte mais adequado ao produto, em 

termos de rapidez, segurança e qualidade de atendimento.  

Pós -transacionais 

Disponibilidade de 

Reposição 

O cliente deve ter a segurança de que, ocorrendo algum problema com o 

produto adquirido, o mesmo será reposto com rapidez e eficiência.  

Rastreamento de 

Produto 

O fornecedor deve ter condições de saber a localização exata de cada 

produto vendido para, no caso de surgir algum problema, agir 

imediatamente.  

Garantias / Reparos 

O fornecedor deve apresentar níveis de garantia que atendam às expectativas 

dos clientes. Havendo necessidade de reparos, o cliente deve sentir a 

segurança de que os mesmos serão executados prontamente.  

Atendimento a 

Queixas e 

Reclamações 

Deve existir uma política de atendumento em que a rapidez de resposta seja 

uma das prioridades e, ainda, formas de mensurar a satisfação dos clientes 

com a solução de queixas e reclamações.  

Embalagem  
O adequado acondicionamento dos produtos transmite sensação de 

segurança e confiança aos clientes.  
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Tempo de 

atendimento de 

chamadas 

Quando o cliente solicita uma visita, por qualquer motivo, a resposta deve 

ser rápida. O tempo de atendimento deve ser mensurado.  

Fonte: Adaptado de Christopher (1997, p.31) 

 

De forma geral, os elementos pré-transacionais proporcionam um ambiente para que se 

obtenha um bom nível de serviço. Já os elementos transacionais são responsáveis pelos 

resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente e os elementos pós-transação são 

serviços necessários para apoiar os produtos já entregues aos clientes. 

Para verificar o nível de serviço ao cliente, é necessário utilizar-se de indicadores ou medidas 

de desempenho para avaliar se o nível de serviço está dentro de padrões pré-estabelecidos.  

 

2.5 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

 

De acordo com Miranda (2000), um sistema de medição de desempenho é 

compreendido como o conjunto de indicadores que uma empresa usa para avaliar como está 

indo. O sistema deve conter critérios de mensuração que combine indicadores financeiros e não 

financeiros, além de traduzir a estratégia da empresa. 

Para Gasparetto (2003), esses sistemas devem ser desenvolvidos com a preocupação de 

inclusão de medidas internas e externas à organização. Além disso, as medidas devem expressar 

as consequências dos esforços do passado, equilibradas com medidas que determinam o 

desempenho futuro. 

Dentre os sistemas de avaliação de desempenho utilizados, destaca-se o Balanced 

Scorecard (BSC), proposto por Kaplan & Norton, que veio acrescentar aos controles 

financeiros tradicionais, outras medidas não-financeiras, com mecanismos de mensuração 

agrupados em quatro perspectivas distintas e complementares. O BSC teve como objetivo 

principal oferecer aos gestores instrumentos que visem auxiliá-los a alcançar os objetivos 

futuros. Desta forma, o método buscou facilitar e possibilitar o alinhamento das ações da 

empresa para realizar um gerenciamento global, com o desafio de supervisionar a 

implementação de objetivos estratégicos e diagnosticar desvios e as causas destes desvios, 

identificando interações existentes e priorizando ações para maximizarem a realização dos 

objetivos propostos. 
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2.6 INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

Para Ângelo (2005), o aprimoramento da logística interna da empresa, através da melhoria 

dos processos e do fluxo de dados e informações que trafegam em cada um dos departamentos 

e entre estas entidades há tempos vem sendo objeto de preocupação das empresas. Aqui, os 

indicadores de desempenho logístico interno compreendem 4 áreas chaves: Atendimento do 

Pedido ao Cliente; Gestão de Estoques; Armazenagem; Gestão de Transportes. 

Com relação aos indicadores de âmbito externo, Ângelo (2005) observa: a necessidade de 

aprimoramento das relações entre empresas de uma cadeia fez surgir à preocupação de 

monitoramento de indicadores de âmbito externo. Muito mais do que ferramentas de 

acompanhamento do serviço prestado pelos parceiros da cadeia de suprimentos para possível 

negociação, os indicadores de desempenho logístico externo são fundamentais para a definição 

de políticas e processos internos que dependem do desempenho de seus parceiros.  Além disso, 

eles são essenciais na coordenação de políticas que garantam a competitividade da cadeia de 

suprimentos. 

Percebe-se assim a importância de estruturação dos indicadores estratégicos de 

desempenho no atual ambiente competitivo, onde a diminuição das margens operacionais, o 

poder de determinação do preço pelo mercado e a pressão contínua de melhora dos resultados 

fazem com que as empresas repensem seus modelos de acompanhamento da gestão. 

 

2.7 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Segundo o que postula Hronec (1994), as medidas de desempenho são sinais vitais da 

organização e elas qualificam e quantificam o modo como as atividades ou outputs de um 

processo atingem suas metas. 

Assim sendo, pode‐se dizer que os indicadores possuem, minimamente, duas funções 

básicas: a primeira é descrever por meio da geração de informações o estado real dos 

acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é de caráter valorativo que consiste em 

analisar as informações presentes com base nas anteriores de forma a realizar proposições 

valorativas. 

De acordo com Rey (1999), o sistema de avaliação de desempenho deve ser elaborado em 

consonância com o planejamento estratégico empresarial. Para o autor, os indicadores genéricos 

de desempenho logísticos são a somatória do desempenho de custo, produtividade, qualidade e 
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tempo para cada um dos cinco processos que compõem a logística” (REY, 1999). Os cinco 

processos são: o processamento de pedido, os inventários, o suprimento e fabricação, o 

transporte e a armazenagem. 

Além disso, para que uma mensuração apresente utilidade e esteja focada no 

desenvolvimento de fornecedores, ela deve gerar medidas corretivas. Ainda segundo Martins e 

Alt (2000), as medidas de desempenho devem ser claramente compreendidas por todos os 

envolvidos (clientes e fornecedores), ser reprodutíveis nas mesmas condições e orientadas para 

resultados. 

 

2.8 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES 

 

Kardec e Carvalho (2002) consideram que quem não mede não gerencia. É necessário 

identificar e garantir nos contratos um conjunto de indicadores que possam medir se o resultado 

do plano de ação está compatível com as metas propostas e com o prazo estabelecido. Para os 

autores a avaliação de desempenho deve: 

 Alinhar as metas de desempenho do fornecedor com as metas e objetivos 

organizacionais da empresa;  

 Definir quais aspectos de desempenho serão avaliados e monitorados; 

 Determinar o método de coleta de informações;  

 Fornecer feedback aos fornecedores quanto ao seu desempenho;  

 Produzir resultados a partir da melhoria do desempenho do fornecedor. 

Há diferença entre a avaliação do desempenho e avaliação de seleção de fornecedores. Na 

seleção de fornecedores o objetivo é verificar se um fornecedor do mercado atende às condições 

estabelecidas para atuar como fornecedor, ou seja, o foco está na sua capacidade de 

fornecimento. Já a avaliação de desempenho é feita para verificar a conformidade do 

fornecimento em si.  

Segundo Marinho e Amato Neto (2001), as empresas devem acompanhar o desempenho 

de fornecedores, sendo preciso coletar e analisar dados que permitam o contínuo 

monitoramento de suas atividades de fornecimento, a fim de estabelecer tendências e identificar 

as áreas que requeiram ajustes.  

Para Martins e Alt (2000) são várias as formas utilizadas pelas empresas para avaliar os 

fornecedores. De forma geral são avaliados os seguintes aspectos:  
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 Custo – verifica-se se os custos estão compatíveis com o mercado. O cliente deverá 

dispor de meios para analisar se os valores estão compatíveis com o mercado;  

 Qualidade – o relacionamento somente frutificará se o fornecedor dispuser de qualidade. 

É essencial que ele reconheça suas deficiências e esteja disposto a implantar programas 

de melhoria contínua. Já o cliente deve dar o feedback sobre o que deve ser alterado e 

pontuar com notas;  

 Pontualidade – o fornecedor deverá possuir uma cultura de pontualidade nas suas 

entregas;  

 Flexibilidade – é a capacidade que tanto o cliente quanto o fornecedor devem ter para 

rapidamente se adaptarem às alterações e solicitações do mercado; 

 Produtividade – tanto o fornecedor quanto o comprador devem estar preparados para, 

de forma contínua, implantar programas de melhoria da produtividade, visando, por 

exemplo, reduções de custos, melhoria na qualidade dos processos e produtos e redução 

dos prazos de entrega;  

 Instalações – o cliente deve avaliar as estruturas dos fornecedores como instalações 

produtivas, maquinários, condições de armazenagem, limpeza e layout. 

Conforme Guimarães (2011), a avaliação ocorre, geralmente, a cada entrega e se 

estabelecem critérios de perda de pontos em função de itens não conformes identificados na 

entrega. Dento dos requisitos avaliados estão:  

 Pontualidade da entrega; 

 Condições de transporte;  

 Divergência entre quantidade solicitada e quantidade entregue; 

 Condições e adequação de embalagem;  

 Condições comerciais;  

 Divergência entre marca solicitada e marca entregue.  

O processo de avaliação de fornecedores é de relevância ímpar uma vez que antecede a 

qualificação e é nessa etapa que se avalia e classifica o desempenho do fornecedor. Essa 

informação deve servir de insumo para aprimorar os próximos fornecimentos. 

Como resultado da avaliação de desempenho de fornecedores, surgem indicadores que 

permitem classificar o fornecedor em alguns níveis. O objetivo, no entanto, é monitorar os 

resultados da avaliação de desempenho, apresentando os resultados aos fornecedores para que, 
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em caso de baixos níveis de desempenho, possam ser promovidas melhorias em seus produtos 

e processos. 

Bolwijn e Kump (1990) apresentam etapas que as empresas devem buscar, demonstrando 

evolução em sua forma de organização, almejando melhores níveis de desempenho. 

Inicialmente, a empresa tem enfoque na melhoria de sua eficiência, buscando produzir com 

menores custos; depois, vem a preocupação com qualidade, seguida pelo enfoque em 

flexibilidade; na última etapa de evolução, a ênfase está na inovação. Essas etapas são 

apresentadas na Figura 3. 

 

Figura 3- Etapas de evolução da empresa em relação a seu crescimento 

 Fonte: Bolwijn e Kump (1990) 

 

2.8.1 Abordagem de Bowersox e Closs  

 

Segundo Bowersox e Closs (1996), o monitoramento do desempenho logístico apresenta 

dois objetivos: (1). Identificar formas de desempenho em contraste com os planos operacionais; 

e, (2) identificar oportunidades que permitam obter eficiência e eficácia. Para isso, deve haver 

uma medição contínua voltada para processos e não para perspectivas funcionais. 

Para os autores, existem duas dimensões importantes para medição de desempenho: (1) os 

objetivos; e, (2) a perspectiva. 

Os autores propõem três objetivos para desenvolvimento e implementação de sistemas de 

medição de desempenho: 

 Monitoramento – inclui o nível de serviço e componentes do custo logístico. 
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 Medições de controle – indicam o desempenho contínuo e são utilizadas para 

aprimorar o processo logístico no atendimento de pedidos, para conseguir a 

uniformidade quando ela ultrapassa os padrões de controle. 

 Medições de direcionamento – desenvolvida para motivar as pessoas. 

       Já em relação à perspectiva, os autores indicam que a mesma também deve ser avaliada e 

determinada, e com medições totalmente baseadas em processos para mensurar o desempenho 

do processo de satisfação de clientes. 

Os referidos autores afirmam ainda que os Sistemas de Medição de desempenho são 

compostos por medidas de desempenho, que podem ser divididos em internos e externos. 

 

2.8.1.1 Medidas de desempenho interno 

 

Segundo os autores supracitados, as medidas de desempenho interno focam em atividades 

requeridas no serviço ao cliente e podem ser classificadas nas seguintes categorias:  

 Custos - custos incorridos para atingir objetivos operacionais específicos. Geralmente, 

o custo do desempenho logístico é mensurado tipicamente em termos de totais de 

recursos monetários, como o percentual de vendas e custo unitário por volume. 

 Serviço ao cliente – avalia a habilidade das empresas em satisfazer os clientes, através 

de taxas de atendimento, erros de expedição, saídas de estoque, entregas no prazo, 

devoluções e tempo de ciclo. 

 Produtividade – relacionamento (taxa ou índice) entre saídas (produtos e/ou serviços) 

produzidas e entradas (recursos) utilizadas para produzir as saídas. 

 Administração de ativos – utilização de capital investido em facilidades e equipamentos, 

além do capital de giro aplicado em estoques para atingir objetivos logísticos. 

 Qualidade – difícil de ser mensurada devido a abrangência de seu escopo, a qualidade 

pode ser mensurada através dos seguintes exemplos: frequência de perdas, valor das 

perdas, número de solicitações de crédito, número de devoluções de clientes e custos de 

devoluções.  

Na concepção das medidas de desempenho, os autores Bowersox et al. (2006), apresentam 

algumas medidas típicas de desempenho, que podem ser observadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Medidas típicas de desempenho interno 

 GESTÃO DE 

CUSTOS 

ATENDIMENT

O AOS 

CLIENTES 

QUALIDADE 
PRODUTIVIDAD

E 

GESTÃO 

DE 

ATIVOS 

M
É

T
R

IC
A

S
 D

E
 D

E
S

E
M

P
E

N
H

O
 

Custo Total 
Taxa de 

atendimento 

Frequência de 

danos 

Unidades expedidas 

por empregado 

Giro do 

inventário 

Custo Unitário Falta de estoque 

Precisão da 

entrada de 

pedidos 

Unidades por 

dispêndio com mão 

de obra 

Níveis de 

inventário, 

número de 

dias de 

suprimento 

Custo como 

porcentagem de 

vendas 

Erros de 

embarque 

Precisão de 

separação / 

expedição 

Pedidos por 

representante de 

vendas 

Inventário 

obsoleto 

Frete de 

recebimento 

Pedidos não 

atendidos 

Precisão da 

documentação 

/ faturamento 

Comparação com os 

padrões históricos 

Retorno 

sobre ativos 

líquidos 

Frete de 

expedição 
Tempos de ciclos 

Disponibilidad

e de 

informação 

Programas de 

objetivos 

Retorno 

sobre os 

investimento

s 

Administrativo 
Consistência das 

entregas 

Número de 

reclamações de 

crédito 

Índice de 

produtividade 

Classificação 

do inventário 

Processamento 

de pedidos no 

depósito 

Tempo de 

resposta às 

inquirições 

Número de 

devoluções de 

clientes 

Tempo de uso do 

equipamento 

Valor 

econômico 

agregado 

Mão de obra 

direta 

Precisão das 

respostas 
- 

Produtividade da 

entrada de pedidos 
- 

Comparação 

entre o realizado 

e o orçado 

Pedidos 

completos 
- 

Produtividade da 

mão de obra do 

armazém 

- 

Análise de 

tendência de 

custos 

Reclamações dos 

clientes 
- 

Produtividade da 

mão de obra de 

transporte 

- 

Lucratividade 

direta dos 

produtos 

Nível global de 

confiança 
- - - 

Carregamento de 

inventário 

Nível global de 

satisfação 
- - - 

Custos de 

produtos 

devolvidos 

- - - - 

Custos de danos - - - - 

Custos de falhas 

no serviço 
- - - - 

Custo de pedidos 

não atendidos 
- - - - 

Fonte: Adaptado Bowersox et al. (2006) 
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2.8.1.2 Medidas de desempenho externo 

 

Segundo ainda os referidos autores, as medidas de desempenho externo são fundamentais 

para monitorar, compreender e manter uma perspectiva focada no cliente, e podem ser medidas 

através da percepção do cliente e através de benchmarking. 

Para mensuração da percepção do cliente, os autores sugerem que as mesmas sejam obtidas 

através de pesquisas patrocinadas ou pelo acompanhamento sistemático de pedidos. Essas 

pesquisas permitem a visualização do desempenho da empresa, dos concorrentes e, em geral, 

de pedidos específicos em particular. Podem ser mensuradas a disponibilidade de informações, 

resolução de problemas, e suporte aos produtos por exemplo. 

Já para o benchmarking das melhores práticas, os autores sugerem que se utilize a técnica 

para comparar as operações das empresas com a de seus concorrentes e de empresas líderes em 

ramos industriais correlatos ou não. Os autores ainda sugerem algumas áreas críticas de 

benchmarking: administração de ativos, custos, serviços ao cliente, produtividade, qualidade, 

estratégia, tecnologia, transportes, armazenagem e processamento de pedidos. 

Bowersox e Closs (2001) sugerem que sejam utilizados indicadores de resultado e 

indicadores de tendência (diagnóstico) para monitorar o desempenho. Os tipos de medidas 

correspondem às dimensões do desempenho que devem ser monitoradas. As medidas de 

resultados referem-se aos resultados de todos os processos, enquanto as medidas de diagnóstico 

estão relacionadas com atividades específicas dentro do processo.  

 

 2.8.1.3 Análise crítica 

 

A abordagem de Bowersox e Closs é bastante abrangente, propondo a existência de 

medidas de desempenho internas e externas. De acordo com a análise feita por Razzolini Filho 

(2000) os autores são bastante detalhistas em propor as características ideais para um sistema 

de medições e as estruturas de relatórios necessários para controle logísticos. 

Ainda de acordo com Razzolini Filho (2000), a abordagem de Bowersox e Closs propõe a 

ênfase nos processos, não nas atividades, o que implica considerar o custo do desempenho 

logístico em termos totais de recursos monetários despendidos para o processo de atendimento 

dos clientes.  

O referido autor ainda conclui sua análise apontando que a visão dos autores para as 

medidas de desempenho externo, é avaliada sob dois aspectos: (a) mensuração da percepção do 
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cliente; e, (b) o benchmarking das melhores práticas. No entanto, a percepção do cliente é o que 

realmente faz a diferença para a empresa, em termos mercadológicos. 

 

2.8.2 Abordagem de Kaplan e Norton 

 

A partir de estudos realizados em grandes empresas norte-americanas no início da década 

90, Robert S. Kaplan e David P. Norton desenvolveram o Balanced Socorecard (BSC). O BSC 

é uma abordagem que combina métricas financeiras e não financeiras a fim de fornecer 

informações mais relevantes sobre as atividades (Kaplan & Norton, 1992, 1996a e 1996b). A 

quantidade limitada de métricas, se destaca com uma das mais importantes características do 

BSC, que melhoram o foco e a gerência de agrupamentos de métricas similares em grupos 

(também chamadas de perspectivas), apresentadas na Figura 4. 

 

 

Figura 4- Esquema do Balanced Scorecard 

Fonte: Adaptado de Kaplan & Norton (1992) 
 

 Perspectiva financeira: O BSC conserva indicadores financeiros, pois no modelo 

indicam se a estratégia de uma empresa, sua implementação e execução estão contribuindo para 

a melhoria dos resultados financeiros; 

 Perspectivas dos clientes: Identifica os segmentos de clientes e mercados nos quais a 

empresa competirá e as medidas de desempenho nesses segmento-alvo; 

 Perspectivas de Processos Internos: É a identificação dos processos internos críticos nos 

quais a empresa deve alcançar a excelência. Estas medidas estão voltadas para os processos que 
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terão maior impacto na satisfação dos clientes, e na consecução dos objetivos financeiros da 

empresa; 

 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: Identifica-se a infraestrutura que a empresa 

deve construir para gerar crescimento e melhoria ao longo prazo. 

Para os autores, a visão, missão e a estratégia de uma empresa devem ser traduzidas em 

objetivos e medidas tangíveis através da utilização do Balanced Scorecard. 

Os objetivos financeiros devem permitir a derivação de outros objetivos e medidas das 

outras perspectivas do BSC mencionadas acima, que deverão se inter-relacionar de modo a 

facilitar a execução de um ou mais objetivos desta perspectiva. Desse modo, toda medida 

selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito, entre os resultados 

financeiros e as outras perspectivas, e além disso, representa um tema estratégico para a unidade 

de negócios como demonstrado na Figura 5 (Kaplan & Norton, 1996a): 

 

Figura 5 - Exemplo de relacionamento entre medidas de desempenho de um BSC  

Fonte: Kaplan & Norton (1996ª) 

 

Segundo os autores, tais medidas devem representar o equilíbrio entre indicadores externos 

e medidas internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento. 

Os autores ainda apontam que uma das principais inovações e benefícios do Balanced 

Scorecard está no fato de que o mesmo destaca processos críticos para a obtenção de 

desempenho superior a clientes e acionistas, pois após estabelecer metas financeiras e do 

cliente, deve-se procurar identificar objetivos e medidas para processos internos. 
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2.8.2.1 Análise crítica 

 

Em sua análise sobre o Balanced Scorecard (BSC), Razzolini Filho (2000) comenta que 

uma das maiores dificuldades encontradas na implantação do Balanced Scorecard consiste na 

tradução da missão e a estratégia de cada unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis, 

pois determinados objetivos e estratégias dificilmente podem ser quantificados e, sobretudo, 

somente apresentam efeitos a muito longo prazo. 

Para Razzolini Filho (2000) empresas de pequeno porte encontram dificuldades para 

implementar o Balanced Scorecard pois precisam de um ótimo sistema de informações 

contábeis e financeiras, além de precisarem de um profundo conhecimento da organização e de 

seus processos críticos. Caso ocorram erros na identificação de tais processos, o Balanced 

Scorecard (BSC) ficaria seriamente comprometido em sua viabilidade e utilidade. 

 

2.8.3    Abordagem de Supply Chain Council (SCC) 

 

Para ajudar as organizações a aumentar a eficácia da sua cadeia de suprimentos a apoiar a 

gestão baseado nos processos de negócios o Supply Chain Council – SCC (1996), juntamente 

com outras empresas líderes nos EUA criaram o modelo SCOR (Supply Chain Management 

Operations Reference Model), que foi testado e ajustado em diferentes segmentos da indústria, 

e em 1997 tornou-se o modelo de referência. 

O SCOR funciona como um guia de indicadores de desempenho e de ações voltadas para 

a cadeia de desempenho, envolvendo métricas de tempo de ciclo, custos, flexibilidade e 

confiabilidade da cadeia e gestão de ativos. 

Em sua versão 10.0, o Supply Chain Council (2010) trata os cinco principais processos 

relacionados à cadeia de suprimentos, que é definido por Pires (2011), conforme detalhado 

abaixo:  

 a) planejar (plan): abrange os processos que tem por objetivo equilibrar a capacidade dos 

recursos com a demanda em toda a cadeia de suprimentos. Também faz parte desse processo, a 

medição de desempenho, gestão de estoques, ativos e transporte, entre outros. Ainda, segundo 

Pires (2011, p. 79) “abrange as questões de planejamento referente aos outros quatro processos, 

ou seja, o planejamento do abastecimento, da produção, das entregas e dos retornos”; 

 b) abastecer (source): providencia o abastecimento de materiais para a produção nas 

modalidades: que produzem para estoque (MTS – Make-to-Stock), sob encomenda (MTO – 
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Make-to-Order), ou projetam e produzem produtos sob encomenda (ETO – Engineering-to-

Order), bem como, a seleção de fornecedores, prazos de entrega, recebimentos de produtos e o 

processo de autorização de pagamento aos fornecedores. Inclui, “gestão das regras de negócio, 

controle de performance e certificação dos fornecedores, gestão dos estoques, compra de 

produtos, contratos de fornecimento” de acordo com Morais (2008, p.76);  

c) produzir (make): no âmbito desse processo, é o que trata da programação interna da 

produção na empresa, no curto prazo, atendendo a demanda atual e a planejada. Ainda, segundo 

Pires (2011), o processo é responsável por questões como recebimento da mercadoria, 

fabricação e testes dos produtos, embalagem, armazenagem e expedição dos produtos prontos; 

 d) entregar (deliver): o processo inclui todas as medidas necessárias para o gerenciamento 

dos pedidos, desde a empresa produtora até o consumidor final. Seguindo os ensinamentos de 

Pires (2011, p. 81), nesse processo estão alocados alguns subprocessos da gestão da cadeia de 

suprimentos, sendo eles: “gestão da demanda, gestão de almoxarifado, armazém de produtos 

acabados, gestão de transporte e infraestrutura de entrega”; 

 e) retornos (returns): é o processo que tem sentido contrário da cadeia de suprimentos e é 

subdivido em duas etapas: a primeira trata dos retornos da produção na cadeia de distribuição 

(contempla desde o consumidor final até a empresa fornecedora) e a segunda trata dos retornos 

de materiais na etapa de abastecimento (contempla desde a empresa até o ponto de origem da 

cadeia de suprimentos). Pires (2011), ainda abrange a gestão das políticas para o retorno das 

mercadorias, medição de desempenho, gerencia os estoques e por fim realiza a coleta de dados.  

Em sua versão revisada, 11.0, o Supply Chain Council ainda traz o sexto processo, também 

chamado de Enable, ou seja, a ativação de todos os cinco processos abordados no SCOR.  

Dessa forma, de acordo com Rodrigues el al. (2006) o modelo SCOR visa aperfeiçoar o 

alinhamento entre o mercado e a reação estratégica de uma cadeia de suprimentos, buscando 

um desempenho maior, com o gerenciamento eficaz dos cinco processos chave, através de 

indicadores de performance. Na Figura 6, é possível visualizar os seis processos de negócios 

básicos do SCOR: 
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Figura 6 - Processos de Negócios Básicos do SCOR 

 Fonte: SCC (2012) 

 

Os processos descritos interagem entre si nos limites internos e externos da empresa focal. 

Cada nível pode ser utilizado para descrever, medir, avaliar as configurações da cadeia. O 

modelo de referência possui quatro níveis de definição de processo: tipos de processos, 

categorias de processos, decomposição do processo e implementação. A Figura 7 detalha cada 

um dos quatro níveis de processo do SCOR. 

 

Figura 7 - Níveis de definição de processos do SCOR.  

Fonte: SCC (2012) 

 

 

 

Cronometrar de entregas
Nível 3: Define a configuração de processos individuais. No nível 3 a 

habilidade para exeutar é definida. Os focos no nível 3 são:

Receber produtos Processos

Verificar produtos Entradas e saídas

Transferir produtos Perfomance de processos

Práticas

Capabilidades tecnológicas

Competências do pessoal 

Exemplos Comentários 

Nível 1: Define o escopo e conteúdo da cadeia de suprimentos. No nível 1, a 

base competitiva para metas de desempenho são definidas.  

Nível 2: Define as operações estratégicas. No nível 2 as capabilidades para a 

cadeia de suprimentos são definidas (Fazer para estocar, Fazer sob pedido, 

etc)

Autorizar pagamentos 

Nível 4: Descreve as atividades realizadas com a cadeia de suprimentos. 

Tipos de processo 

(Escopo)

Categorias de 

processos 

(Configuração)

Atividades 

(Implementação)

Planejar, Abastecer, 

Fazer, Entregar, 

Retornar e Ativar

Fazer para estocar, 

Fazer sob  pedidos, 

Elaborar o pedido, 

Inspecionar os 

produtos, etc

Indústria, compania, 

localização, tecnologia, 

etc

Nível 

1

2

4

Elementos de 

processos 

(atividades)

3

Descrição
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NÍVEL 1- TIPOS DE PROCESSOS 

 

No primeiro nível, são avaliados os tipos de processos, ou seja, o escopo e o conteúdo para 

o modelo de referência da empresa em questão. Segundo Morais (2008, p.78): “nesse nível são 

definidos os cinco processos básicos do modelo, bem como as bases e objetivos competitivos 

de desempenho da cadeia de suprimentos”, onde está relacionado com os processos de planejar, 

abastecer, produzir, entregar e retornar. 

Na Tabela 3, são demonstrados indicadores de desempenho no nível 1, onde se define o 

conteúdo e o âmbito de atuação no modelo de referência, e a empresa determina o desempenho 

a ser atingido em relação à competição. 

 

Tabela 3: Indicadores de desempenho do nível 1 do SCOR 

 

Fonte: Adaptado SCC (2012) 

 

NÍVEL 2 – CATEGORIAS DE PROCESSOS 

 

O segundo nível, categorias de processos, é configurada a cadeia de suprimentos a partir 

de processos fundamentais. De acordo com SCC (2006); Pires (2011), Morais (2008, p.78), “As 

empresas implementam suas estratégias de operações através de uma configuração exclusiva 

da cadeia de suprimentos. Pode ser configurada a cadeia real assim como a ideal”. 

Na Tabela 4, são demonstrados os tipos e características dos processos no nível 2, no qual 

se define quais processos podem ser componentes da cadeia de suprimentos (SCC, 2005; 

PIRES, 2011). Esse nível configura as operações da empresa. Usando este processo para 

detectar falhas, podendo analisar e avaliar o impacto de um potencial aperfeiçoamento 

conforme afirma Rodrigues et al. (2006). 

 

Confiabilidade

Responsividade/

Capacidade de 

Resposta

Agilidade / 

Flexibilidade
Custos

Gestão de 

Ativos

Cumprimento do pedido (RL 1.1)

Cumprimento do ciclo do pedido (RS 1.1)

Vantagem da flexibilidade da cadeia (AG 1.1)

Vantagem da adaptabilidade da cadeia (AG 1.3)

Valor global em risco  (AG 1.4)

Custo total para servir (CO 1.001)

Tempo de Ciclo cash-to-cash (AM 1.1)

Retorno sobre ativos investidos (AM 1.2)

Retorno sobre o capital de giro (AM 1.3)

Atributos de Desempenho

Foco no cliente Foco interno

Indicadores de desempenho do nível 1 
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Tabela 4: Tipos e características dos processos no nível 2 

 

Fonte: SSC (2005) 

 

NÍVEL 3- DECOMPOSIÇÃO DO PROCESSO 

 

De acordo com Stewart (1997), o  terceiro nível fornece a uma empresa informação para 

planejar e definir metas de melhoria através do detalhamento dos elementos do processo para 

cada categoria de nível. Nesse sentido, afirma Pires (2011, p. 83), nesse nível as métricas 

servem para “medir o desempenho dos processos, os benchmarkings e as melhores práticas”. 

Alguns atributos de desempenho e suas respectivas métricas podem ser visualizadas na Tabela 

5.  

 

Tabela 5: Atributos de desempenho do SCOR e suas respectivas métricas 

 

Fonte: SCC (2005) 
 

NÍVEL 4 – IMPLEMENTAÇÃO 

 

O último nível trata da implementação das práticas de gestão da cadeia de suprimentos, 

ocorre a partir desse nível na empresa em questão de forma exclusiva. Também segundo Pires 

(2011, p. 83) “é nesse nível que são definidas as práticas que visam à obtenção de vantagem 

competitiva e ou à adaptação para novas condições no ambiente dos negócios”. 
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2.8.3.1 Análise crítica 

 

Segundo Stewart (1997, p. 64), as empresas ao aplicarem o modelo de referência SCOR 

normalmente consideram duas melhorias da cadeia de suprimentos: a “melhoria ao implementar 

os processos internos” e “melhoria dos processos externos quando contribui na melhoria dos 

problemas de processos dos parceiros”. Ainda continua o autor, “as melhores práticas são vistas 

como meios para melhorar o desempenho da cadeia de Suprimentos global através de uma 

melhor coordenação”. 

Neste sentido, a empresa, antes de utilizar o modelo de referência, deve definir claramente 

as bases e condições de sua estratégica competitiva, bem como, divulgar internamente a todos 

os interessados na organização. O modelo SCOR apresenta uma grande vantagem por 

uniformizar processos, documentar, compartilhar, integrar e gerenciar processos chave ao longo 

da cadeia de suprimentos, no entanto, não aborda explicitamente temas relevantes como: 

treinamento, qualidade, tecnologia de informação e governança da SCM. 

 

2.8.4 Síntese dos Modelos de Avaliação de Desempenho 

 

A Tabela 6 apresenta uma análise geral dos Modelos de Avaliação de Desempenho 

apresentados nesse projeto, indicando as categorias dos indicadores nos quais cada modelo está 

baseado: 

 

Tabela 6: Síntese dos modelos de avaliação de desempenho segundo Bowersox e Closs, Kaplan e Norton e 

Supply Chain Council 

Autor 
Categoria dos 

indicadores 
Principais características 

 

Bowersox 

e Closs 

Indicadores de 

resultado e de 

diagnóstico, nas 

categorias: 

qualidade/satisfação 

dos clientes; tempo; 

custos; e ativos. 

A análise de desempenho é dividida entre Medidas 

de desempenho interno e medidas de desempenho 

externo, feita basicamente através da percepção do 

cliente e do benchmarking. 
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Kaplan e 

Norton 

Indicadores 

relacionados às 

seguintes perspectivas: 

financeira, dos 

clientes, processos 

internos e do 

aprendizado e 

crescimento 

organizacional. 

As medidas de desempenho desse modelo devem 

estar diretamente ligadas à estratégia da empresa. 

Por isso, uma pequena empresa por exemplo tem 

dificuldades de implementar o modelo, pois na 

maioria dos casos, não possui uma definição clara 

de sua missão, visão e objetivos estratégicos. 

Supply 

Chain 

Council 

Indicadores relativos 

aos clientes 

(confiabilidade, 

responsabilidade e 

flexibilidade) e à 

empresa (custos e 

ativos). 

Composto por um guia de indicadores pré-

estabelecidos, subdivido entre 5 principais 

critérios. 

Além disso, o modelo não contempla indicadores 

relacionados a Gestão de demanda, 

Desenvolvimento de produtos e Serviço ao cliente. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.  MÉTODO 

 

No presente projeto, foi estruturada uma composição de indicadores de desempenho de 

fornecedores. 

De forma a alcançar os objetivos traçados para esse projeto, foi consolidado o seguinte 

método: 

 

1- Estudo sobre a análise de desempenho logístico: 

Nessa etapa, a autora fez uma revisão bibliográfica sobre análise de desempenho logístico, 

na qual foram utilizadas fontes provenientes de livros, artigos, dissertações e teses, com o 

intuito de identificar diferentes visões e abordagens sobre a análise de desempenho 

logístico.  

Através desse estudo, foi possível identificar autores que tratam sobre a temática análise 

de desempenho, bem como selecionar as abordagens que foram utilizadas para o 

levantamento dos indicadores de desempenho.  

2- Levantamento dos Indicadores de Desempenho Logístico de diferentes abordagens: 

Nessa etapa, a autora fez o levantamento de indicadores de desempenho logístico 

proveniente das três abordagens identificadas na etapa 1, de revisão bibliográfica. Os 

indicadores foram identificados através de livros, manuais, artigos e dissertações. Nessa 

etapa, foram identificados ao todo 79 indicadores demonstrados nesse projeto. Para essa 

etapa, a autora utilizou alguns critérios de seleção que serão descritos posteriormente.  

A primeira seleção de indicadores foi feita de acordo com a experiência da autora com 

trabalhos envolvendo micro e pequenas empresas participantes do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu, bem como estudos relacionados 

a indicadores de desempenho que já foram aplicados em micro e pequenas empresas de 

forma geral.  

3- 1ª Seleção de Indicadores de Desempenho Logístico: 

Após o levantamento dos indicadores, foi identificado que havia indicadores de 

desempenho logístico que se assemelhavam entre as diferentes abordagens. Esse fator, 

dificultaria a análise que seria feita na etapa 4, detalhada a seguir. Por, objetivando priorizar 

indicadores de maior relevância e facilitar a análise dos mesmos, foi necessário fazer um 

cruzamento de indicadores das três abordagens, que resultou em 48 indicadores de 

desempenho.  

4- Validação de indicadores de desempenho logístico junto a especialistas: 
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Nessa etapa, a autora criou um questionário, onde alguns consultores do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores Locais do Complexo do Açu ponderaram cada um dos 

indicadores de acordo com três critérios pré-estabelecidos, sendo o primeiro relevância 

para o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, o segundo facilidade de obtenção 

de dados para cálculo e o terceiro facilidade de compreensão. 

Vale ressaltar ainda, que para essa etapa, a autora buscou através da literatura, ferramentas 

já utilizadas para seleção de indicadores de desempenho, e posteriormente adaptou à 

realidade desse projeto.  

5- Consolidação dos Indicadores. 

A última etapa, consistiu na análise dos resultados das avaliações dos especialistas, através 

do ranqueamento dos indicadores com maior pontuação e seleção dos indicadores mais  

relevantes. 

Na Figura 8 é possível visualizar o resumo das etapas seguidas para a construção desse 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo sobre a análise de desempenho logístico 

Levantamento de indicadores de desempenho  

1ª Seleção de Indicadores de desempenho 

Validação de indicadores de desempenho logístico junto a especialistas  

Consolidação dos indicadores 

Figura 8: Metodologia da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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4. ESTUDO PARA PROPOSIÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

4.1 ENCADEAMENTO PRODUTIVO 

 

O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no qual esse projeto está baseado, faz 

parte do programa de Encadeamento Produtivo, sendo este, uma das estratégias do Sebrae para 

incrementar a competitividade das empresas de pequeno porte.  

Para Sanches (2012, p. 32): 

 

Encadeamentos produtivos, para efeito da atuação do Sebrae, são relacionamentos 

cooperativos, de longo prazo e mutuamente atraentes, que se estabelecem entre 

grandes companhias e pequenas empresas de sua cadeia de valor com a finalidade de 

adequar estas últimas aos requisitos das grandes e facilitar a realização de negócios 

entre elas, melhorando a competitividade das pequenas, das grandes companhias e 

da cadeia de valor como um todo. (SANCHES, 2012, p. 32). 

 

 

O objeto de estudo desse projeto são as micro e pequenas empresas, para isso, serão 

levantados indicadores que se adequem a realidade dessas empresas.  

Nesse projeto, são tratados indicadores principalmente ligados ao Encadeamento 

Produtivo, visto que se procura mensurar o desempenho das pequenas empresas em relação ao 

fornecimento às grandes empresas do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 

Complexo do Açu.  

Alinhado com o objetivo principal desse projeto, ou seja, o levantamento de indicadores 

de desempenho logístico para os fornecedores locais do Complexo Industrial do Porto do Açu, 

esse projeto considerou o grau de maturidade em gestão das empresas fornecedoras que 

participam do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu. 

 

4.2 PERFIL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Há diversos critérios para conceituar a micro e pequena empresa. De acordo com a Lei 

Complementar (LC) número 123 de 14/12/2006 há critérios quantitativos para classificação de 

Micro e pequenas empresa, conforme segue: 

 Microempresas, é aquela que, em cada ano-calendário, aufira receita bruta igual ou inferior 

a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);  
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 Empresas de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 

240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos mil reais). 

 Já o SEBRAE – Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas, utiliza o conceito de 

pessoas ocupadas nas empresas, conforme os dados abaixo:  

 Microempresa na indústria e construção até 19 pessoas ocupadas e no comércio e 

serviços até 09 pessoas ocupadas.  

 Pequena Empresa na indústria e construção de 20 a 99 pessoas ocupadas no comércio e 

serviços de 10 a 49 pessoas ocupadas. 

No geral, o que se têm observado pela autora, é que na maioria dos casos o empreendedor, 

ou proprietário da empresa é também um trabalhador e operador do negócio. Além disso, a 

empresa tem um perfil mais familiar, com um número mínimo de funcionários.  

Outro ponto de destaque das pequenas empresas, é o conhecimento limitado a sistemas de 

informação e de dados. O que pode ser observado na maioria dos casos, é que muitas empresas 

detém as informações de maneira informal, ou seja, não trabalham com a sistematização de suas 

informações, sendo esse um grande desafio para coleta de indicadores na empresa.  

As principais diferenças entre Micro/Pequena e Média/Grande Empresa levantadas pelo 

SEBRAE- PR são descritas na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7: Diferenças entre Micro/ Pequena empresa para Média/Grande empresa 

Micro e Pequena Empresa Média e Grande Empresa 

Menor carga tributária Maior carga tributária 

Produção não seriada Produção seriada (em linha) 

Informalidade Formalização das operações 

Ausência de dados e controles Existência de informações 

Decisões centralizadas Decisões descentralizadas 

Mão-de-obra não qualificada Mão-de-obra qualificada 

Menores salários Maiores salários 

Adequação aos clientes 

O cliente se adapta aos 

produtos 

Versatilidade produto / venda / ramo Rigidez produto / venda / ramo 

Custos unitários maiores Economia em escala 

Contato direto com o cliente Cadeia e terceiros aos clientes 

Confusão indivíduo / família / 

empresa Impessoal 

Administrada pelo empresário / 

proprietário Administradores profissionais 
Fonte: SEBRAE - PR 
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O que se pode destacar da Tabela 7, é que a gestão da pequena empresa está diretamente 

relacionada às características e à personalidade do seu proprietário. Além disso, a ausência de 

dados e controles também é um fator preocupante para esse projeto, pois para serem 

competitivas para fornecer para grandes empresas, as pequenas empresas devem ter pelo menos 

o mínimo de controle e dados, de modo a controlar seu fornecimento. Quando se trabalha com 

grandes demandas, as empresas devem estar preparadas para isso, para que não possam 

prejudicar sua saúde financeira e operacional. 

Objetivando avaliar o nível de maturidade de gestão das empresas, no programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores, por exemplo, são aplicados o Diagnóstico do Fornecedor, 

também reconhecido como Diagnóstico MPE. O diagnóstico contém 37 perguntas referentes 

aos oito critérios do Prêmio MPE Brasil: Liderança, Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, 

Informações, Pessoas, Processos e Resultados. Segundo Delesposte (2016) o questionário 

possui respostas fechadas e um campo aberto para indicação de pontos fortes e oportunidade de 

melhorias para todas as 37 perguntas. As respostas são opções elencadas como A, B, C e D, 

sendo que a A é a pior resposta e D é a melhor. Considerando a pontuação, A representa um 

desempenho inferior a 20, B desempenho de 21 a 50, C de 51 a 80 e D de 81 a 100. Como 

mencionado, o modelo e a mensuração desse diagnóstico são realizadas de acordo com a 

metodologia do Prêmio MPE Brasil (SEBRAE, 2014b). 

Ainda de acordo com Delesposte (2016), o critério de Resultados geralmente possui a 

menor pontuação. Baseado na experiência da autora, esse fator se deve ao histórico da 

sistematização das informações das empresas. Esse critério avalia basicamente, os resultados e 

indicadores dos demais critérios no período de 2 anos ou mais, ou seja, as empresas só 

conseguem uma boa pontuação nesse critério caso possuam um histórico de gestão de 

indicadores, e melhoram sua pontuação caso esse histórico se demonstre favorável. 

Na experiência com o Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu, 

observou-se a dificuldade das pequenas empresas locais em formular propostas consistentes, 

em atender as grandes empresas da maneira correta, em entregar os produtos com qualidade, 

em fazer o planejamento do preço correto, em fornecer a documentação necessária, em manter 

o nível de serviço adequado, etc.  

Para que possa ser competitiva na região, a autora entende que as pequenas empresas locais 

que fornecem para o Complexo do Açu, devam conhecer bem seus processos e mensurá-los, 

para que possam se adequar as necessidades e demandas das grandes empresas. 

Dentro do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu, quando 

se fala em Micro e Pequenas empresas, ainda é feita uma classificação de níveis para as mesmas. 
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Na Figura 9 é possível visualizar que as Micro e Pequenas empresas se enquadram no 3º e 4º 

nível da cadeia. 

No geral, as empresas de 4º nível são chamadas dentro do projeto de Encadeamento 

Produtivo de Efeito Renda, ou seja, são empresas ou microempreendedores individuais que 

prestam serviços ou fornecem produtos para pessoas físicas dentro da cadeia, como exemplo 

pode-se citar hotéis, pousadas, lanchonetes, restaurantes, etc.  

No entanto, empresas do 3º nível já fornecem bens e serviços complementares para as 

grandes empresas da cadeia. Por isso, esse projeto buscará levantar indicadores que se adequem 

às empresas enquadradas no 3º nível. Vale ressaltar ainda, que quanto maior nível da cadeia 

produtiva, maior o grau de maturidade de gestão das empresas.  

 

 

Figura 9- Níveis da Cadeia Produtiva.  

Fonte: Sebrae (2014) 

 

4.3 CONTRATAÇÕES DAS GRANDES EMPRESAS DO COMPLEXO DO AÇU 

 

Para identificação de indicadores consistentes, e que auxiliem no desenvolvimento de 

fornecedores locais, de forma a cumprir com o objetivo principal do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu, ou seja, de aumentar o índice de 

compras locais, é preciso entender quais são as necessidades das grandes empresas 

compradoras.  
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Com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de empresas locais, o Sebrae vem 

realizando um conjunto de ações e entre elas estão o Estudo de Atração de investimentos – 

Porto do Açu. Realizado em 2014, o Estudo trouxe o panorama do Complexo do Açu, as 

principais empresas instaladas, o cenário de Petróleo e Gás, entre outros temas. Na ocasião, o 

Sebrae realizou uma pesquisa onde foram entrevistadas sete grandes empresas instaladas no 

Complexo do Açu.  

Visando identificar oportunidades de melhoria e gaps na competitividade das empresas 

da região que limitavam o seu fornecimento para grandes empresas, o Sebrae questionou os 

entrevistados sobre quais eram suas maiores dificuldades contratação na região. O resultado 

pode ser visualizado na Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionada às dificuldades de contratação, pode-se observar que encontrar empresas 

locais qualificadas é considerada a maior dificuldade enfrentada pelas grandes empresas do 

Complexo do Açu.  

O Sebrae questionou também sobre os principais critérios de contratação utilizados pelas 

grandes empresas instaladas no Complexo. Vale ressaltar que nessa questão, o entrevistado 

poderia escolher mais de um critério. O resultado pode ser visualizado na Figura 11: 

 

Materiais Serviços 

 

 

Fonte: Sebrae (2014) 

 

Figura 10 - Maiores dificuldades de contratação das grandes empresas do 

Complexo do Açu. 

 Fonte: Sebrae (2014) 
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Figura 11 - Principais critérios de seleção de fornecedores.  

Fonte: Sebrae (2014) 

 

Sobre os principais critérios de seleção de fornecedores, a maioria das empresas 

entrevistadas responderam que os principais estão em sua qualificação técnica, prazo e 

experiências anteriores de fornecimento. No entanto, o preço e qualidade também foram 

selecionados como critérios importantes.  

O critério de qualificação técnica está diretamente ligado a documentação apresentada para 

as grandes empresas, uma vez que para concorrer as licitações, as empresas fornecedoras 

precisam apresentar uma série de certificados e atestados de capacidade técnica.  

Essas informações são consideradas importantes, do ponto de vista de que, conhecendo as 

necessidades das grandes empresas, podem ser formulados indicadores de desempenho que se 

adequem a essas necessidades.  

 

4.4 LEVANTAMENTO DE INDICADORES 

 

O levantamento de indicadores de desempenho foi feito através da pesquisa bibliográfica 

em livros, manuais, artigos, dissertações e teses, buscando seguir dois principais critérios para 

seleção: 

1- Relevância para o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do 

Açu. 
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2- Facilidade das micro e pequenas empresas participantes do Programa em obter os dados 

para cálculo dos indicadores.  

Nesse primeiro momento, os indicadores foram selecionados de acordo com a experiência 

da autora com o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores e com as empresas da região.  

 

4.4.1 Indicadores atrelados à metodologia SCOR 

 

Para o levantamento de indicadores de desempenho atrelados à metodologia SCOR, foram 

considerados indicadores relacionados às seguintes categorias: 

 Confiabilidade: denota o desempenho de uma cadeia de suprimentos na entrega, ou seja, 

o produto correto, no lugar correto, na quantidade correta, no tempo correto, na 

integridade correta (qualidade do produto e embalagem), com a documentação correta 

e o cliente certo; 

 Responsividade: está relacionada à velocidade com que uma cadeia de suprimentos 

fornece os produtos aos clientes; 

 Flexibilidade: significa a agilidade de uma cadeia de suprimentos em responder às 

variações de demanda para ganhar ou manter uma vantagem competitiva; 

 Custos: contempla todos os custos relacionados à operação de uma Supply Chain; 

 Eficiência na gestão de ativos: está relacionada à eficiência de uma organização no 

gerenciamento de seus recursos para atender à demanda. Inclui a gestão de todos os 

recursos: fixos e capital operacional. 

O SCOR pode ser dividido em quatro níveis, como foi mencionado no capítulo 2 desse 

projeto. No entanto, devido ao nível de maturidade das empresas onde esses indicadores serão 

mensurados, foram considerados indicadores do nível 1, alguns do nível 2 e poucos do nível 3. 

Na Figura 12, é possível visualizar alguns indicadores do Nível 1 e 2 do SCOR.  
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Figura 12 - Indicadores de desempenho da metologia SCOR.  

Fonte: SCC (2011) 

 

Para o critério de confiabilidade, a autora considerou todos os indicadores de nível 1 e 2 

alguns do nível 3, isso por que, esse critério está diretamente relacionado ao desempenho da 

entrega dos pedidos, ou seja, o que há de mais palpável para avaliar o desempenho dos 

fornecedores. 

Já para o critério de responsividade, a autora considerou apenas um indicador de nível 1, 

por considerar que os indicadores ligados a esse critério possuem um elevado grau de 

dificuldade para serem mensurados por uma micro e pequena empresa. Além disso, o indicador 

escolhido para esse critério abrange os demais de segundo nível, sendo esses: Tempo de ciclo 

de abastecimento, Tempo de Ciclo de Produção, Tempo de Ciclo de Entrega e Tempo de Ciclo 

de Retorno da Entrega. Os indicadores de nível 3 por sua vez, possuíam uma especificidade 

muito alta, que não vai de encontro com o objetivo desse projeto que está focado em micro e 

pequenas empresas no geral. Micro e pequenas empresas podem até conseguir mensurar o 

tempo total que se leva desde a solicitação do pedido a entrega do pedido ao cliente, mas 

dificilmente terão o controle do tempo que se leva para cada etapa intermediária a esse processo.  

Para o critério de flexibilidade ou agilidade, foram considerados todos os indicadores de 

nível 1 e quase todos os indicadores de nível 2. Apenas os indicadores relacionados a riscos do 

nível 2 não foram considerados, pois micro e pequenas empresas não possuem a cultura de 

mensurar os riscos relacionados a seus processos. Grandes empresas buscam de seus 

fornecedores, agilidade e flexibilidade para atender demandas inesperadas durante o 

fornecimento, e por isso a escolha de tantos indicadores para esse critério. No entanto, micro e 
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pequenas empresas podem ter grande dificuldade para mensurar os mesmos, por isso não foram 

escolhidos para a pesquisa.  

No critério de custos, foi considerado apenas um indicador global, que relaciona todos os 

demais indicadores desse critério.  

Já no critério gerenciamento de ativos, apenas um indicador de nível 1 e um de nível 2 

foram escolhidos, pois a contabilidade de micro e pequenas empresas de forma geral é muito 

restrita. 

No total, foram levantados 29 indicadores atrelados à metodologia SCOR e retirados da 

versão 11.0 do SCC (2012), que podem ser visualizados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Indicadores atrelados à Metodologia SCOR 

Indicadores atrelados à metodologia SCOR 

Confiabilidade 

RL 1.1 Execução Perfeita do 

pedido 
(Total de Pedidos perfeitos/ total de pedidos) *100% 

RL 2.1 % de Pedidos entregues 

na Íntegra 

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ total de pedidos 

entregues) *100% 

RL 3.33 Acuracidade os itens 

entregues 

Percentual de encomendas em que todos os itens 

encomendados são efetivamente entregues, sem itens extras 

RL 3.35 Acuracidade das 

quantidades entregues 

Percentual de encomendas no qual todas as quantidades 

recebidas pelos clientes foram as mesmas encomendadas 

RL 2.2 Desempenho de 

entregas na data prometida ao 

cliente 

(Total de Pedidos entregues na data prometida/ total de 

pedidos entregues) *100% 

RL 2.3 Acuracidade dos 

documentos 

(Total de Pedidos entregues com a documentação precisa/ 

Total de pedidos entregues) *100% 

RL 2.4 Pedidos em perfeitas 

condições 

(Número de pedidos entregues em Perfeitas condições / 

número total de pedidos entregues) *100% 

Responsividade 

RS 1.1 Tempo de Ciclo para 

execução do Pedido 

(Soma do tempo de ciclo total dos pedidos/ Total de pedidos 

entregues) 

Agilidade/Flexibilidade 

AG 1.1 Flexibilidade no 

incremento na cadeia de 

suprimentos 

Quantidade de dias que leva para responder um aumento 

não planejado e sustentável de 20 % do material entregue 

(considerando o tempo de abastecimento, fabricação e 

entrega) 

AG 2.1 Flexibilidade no 

incremento do abastecimento 

Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% da quantidade de materiais. 
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AG 2.2 Flexibilidade no 

incremento da fabricação 

Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% na produção, sem restrição 

de matéria prima 

AG 2.3 Flexibilidade no 

incremento da entrega 

Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% na quantidade entregue, sem 

restrições 

AG 2.4 Flexibilidade no 

incremento do retorno do 

abastecimento 

Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% no retorno de matérias-

primas a fornecedores 

AG 2.5 Flexibilidade no 

incremento do retorno da 

entrega 

Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% no retorno de produtos 

acabados de clientes 

AG 1.2 Flexibilidade no 

incremento da adaptabilidade 

da cadeia de suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade 

entregue que pode ser alcançado em 30 dias 

AG 2.6 Adaptabilidade no 

incremento do abastecimento 

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade 

de matérias primas que podem ser adquiro/recebidos em 30 

dias 

AG 2.7 Adaptabilidade no 

incremento da fabricação 

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade 

produzida que pode ser alcançado dentro de 30 dias sem 

nenhuma restrição de matéria-prima 

AG 2.8 Adaptabilidade no 

incremento da entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em quantidades 

entregues que podem ser alcançados em 30 dias com bons 

produtos acabados 

AG 2.9 Adaptabilidade no 

incremento do retorno do 

abastecimento 

Percentual máximo de aumento sustentável em retornos de 

matérias primas a fornecedores que podem ser conseguidos 

em 30 dias 

AG 2.10 Adaptabilidade no 

incremento do retorno da 

entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em retornos de 

produtos acabados de clientes que podem ser alcançados em 

30 dias 

AG 1.3 Adaptabilidade na 

redução na cadeia de 

suprimentos 

Quantidade de pedidos que podem ser reduzidos de maneira 

sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidades 

AG 2.11 Adaptabilidade na 

redução do abastecimento 

Quantidade de matéria-prima que pode ser reduzida de 

maneira sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidade 

AG 2.12 Adaptabilidade na 

redução da produção 

Volume de produção que pode ser reduzido de maneira 

sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidades 

AG 2.13 Adaptabilidade na 

redução da entrega 

Quantidade de entregas que podem ser reduzidas a 30 dias 

antes da do prazo, sem estoque, custos e penalidades 

AG 1.4 Valor global em risco 

(VAR) 

Probabilidade da ocorrência de riscos X Monetização 

(custo) do impacto do risco 

Custos 

CO 1.001 Custo total para 

servir ($) 

Soma dos custos de: Planejamento, abastecimento de 

matéria-prima, desembargo de materiais, produção, 

produção/elaboração de pedido, cumprimento/entrega, 

retorno 
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Gerenciamento de ativos 

AM 1.1. Tempo de Ciclo de 

pagamento a pagamento 

(Número de dias de estoque de abastecimento + Dias de 

venda Pendente) - (Dias a pagamentos em aberto) 

AM 2.1 Dias de Venda 

Pendentes 

((média anual bruta de contas a receber / (total de vendas 

brutas / 365)) 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.4.2 Indicadores atrelados à metodologia Balanced Scorecard 

 

Ao contrário da metodologia SCOR, o Balanced Scorecard não oferece um quadro ou 

manual com todos os de indicadores definidos. O BSC de forma geral, consiste na tradução da 

missão e a estratégia de cada unidade de negócios em objetivos e medidas tangíveis. Pelo fato 

desse projeto ter como objetivo levantar indicadores generalistas para Micro e Pequenas 

Empresas fornecedoras do Complexo Industrial do Açu, e não de uma empresa específica, no 

qual se conhece sua missão, visão e estratégias, a autora encontrou dificuldades em encontrar 

indicadores palpáveis ao perfil das empresas em estudo.  

No entanto, foi buscado na literatura, estudos relacionados a indicadores da metodologia 

Balanced Scorecard específicos para Micro e Pequenas empresas, cuja a fonte está descrita na 

Tabela 5. Além disso, foram levantados indicadores mencionados na publicação de Niven 

(2005), estes foram adaptados pela autora.  

O levantamento dos indicadores relacionados a metodologia BSC resultaram em 37 

indicadores, subdivididos entre as perspectivas internas e externas mencionadas no capítulo 2 

desse projeto. Os indicadores podem ser visualizados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Indicadores atrelados à metodologia BSC 

Indicadores atrelados à metodologia BSC 

Fonte: 
Indicadores de eficácia 

Atendimento ao cliente (Perspectiva do cliente) 

Reclamação dos clientes 
(Número de reclamações/ número total de 

pedidos atendidos no período) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Entregas no prazo 

(Número de pedidos atendidos no 

prazo/número total de pedidos recebidos no 

período) * 100% 

Zago et 

al. (2008) 

Avarias 
(Número de avarias / número total de 

produtos expedidos no período) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Avarias no estoque 
(Valor total de avarias/valor total do estoque) 

*100% 

Zago et 

al. (2008) 
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Retornos e Devoluções 

(Número de produtos devolvidos e/ou 

retornados / número total de produtos 

expedidos no período) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Tempo de ciclo do pedido 
Data de entrega do pedido - data de 

solicitação do cliente 

Zago et 

al. (2008) 

Acuracidade de previsão 
((Quantidade expedida - quantidade prevista) 

/ quantidade expedida) * 100% 

Zago et 

al. (2008) 

Lançamento de novos produtos 

(menor ou igual a 2 anos) 

(Receita operacional líquida com novos 

produtos / receita operacional líquida total) * 

100* 

Zago et 

al. (2008) 

Fidelidade do Cliente 
(Número de clientes fidelizados / número de 

clientes totais) *100% 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Tempo médio de resposta ao 

pedido do cliente 

(Tempo total de resposta ao pedido do cliente 

/ número de respostas enviadas) 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Preço comparado ao da 

concorrência 

(Preço da empresa / Preço do concorrente) 

*100% 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Perda de Clientela Número de clientes perdidos 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Taxa de aquisição de clientes 
(Número total de novos clientes / número 

total de clientes) * 100% 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Taxa de ganho (Vendas realizadas / contratos de venda) 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Taxa de aceitação de propostas 
(Número de propostas aceitas/ número de 

propostas enviadas) *100% 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Número de propostas 

apresentadas 
Número total de propostas apresentadas 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Foco interno (Perspectiva Interna)  

Acuracidade dos saldos dos 

estoques 

(Quantidade de itens com saldo correto / 

quantidade de itens verificados) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Atendimento de pedidos 

Quantidade de pedidos atendidos 

prontamente / total de pedidos recebidos) * 

100% 

Zago et 

al. (2008) 

Obsolência do estoque 
Quantidade de itens obsoletos / quantidade 

total de itens) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo médio por transação 
Soma dos custos de transações / Número total 

de transações 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Horas de Treinamento 
Número horas em treinamento / Total de 

funcionários 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Custos (Perspectiva Financeira)  
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Custo de frete de recebimento 
(Custo total de frete de recebimento / receita 

operacional líquida) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo de frete de distribuição 
(Custo total de fretes de distribuição / receita 

operacional líquida) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo de capital em estoque - 

matérias-primas 

((Valor médio do estoque de matérias primas 

X custo de capital) / receita operacional 

líquida) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo do capital em estoque - 

materiais em processo 

((Valor médio do estoque em processo X 

Custo do capital) / receita operacional 

líquida) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo do capital em estoque - 

produtos acabados 

(Valor médio do estoque de produtos 

acabados X custo do capital) / receita 

operacional líquida * 100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo de movimentação e 

armazenagem próprias 

(Custo de movimentação e armazenagem 

própria / receita operacional líquida) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Custo de movimentação e 

armazenagem com terceiros 

(Custo de movimentação e armazenagem 

com terceiros / receita operacional líquida) / 

100% 

Zago et 

al. (2008) 

Produtividade  

Giro de Estoques 
Receita operacional líquida / saldo médio de 

estoque 

Zago et 

al. (2008) 

Tempo de recebimento (da 

doca para estocagem) 

Tempo entre a descarga e o envio para 

estocagem 

Zago et 

al. (2008) 

Número de linhas por pedido 

(média) 

Total e linhas reparadas / total de pedidos 

emitidos 

Zago et 

al. (2008) 

Pedidos por hora 
Número total de pedidos separados / total de 

horas disponíveis 

Zago et 

al. (2008) 

Satisfação dos funcionários % médio de satisfação dos funcionários 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Acidentes no trabalho Número de acidentes no trabalho 

Adaptado 

Niven 

(2005) 

Utilização de recursos  

Utilização dos espaços de 

estocagem 

(Espaço utilizado / espaço disponível total 

(incluindo áreas de circulação) * 100% 

Zago et 

al. (2008) 

Fator de recuperação da frota 

de veículos industriais 

(empilhadeiras, etc.) 

(Tempo de utilização dos veículos / tempo 

total disponível) *100% 

Zago et 

al. (2008) 

Fator de ocupação da frota 

(transporte) 

(Volume transportado / volume disponível) 

*100% 

Zago et 

al. (2008) 
Fonte: Elaboração própria 
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4.4.3 Indicadores atrelados à abordagem de Bowesox e Closs 

 

O levantamento de indicadores atrelados à abordagem de Bowersox e Closs, resultou em 

um conjunto de 14 indicadores de desempenho, subdivididos em cinco medidas de desempenho 

internas pré-estabelecidas pelo autor, conforme citado no capítulo 2 desse projeto, sendo estas: 

gestão de custos, atendimento aos clientes, qualidade, produtividade e gestão de ativos. Assim 

como o Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton, os indicadores atrelados à essa abordagem 

não foram encontrados em um manual. Para identificar alguns indicadores, a autora utilizou 

algumas medidas típicas de desempenho apresentadas na literatura e dispostas na Tabela 2 desse 

projeto. 

A Tabela 10 demonstra o levantamento dos indicadores atrelados à abordagem de 

Bowersox e Closs. 

 

Tabela 10: Indicadores atrelados à abordagem de Bowersox e Closs 

Indicadores atrelados à abordagem de Bowersox e Closs 
Fonte: 

Gestão de custos 

Custo Total Custo total de produção 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Custo Unitário Custo total / número de unidades produzidas 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Comparação 

entre o 

realizado e o 

orçado 

Custo do serviço realizado - Custo do serviço Orçado 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Custo de 

produtos 

devolvidos 

Custo unitário do produto * número de devoluções 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de falhas 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Custo de 

pedidos não 

atendidos 

Custo unitário do produto * Número de pedidos não 

atendidos 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Atendimento aos clientes  

Taxa de 

atendimento 

Número de itens entregues clientes / Número de itens 

solicitados pelos clientes 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Pedidos não 

atendidos 

Número de pedidos não atendidos/Número de pedidos 

atendidos 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 
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Reclamações 

dos clientes 
Número de reclamações dos clientes registradas 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Nível global de 

satisfação 
Número de clientes satisfeitos/Número total de clientes 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Qualidade  

Frequência de 

danos 

Número de itens danificados entregues aos clientes / 

Número de itens entregues ao cliente 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Número de 

devoluções dos 

clientes 

Número total de produtos devolvidos pelos clientes 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Produtividade  

Unidades 

expedidas por 

empregado 

Número de unidades expedidas / número total de 

empregados 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 

Gestão de ativos  

Giro do 

inventário 

Unidades vendidas durante um período de tempo / 

Média de unidades de inventário durante esse período de 

tempo 

Adaptado 

Bowersox et al 

(2006) 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.5 CRUZAMENTO DE INDICADORES 

 

Finalizada a etapa de levantamento de indicadores, totalizou 79 métricas, observou-se que 

havia indicadores que se assemelhavam entre as diferentes abordagens. Para facilitar a posterior 

validação dos indicadores, e priorizar indicadores de maior relevância, foi feito um cruzamento 

de indicadores que pode ser visualizado no Anexo 1 e 2 desse projeto. A etapa de cruzamento 

eliminou 31 indicadores que possuíam objetivos semelhantes.  

 

4.6 VALIDAÇÃO DE INDICADORES 

 

4.6.1 Método escolhido 

 

Para a etapa de validação de indicadores, foi elaborado um questionário com todos os 

indicadores resultantes da etapa de cruzamento, ou seja, 48 indicadores. Optou-se por esse 

método, pois para esse tipo de avaliação foi necessária uma pesquisa quantitativa, para priorizar 

os indicadores com maior pontuação.  
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Para escolha de medidas de desempenho, Niven (2002) propõe uma metodologia para 

seleção de métricas levantadas, onde o autor cita alguns critérios de seleção e sugere que sejam 

pontuados de 1 a 10 pelos avaliadores. Os critérios de seleção propostos por Niven (2002) 

podem ser visualizados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Modelos de questionário para seleção de indicadores 

Medidas 

Vinculação 

com a 

estratégia 

Capacidade 

de 

quantificar 

Acessibilidade 
Facilidade de 

Compreensão 

Equilíbri

o 
Relevância 

Definição 

Comum 

Total 

de 

Pontos 

Comentários 

Financeira                   

Medida 1                   

Medida 2                   

Cliente                   

Medida 1                   

Medida 2                   

Medida 3                    

Processos 

Internos 
                  

Medida 1                   

Medida 2                   

Medida 3                    

Aprendizagem 

e Crescimento 

do Funcionário  

                  

Medida 1                   

Medida 2                   

Medida 3          

Fonte: Niven (2002, p.183) 

 

No entanto, a autora buscou adaptar a metodologia proposta por Niven (2002) para esse 

projeto. Para a seleção dos critérios que foram utilizados, pensou-se primeiramente no tempo 

de resposta que os avaliadores teriam para pontuar todos os indicadores, visto que foram 

levantados 48 indicadores para serem pontuados. Além disso, foi avaliado quais critérios seriam 

realmente relevantes de serem avaliados, levando em consideração que os indicadores 

propostos nesse projeto não se enquadram na realidade de uma empresa específica, e sim num 

conjunto de empresas. 

Por fim, escolheu-se utilizar a ordenação de postos (ranking), onde os parâmetros variavam 

de 0 a 5. O grau 5 sinalizava um nível de alta importância, já o grau 1 sinalizava um nível de 

baixa importância. O grau 0 significava que o indicador não era aplicável, ou sem alguma 

importância. Além disso, foram pré-estabelecidos três critérios de avaliação para cada 

indicador, sendo estes: 
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 Relevância para o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do 

Açu. 

Esse critério deu lugar aos seguintes propostos por Niven: Relevância e Vinculação com a 

estratégia. 

Para esse critério, o avaliador deveria ponderar o quanto determinado indicador se mostra 

relevante para o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu, 

cumprindo com os principais objetivos do projeto, ou seja, qualificar e desenvolver os 

fornecedores locais, de forma a atender as necessidades das empresas âncoras, e 

consequentemente, aumentar o índice de compras locais.  

 Facilidade de obtenção de dados para cálculo 

Esse critério que deu lugar aos seguintes propostos por Niven: Capacidade de quantificar 

e acessibilidade. 

Para esse critério, o avaliador deveria ponderar o quão fácil seria para a micro e pequena 

empresa obter as informações necessárias para o cálculo de cada indicador. Isso poderia ser 

ponderado, de acordo com a experiência que os consultores têm com os empresários da região.  

 Facilidade de compreensão 

Esse critério deu lugar ao critério de Definição comum proposto por Niven. 

Nesse critério, o avaliador deveria ponderar qual o grau de facilidade encontrado para 

compreender o indicador proposto, segundo o nome e a métrica utilizada.  

 Comentários 

No questionário, havia também um campo para comentários para cada indicador, para que 

o avaliador pudesse deixar suas impressões e críticas sobre cada indicador proposto.  

O modelo do questionário proposto pode ser visualizado no Anexo 3. 

 

4.6.2 Definição de amostra e método de coleta de dados 

 

Esse questionário foi aplicado para três consultores do Sebrae que trabalham desde o início 

do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu.  

Devido à tamanha experiência com consultorias, diagnósticos, treinamentos e workshops 

com as micro e pequenas empresas da região e com o projeto em si, os consultores puderam 

contribuir de forma significativa com o projeto. Abaixo segue uma breve descrição de cada um 

dos avaliadores: 
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 Avaliador G: consultor do Sebrae, atua no projeto desde seu início além de experiência 

com diversos projetos do Sebrae de Encadeamento Produtivo. Ministrou palestras, 

cursos e workshops para empresas da região, em temas como: Indicadores, Proposta 

comercial, devolutivas relacionadas ao diagnóstico MPE, entre outras. Além disso, atua 

em conjunto com as grandes empresas Complexo do Açu, através do Comitê de 

Suprimentos, que é composto pelos gerentes de suprimentos das grandes empresas 

instaladas no Complexo e por representantes do Sebrae no projeto. No Comitê de 

Suprimentos, são avaliados indicadores de compras locais coletados mensalmente, são 

feitas proposições de melhoria para o Programa, são analisadas as demandas das grandes 

empresas e suas necessidades e expectativas em relação aos fornecedores locais 

 Avaliador J: consultora do Sebrae, possui larga experiência com as empresas da região, 

através de cursos, workshops e consultorias em temas como: Gestão Legal, Diagnóstico 

MPE, Qualidade, Formulação de Proposta Comercial, entre outras.  Além disso, 

também atua em conjunto com o entrevistado G no Comitê de Suprimentos.  

 Avaliador D: consultor do Sebrae, realiza diversas consultorias e aplicação de 

Diagnósticos MPE nas empresas da região, já ministrou diversos workshops e cursos 

para as empresas, com temas como Qualidade e Processos, participou de Programas 

para coleta de indicadores das empresas do projeto. 

Os questionários foram apresentados presencialmente para cada avaliador, objetivando a 

melhor clareza sobre os objetivos do projeto e os critérios de avaliação de cada indicador. 

Posteriormente, o questionário foi enviado por e-mail, para que pudessem avaliar cada 

indicador de forma concisa.  

Vale ressaltar que a ideia inicial da autora era aplicar esse questionário não somente para 

os consultores do Programa, como também para os gerentes de suprimentos de algumas 

empresas do Complexo do Açu. Porém, devido ao prazo de conclusão desse projeto não foi 

possível realizar essa análise. Vale destacar ainda, que os consultores conhecem bem a realidade 

das micro e pequenas empresas da região, e por isso, essa avaliação não perde sua legitimidade.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADO GERAL DAS AVALIAÇÕES DOS CONSULTORES 

 

O tempo médio de resposta dos questionários foi de aproximadamente 40 minutos, após 

preencher cada questionário, os consultores enviaram por e-mail para que a análise pudesse ser 

feita.  

Após o preenchimento de todos os questionários, a autora então consolidou todas as 

pontuações deferidas a fim de analisar os resultados em conjunto.  

Além disso, para uma análise mais criteriosa sobre os resultados consolidados, a autora 

ainda buscou atribuir um peso para cada um dos critérios de avaliação. Para o critério de 

relevância para o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu 

atribuiu-se peso 3, facilidade de obtenção de dados para cálculo atribuiu-se peso 2 e facilidade 

de compreensão atribuiu- se peso 1. 

O maior peso para o critério de relevância para o Programa de Desenvolvimento de 

Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu vai de acordo com o principal objetivo 

desse projeto, ou seja, contribuir efetivamente para o Programa.  

Com os resultados de cada questionário, foi feita uma consolidação das respostas dos três 

consultores, considerando os pesos atribuídos para cada critério. Dessa forma, foi retirada uma 

média ponderada para cada indicador. De acordo com o objetivo do questionário, buscou-se 

selecionar os indicadores com maior pontuação, onde foram redistribuídos de forma 

decrescente.  

Para priorização, foi retirada uma média da pontuação dos indicadores, onde adotou-se o 

seguinte critério de seleção de acordo com a média acumulada de cada indicador: 

 

Média acumulada Relevância 

Até 35% Alta Relevância 

Entre 35,1% a 70% Média Relevância 

Entre 70,1% a 100% Baixa Relevância 
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Indicadores de alta relevância: indicadores cuja média acumulada de sua pontuação chegou 

a 35%. 

Indicadores de média relevância: indicadores cuja média acumulada de sua pontuação final 

ficou entre 35,1% a 70%. 

Indicadores de baixa relevância: indicadores cuja média acumulada de sua pontuação 

superou 70,1%.  

Adotando esse critério de priorização de indicadores, chegou-se ao seguinte resultado: 

 9 indicadores de alta relevância. 

 15 indicadores de média relevância. 

 24 indicadores de baixa relevância. 

Os indicadores ainda foram subdivididos entre as seguintes perspectivas para melhor 

análise sobre os resultados: 

 Clientes: Indicadores relacionados a satisfação e atendimento ao cliente. 

 Qualidade da entrega: Indicadores que avaliam a qualidade pedido do cliente. 

 Comercial/documentação: Indicadores que avaliam a documentação entregue para os 

clientes, como propostas comercias, notas fiscais, entre outros.  

 Financeira: Indicadores que avaliam custos, receitas e despesas financeiras. 

 Flexibilidade de atendimento: Indicadores que avaliam o quanto o fornecedor pode se 

adequar a mudanças nas solicitações do cliente. 

 Gestão: Indicadores que avaliam a gestão da empresa de forma geral, ou seja, 

indicadores que avaliam estoques, danos nos produtos, funcionários, entre outros.  

Os resultados dos indicadores de alta relevância estão demonstrados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Resultado dos indicadores de alta relevância 

Perspectiva 

Quantidade 

de 

Indicadores 

% sobre o Total de 

Indicadores de 

Alta Relevância 

% sobre o Total 

de Indicadores 

avaliados 

Clientes 3 33% 6% 

Qualidade da entrega 4 44% 8% 

Comercial / documentação 2 22% 4% 

Financeira 0 0% 0% 

Flexibilidade de 

atendimento 
0 0% 0% 

Gestão  0 0% 0% 

Total 9 100% 19% 
Fonte: Elaboração própria 
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Na Tabela 13, é possível analisar que 19% dos indicadores avaliados foram categorizados 

como altamente relevantes, ou seja, 9 indicadores. Os consultores deram uma maior pontuação 

para os indicadores relacionados a qualidade da entrega, clientes e documentação apresentada, 

por isso foram considerados como os de maior relevância. Indicadores relacionados as finanças, 

flexibilidade no atendimento e gestão não foram escolhidos como indicadores de alta relevância 

pelos consultores. 

Os indicadores de alta relevância podem ser demonstrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Indicadores de alta relevância 

Indicador Cálculo 
Total de 

Pontos 
Média 

Média 

Acumulada 
Perspectiva 

Taxa de 

aquisição 

de clientes 

(Número total de 

novos clientes / 

número total de 

clientes) * 100% 

28,3 4,0% 4,0% Clientes 

Tempo 

médio de 

resposta 

ao pedido 

do cliente 

(Tempo total de 

resposta ao pedido do 

cliente / número de 

respostas enviadas) 

28,3 4,0% 7,9% 
Qualidade 

na entrega 

Taxa de 

aceitação 

de 

propostas 

(Número de 

propostas aceitas/ 

número de propostas 

enviadas) *100% 

28,0 3,9% 11,8% 

Comercial/d

ocumentaçã

o 

Número 

de 

propostas 

apresenta

das 

Número total de 

propostas 

apresentadas 

26,7 3,7% 15,5% 

Comercial / 

Documenta

ção 

RL 2.2 

Desempen

ho de 

entregas 

na data 

prometida 

ao cliente 

(Total de Pedidos 

entregues na data 

prometida/ total de 

pedidos entregues) 

*100% 

26,0 3,6% 19,2% 
Qualidade 

da entrega 

Reclamaçã

o dos 

clientes 

(Número de 

reclamações/ número 

total de pedidos 

atendidos no período) 

*100% 

25,0 3,5% 22,7% Clientes 

Nível 

global de 

satisfação 

Número de clientes 

satisfeitos/Número 

total de clientes 

24,3 3,4% 26,1% Clientes 
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Retornos e 

Devoluçõe

s 

(Número de produtos 

devolvidos e/ou 

retornados / número 

total de produtos 

expedidos no 

período) *100% 

23,7 3,3% 29,4% 
Qualidade 

na entrega 

RL 1.1 

Execução 

Perfeita do 

pedido 

(Total de Pedidos 

perfeitos/ total de 

pedidos) *100% 

23,0 3,2% 32,6% 
Qualidade 

na entrega 

Fonte: Elaboração própria 

 

Partindo do princípio que um dos principais critérios de seleção das grandes empresas em 

uma licitação parte da apresentação de uma proposta comercial, documentos e atestados 

consistentes, indicadores relacionados à documentação são extremamente importantes para 

avaliação do desempenho do fornecedor local.  

Os resultados dos indicadores de média relevância são demostrados na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Resultados dos indicadores de média relevância 

Perspectiva 

Quantidade 

de 

Indicadores 

% sobre o Total de 

Indicadores de 

Média Relevância 

% sobre o Total 

de Indicadores 

avaliados 

Clientes 2 13% 4% 

Qualidade da entrega 3 20% 6% 

Comercial / documentação 1 7% 2% 

Financeira 3 20% 6% 

Flexibilidade de 

atendimento 
0 0% 0% 

Gestão 6 40% 13% 

Total 15 100% 31% 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a categorização feita, 31% dos indicadores avaliados pelos consultores 

foram considerados como medianamente relevantes. Nessa segunda categorização, os 

indicadores de gestão ganham destaque, uma vez que grande parte das ações atuais do Programa 

de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu estão pautadas no desenvolvimento 

da gestão das empresas, deve-se analisar quais indicadores que realmente devem ser levados 

em consideração para alavancar os resultados dos fornecedores.  

Os indicadores de média relevância podem ser demonstrados na Tabela 15. 
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Tabela 15: Indicadores de média relevância 

Indicador Cálculo 
Total de 

Pontos 
Média 

Média 

Acumulada 

Perspectiva 

 

Comparação 

entre o 

realizado e o 

orçado 

Custo do serviço 

realizado - Custo 

do serviço 

Orçado 

21,0 2,9% 35,5% Financeira 

Perda de 

Clientela 

Número de 

clientes perdidos 
20,3 2,8% 38,3% 

Clientes 

 

Frequência de 

danos 

Número de itens 

danificados 

entregues aos 

clientes / Número 

de itens entregues 

ao cliente 

20,0 2,8% 41,1% 
Qualidade na 

entrega 

Fidelidade do 

Cliente 

(Número de 

clientes 

fidelizados / 

número de 

clientes totais) 

*100% 

19,3 2,7% 43,8% Cliente 

Tempo de ciclo 

do pedido 

Data de entrega 

do pedido - data 

de solicitação do 

cliente 

19,0 2,7% 46,5% 
Qualidade na 

entrega 

Unidades 

expedidas por 

empregado 

Número de 

unidades 

expedidas / 

número total de 

empregados 

19,0 2,7% 49,1% Gestão 

Avarias no 

estoque 

(Valor total de 

avarias/valor total 

do estoque) 

*100% 

17,5 2,4% 51,6% Gestão  

RL 2.1 % de 

Pedidos 

entregues na 

Íntegra 

(Total de Pedidos 

entregues na 

íntegra/ total de 

pedidos 

entregues) *100% 

17,3 2,4% 54,0% 
Qualidade da 

entrega 

Acuracidade 

de previsão 

((Quantidade 

expedida - 

quantidade 

prevista) / 

quantidade 

expedida) * 

100% 

17,0 2,4% 56,4% Gestão  

Fator de 

ocupação da 

frota 

(transporte) 

(Volume 

transportado / 

volume 

17,0 2,4% 58,7% Gestão  
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disponível) 

*100% 

RL 2.3 

Acuracidade 

dos 

documentos 

(Total de Pedidos 

entregues com a 

documentação 

precisa/ Total de 

pedidos 

entregues) *100% 

16,7 2,3% 61,1% 
Comercial / 

Documentação 

Fator de 

recuperação da 

frota de 

veículos 

industriais 

(empilhadeiras, 

etc.) 

(Tempo de 

utilização dos 

veículos / tempo 

total disponível) 

*100% 

16,7 2,3% 63,4% Gestão 

Giro de 

Estoques 

Receita 

operacional 

líquida / saldo 

médio de estoque 

15,7 2,2% 65,6% Financeira 

Custo médio 

por transação 

Soma dos custos 

de transações / 

Número total de 

transações 

15,5 2,2% 67,8% Financeira 

Utilização dos 

espaços de 

estocagem 

(Espaço utilizado 

/ espaço 

disponível total 

(incluindo áreas 

de circulação) * 

100% 

15,0 2,1% 69,8% Gestão 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados para indicadores de pouca relevância são demonstrados na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Resultados dos indicadores de pouca relevância 

Perspectiva 

Quantidade 

de 

Indicadores 

% sobre o Total de 

Indicadores de 

Baixa Relevância 

% sobre o Total 

de Indicadores 

avaliados 

Clientes 0 0% 0% 

Qualidade da entrega 0 0% 0% 

Comercial / documentação 0 0% 0% 

Financeira 5 21% 10% 

Flexibilidade de 

atendimento 
16 67% 33% 

Gestão  3 13% 6% 

Total 24 100% 50% 
Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 16 permite avaliar que 50% dos indicadores avaliados foram categorizados como 

pouco relevantes, o que já era esperado pela autora, devido ao nível de maturidade das empresas 

do Programa e a capacidade de levantamento de dados das mesmas. Outro ponto a ser 

destacado, é que todos os indicadores levantados sobre a flexibilidade de atendimento tiveram 

uma pontuação muito baixa. Segundo os consultores, isso se deve  principalmente devido à alta 

complexidade dos indicadores para as empresas do Programa.  

Os indicadores selecionados como pouco relevantes podem ser demonstrados na Tabela 

17. 

Tabela 17: Indicadores de pouca relevância 

Indicador Cálculo 
Total de 

Pontos 
Média 

Média 

Acumulad

a 

 

Perspectiva 

 

AM 2.1 Dias de 

Venda 

Pendentes 

((média anual bruta 

de contas a receber / 

(total de vendas 

brutas / 365)) 

14,3 2,0% 71,8% Financeira 

Custo de 

produtos 

devolvidos 

Custo unitário do 

produto * número 

de devoluções 

14,0 2,0% 73,8% Financeira 

Acuracidade 

dos saldos dos 

estoques 

(Quantidade de 

itens com saldo 

correto/ quantidade 

de itens verificados) 

*100% 

13,7 1,9% 75,7% Gestão  

Custo de falhas 

Custo unitário do 

produto * Número 

de falhas 

12,7 1,8% 77,5% Financeira 

Pedidos por 

hora 

Número total de 

pedidos separados / 

total de horas 

disponíveis 

12,0 1,7% 79,2% Gestão  

AG 1.2 

Flexibilidade no 

incremento da 

adaptabilidade 

da cadeia de 

suprimentos 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável na 

quantidade entregue 

que pode ser 

alcançado em 30 

dias 

10,7 1,5% 80,6% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

Custo de 

pedidos não 

atendidos 

Custo unitário do 

produto * Número 

de pedidos não 

atendidos 

10,3 1,4% 82,1% Financeira 

Obsolência do 

estoque 

Quantidade de itens 

obsoletos / 

quantidade total de 

itens) *100% 

10,3 1,4% 83,5% Gestão  
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CO 1.001 Custo 

total para servir 

($) 

Soma dos custos de: 

Planejamento, 

abastecimento de 

matéria-prima, 

desembargo de 

materiais, produção, 

produção/elaboraçã

o de pedido, 

cumprimento/entreg

a, retorno 

10,3 1,4% 85,0% Financeira 

AG 1.1 

Flexibilidade no 

incremento na 

cadeia de 

suprimentos 

Quantidade de dias 

que leva para 

responder um 

aumento não 

planejado e 

sustentável de 20 % 

do material 

entregue 

(considerando o 

tempo de 

abastecimento, 

fabricação e 

entrega) 

9,3 1,3% 86,3% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.3 

Flexibilidade no 

incremento da 

entrega 

Número de dias 

necessários para 

atingir um aumento 

não planejado e 

sustentável de 20% 

na quantidade 

entregue, sem 

restrições 

8,3 1,2% 87,4% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.1 

Flexibilidade no 

incremento do 

abastecimento 

Número de dias 

necessários para 

atingir um aumento 

não planejado e 

sustentável de 20% 

da quantidade de 

materiais. 

8,0 1,1% 88,6% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.2 

Flexibilidade no 

incremento da 

fabricação 

Número de dias 

necessários para 

atingir um aumento 

não planejado e 

sustentável de 20% 

na produção, sem 

restrição de matéria 

prima 

8,0 1,1% 89,7% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 1.3 

Adaptabilidade 

na redução na 

Quantidade de 

pedidos que podem 

ser reduzidos de 

maneira sustentável 

8,0 1,1% 90,8% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 
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cadeia de 

suprimentos 

a 30 dias antes da 

entrega, sem custos 

e penalidades 

AG 2.7 

Adaptabilidade 

no incremento 

da fabricação 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável na 

quantidade 

produzida que pode 

ser alcançado 

dentro de 30 dias 

sem nenhuma 

restrição de 

matéria-prima 

7,0 1,0% 91,8% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.8 

Adaptabilidade 

no incremento 

da entrega 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável em 

quantidades 

entregues que 

podem ser 

alcançados em 30 

dias com bons 

produtos acabados 

7,0 1,0% 92,7% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.9 

Adaptabilidade 

no incremento 

do retorno do 

abastecimento 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável em 

retornos de matérias 

primas a 

fornecedores que 

podem ser 

conseguidos em 30 

dias 

7,0 1,0% 93,7% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.10 

Adaptabilidade 

no incremento 

do retorno da 

entrega 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável em 

retornos de 

produtos acabados 

de clientes que 

podem ser 

alcançados em 30 

dias 

7,0 1,0% 94,7% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.4 

Flexibilidade no 

incremento do 

retorno do 

abastecimento 

Número de dias 

necessários para 

atingir um aumento 

não planejado e 

sustentável de 20% 

no retorno de 

matérias-primas a 

fornecedores 

6,3 0,9% 95,6% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 



63 

 

AG 2.5 

Flexibilidade no 

incremento do 

retorno da 

entrega 

Número de dias 

necessários para 

atingir um aumento 

não planejado e 

sustentável de 20% 

no retorno de 

produtos acabados 

de clientes 

6,3 0,9% 96,5% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.6 

Adaptabilidade 

no incremento 

do 

abastecimento 

Percentual máximo 

de aumento 

sustentável na 

quantidade de 

matérias primas que 

podem ser 

adquiro/recebidos 

em 30 dias 

6,3 0,9% 97,3% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.11 

Adaptabilidade 

na redução do 

abastecimento 

Quantidade de 

matéria-prima que 

pode ser reduzida 

de maneira 

sustentável a 30 

dias antes da 

entrega, sem custos 

e penalidade 

6,3 0,9% 98,2% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.12 

Adaptabilidade 

na redução da 

produção 

Volume de 

produção que pode 

ser reduzido de 

maneira sustentável 

a 30 dias antes da 

entrega, sem custos 

e penalidades 

6,3 0,9% 99,1% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

AG 2.13 

Adaptabilidade 

na redução da 

entrega 

Quantidade de 

entregas que podem 

ser reduzidas a 30 

dias antes da do 

prazo, sem estoque, 

custos e penalidades 

6,3 0,9% 100,0% 

Flexibilidade 

no 

atendimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

O resultado geral das avaliações pode ser visualizado no Anexo 4.  

 

5.2 RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE CADA CONSULTOR 

 

O fato do questionário estar limitado a um número pequeno de avaliadores, possibilita uma 

melhor análise dos resultados individuais. Por isso, além da classificação das pontuações 
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através da média acumulada geral, também foi feita uma análise individual de cada 

questionário, objetivando identificar discrepâncias entre as avaliações.  

O que pode ser observado nessa análise, é que: 

 De acordo com a pontuação dada pelo avaliador G, 5 indicadores foram considerados 

como altamente relevantes, no entanto, todos esses indicadores foram bem pontuados 

pelos demais avaliadores também.  

 Já de acordo com a pontuação dada pelo avaliador D, 12 indicadores foram 

considerados como altamente relevantes.  

 Por fim, de acordo com a pontuação dada pelo avaliador J, 9 indicadores foram 

considerados como altamente relevantes. No entanto, 2 desses indicadores, não foram 

considerados como altamente relevantes de acordo com a pontuação dada pelos 

demais avaliadores, sendo esses: Execução Perfeita do Pedido e Unidades expedidas 

por empregado. Também por esse motivo, os indicadores propostos serão analisados 

de acordo com a classificação dada para os indicadores de alta e média relevância.  

 

O resultado individual de cada avaliador pode ser visualizado no Anexo 5. 

 

5.3 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES 

 

Para a proposição final dos indicadores de desempenho, a autora analisou o resultado geral 

de  todos os indicadores de alta e média relevância, e seus respectivos comentários e pontuações 

a respeito de cada indicador.  

Foi feita uma interpretação para cada comentário fornecido sobre os indicadores avaliados, 

que foram utilizados ainda para buscar oportunidades de melhorias para cada indicador, e 

eliminar alguns, visto que alguns indicadores tiveram notas relativamente boas, no entanto, não 

estavam claros ou não cumpriam muito com o objetivo do Programa de Desenvolvimento de 

Fornecedores. No entanto, vale ressaltar que para alguns indicadores, os avaliadores apenas 

deram a pontuação e não fizeram comentários a respeito, por isso, além dos comentários dos 

avaliadores também foi feita uma análise crítica da autora para escolha e melhoria dos 

indicadores. 

Na Tabela 18, é demonstrada as interpretações gerais dadas para cada indicador de alta e 

média relevância, além de proposições de melhoria. Para cada indicador considerado, autora 

ainda definiu um objetivo do mesmo, a fim de tornar as métricas ainda mais claras. 
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Tabela 18: Considerações para a escolha de indicadores 

Indicador Cálculo 

Considerações 

gerais sobre o 

indicador 

escolhido 

Oportunidade de 

Melhoria / 

Proposição de 

Indicador 

Objetivo do 

Indicador 

Taxa de 

aquisição de 

clientes 

(Número 

total de 

novos 

clientes / 

número total 

de clientes) 

* 100% 

Repensar na 

palavra 

"Aquisição" no 

nome do Indicador 

Taxa de captação de 

Novos Clientes (%) 

= (Número total de 

novos clientes / 

número total de 

clientes) *100 

Medir o % de 

clientes novos 

que a empresa 

consegue captar 

em um 

determinado 

período de 

tempo 

Tempo médio 

de resposta ao 

pedido do 

cliente 

(Tempo total 

de resposta 

ao pedido do 

cliente / 

número de 

respostas 

enviadas) 

Definir uma 

unidade de tempo 

Tempo médio de 

resposta ao pedido 

do cliente = (Tempo 

total de resposta ao 

pedido do cliente 

em dias contados / 

número de respostas 

enviadas) 

Medir o tempo 

médio que se 

leva para 

responder ao 

pedido do 

cliente 

Taxa de 

aceitação de 

propostas 

(Número de 

propostas 

aceitas/ 

número de 

propostas 

enviadas) 

*100% 

O ciclo de 

aceitação da 

proposta até seu 

aceite pode variar 

muito de empresa 

para empresa; 

Indicador difícil de 

ser mensurado 

para o varejo; 

Taxa de conversão 

de propostas (%) = 

(Número de 

propostas aceitas / 

Número de 

propostas enviadas) 

* 100 

Medir o % de 

conversão de 

propostas em 

contratos 

Número de 

propostas 

apresentadas 

Número total 

de propostas 

apresentadas 

Indicador difícil de 

ser mensurado 

para o varejo 

Número total de 

propostas = Número 

de proposta 

apresentadas / 

Número de cotações 

recebidas 

Medir o 

número de 

propostas 

enviadas em 

determinado 

período de 

tempo 

RL 2.2 

Desempenho de 

entregas na data 

prometida ao 

cliente 

(Total de 

Pedidos 

entregues na 

data 

prometida/ 

total de 

pedidos 

entregues) 

*100% 

Indicador mais 

palpável para 

indústria e 

manufatura; 

Necessidade de 

Adaptação para 

empresas 

prestadoras de 

serviço, que são a 

grande maioria das 

fornecedoras 

locais na região. 

Desempenho de 

entregas na data 

prometida ao cliente 

(%) = (Serviços 

realizados na data 

prometida / total de 

serviços realizados) 

*100 

Mede o % de 

entregas (ou 

coletas) 

realizadas 

dentro do prazo 

combinado com 

o Cliente. 
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Reclamação dos 

clientes 

(Número de 

reclamações/ 

número total 

de pedidos 

atendidos no 

período) 

*100%  

Repensar sobre as 

reclamações 

Taxa de reclamação 

dos clientes (%) = 

(Número de 

reclamações sobre 

pedidos / número 

total de pedidos 

atendidos no 

período) *100 

Medir o % de 

reclamações 

feitas sobre o 

pedido 

executado 

Nível global de 

satisfação  

Número de 

clientes 

satisfeitos/N

úmero total 

de clientes 

Indicador que 

depende 

diretamente da 

resposta do cliente 

sobre sua 

satisfação. Em 

muitos casos o 

cliente não 

responde, e isso 

pode fazer com 

que não se tenha o 

resultado esperado 

sobre o indicador 

Taxa de satisfação 

de clientes (%) = 

(Número de clientes 

satisfeitos / Número 

total de clientes) 

*100 

Medir o % de 

clientes 

satisfeitos sobre 

o pedido 

executado 

Retornos e 

Devoluções 

(Número de 

produtos 

devolvidos 

e/ou 

retornados / 

número total 

de produtos 

expedidos no 

período) 

*100% 

Na apresentação 

tem que ficar claro 

que são 

devoluções por 

erro do 

fornecedor. 

Taxa de retorno/ 

devoluções de 

produtos (%) = 

(Número de 

produtos devolvidos 

e/ou retornados / 

número total de 

produtos expedidos 

no período) * 100% 

Medir o % de 

produtos 

retornados / 

devolvidos por 

erro do 

fornecedor 

RL 1.1 

Execução 

Perfeita do 

pedido 

(Total de 

Pedidos 

perfeitos/ 

total de 

pedidos) 

*100% 

Repensar no termo 

perfeito para 

pedidos 

Taxa de 

conformidade dos 

pedidos (%) = 

(Total de pedidos 

em conformidade / 

total de pedidos) * 

100 

Mede o % de 

pedidos 

entregues no 

prazo 

negociado com 

o Cliente, 

completo, sem 

avarias e sem 

problemas na 

documentação 

fiscal. 

Comparação 

entre o 

realizado e o 

orçado 

Custo do 

serviço 

realizado - 

Custo do 

serviço 

Orçado 

 Acho ainda que 

esse resultado 

deveria ser 

mensurado na 

forma de 

percentual em 

função do custo 

orçado. Muito 

Desvio de custo (%) 

= (Custo real - 

Custo orçado / 

Custo orçado) *100 

Medir o % de 

desempenho no 

planejamento 

de custos. 

Quanto menor 

o % melhor o 

desempenho. 
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importante para as 

empresas. Mesmo 

que elas tenham 

dificuldade de 

mensurar, elas 

precisam fazer 

isso. 

 Perda de 

Clientela 

Número de 

clientes 

perdidos 

Indicador de difícil 

mensuração.  

Como saber se um 

cliente avulso foi 

perdido? 

Variação da 

clientela= Número 

de clientes 

atendidos na 

medição anterior - 

número de clientes 

atendidos na 

medição atual 

Medir a 

variação de 

clientes 

atendidos em 

cada medição 

Frequência de 

danos 

Número de 

itens 

danificados 

entregues 

aos clientes / 

Número de 

itens 

entregues ao 

cliente 

Semelhante a 

retornos e 

devoluções 

Desconsiderado  - 

Fidelidade do 

Cliente 

(Número de 

clientes 

fidelizados / 

número de 

clientes 

totais) 

*100% 

 - 

Taxa de fidelidade 

de clientes (%) = 

(Número de clientes 

fidelizados / 

Número de clientes 

totais) *100  

Medir o % de 

clientes 

fidelizados, ou 

seja, número de 

clientes que 

efetuaram mais 

de uma compra 

na empresa. 

Tempo de ciclo 

do pedido 

Data de 

entrega do 

pedido - data 

de 

solicitação 

do cliente 

Diferentes itens 

possuem 

diferentes tempos 

de ciclo. 

Semelhante a 

Tempo médio de 

resposta ao pedido 

do cliente 

Desconsiderado  - 

Unidades 

expedidas por 

empregado 

Número de 

unidades 

expedidas / 

número total 

de 

empregados 

O indicador está 

claro, mas pode 

não ser muito 

objetivo quanto 

seu resultado. 

Definir o que 

seriam as 

unidades.  

Produtividade por 

empregado = (Total 

de unidades 

produzidas ou 

vendidas / Número 

total de 

empregados) 

Medir a média 

de produtos 

vendidos ou 

fabricados por 

empregado 
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Avarias no 

estoque 

(Valor total 

de 

avarias/valor 

total do 

estoque) 

*100% 

Demanda um 

trabalho 

considerável de 

levantamento do 

valor do estoque 

físico. 

Perda de estoque 

(%)= (Número de 

avarias no estoque / 

Número total de 

unidades em 

estoque) *100 

Medir o % de 

unidades 

perdidas no 

estoque 

RL 2.1 % de 

Pedidos 

entregues na 

Íntegra 

(Total de 

Pedidos 

entregues na 

íntegra/ total 

de pedidos 

entregues) 

*100% 

Semelhante ao 

Indicador 

Execução Perfeita 

do Pedido 

Desconsiderado -  

Acuracidade de 

previsão 

((Quantidade 

expedida - 

quantidade 

prevista) / 

quantidade 

expedida) * 

100% 

Avaliar o 

denominador 

Taxa de erro na 

previsão de 

demanda (%) = (1 - 

(Unidades previstas 

/Unidades 

expedidas)) *100 

Medir o % de 

erro na previsão 

de demanda da 

empresa 

Fator de 

ocupação da 

frota  

(Volume 

transportado 

/ volume 

disponível) 

*100% 

Indicador confuso 

e pouco relevante 

para o Programa 

em si 

Desconsiderado  - 

RL 2.3 Acura 

cidade dos 

documentos 

(Total de 

Pedidos 

entregues 

com a 

documentaçã

o precisa/ 

Total de 

pedidos 

entregues) 

*100% 

Para fornecer para 

as empresas do 

Açu, ou as 

empresas tem a 

documentação 

completa ou não 

fornecem.  

Entrega da 

documentação (%) 

= (Total de 

documentos 

entregues / Total de 

documentos 

solicitados para 

contratação) 

Medir o % de 

documentos 

entregues na 

licitação de 

contratações 

Fator de 

recuperação da 

frota de veículos 

industriais 

(empilhadeiras, 

etc.) 

(Tempo de 

utilização 

dos veículos 

/ tempo total 

disponível) 

*100% 

Melhorar nome do 

indicador. Pouco 

relevante para o 

Programa em si. 

Desconsiderado -  

Giro de 

Estoques  

Receita 

operacional 

líquida / 

saldo médio 

de estoque 

Pouco relevante 

para o Programa 
Desconsiderado  - 

Custo médio 

por transação  

Soma dos 

custos de 

transações / 

Número total 

Especificar tipos 

de transações. 

Indicador pouco 

Desconsiderado  - 



69 

 

de 

transações  

relevante para o 

Programa 

Utilização dos 

espaços de 

estocagem 

(Espaço 

utilizado / 

espaço 

disponível 

total 

(incluindo 

áreas de 

circulação) * 

100% 

Não aplicável para 

as Micro e 

Pequenas 

empresas. 

Desconsiderado -  

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 18 demontra que 24 indicadores foram avaliados, e por fim, 7 indicadores de 

média relevância foram desconsiderados.   

Com isso, foi possível obter o resultado final esperado, ou seja, a proposição dos 

indicadores considerados relevantes para o desenvolvimento de fornecedores locais do 

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Complexo do Açu. 

Por fim, são propostos para esse projeto, 17 indicadores ao todo, subdividos nas seguintes 

perspecitvas demontradas na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Proposição final de Indicadores de Desempenho 

Perspectiva  Proposição de Indicador Objetivo do Indicador 

Qualidade da 

entrega 

Desempenho de entregas na data 

prometida ao cliente (%) = (Serviços 

realizados na data prometida / total de 

serviços realizados) *100 

Medir o % de entregas realizadas 

dentro do prazo combinado com 

o Cliente. 

Taxa de reclamação dos clientes (%) = 

(Número de reclamações sobre 

pedidos / número total de pedidos 

atendidos no período) *100 

Medir o % de reclamações feitas 

sobre o pedido executado 

Taxa de satisfação de clientes (%) = 

(Número de clientes satisfeitos / 

Número total de clientes) *100 

Medir o % de clientes satisfeitos 

sobre o pedido executado 

Taxa de retorno/ devoluções de 

produtos (%) = (Número de produtos 

devolvidos e/ou retornados / número 

total de produtos expedidos no 

período) * 100% 

Medir o % de produtos 

retornados / devolvidos por erro 

do fornecedor 

Taxa de conformidade dos pedidos 

(%) = (Total de pedidos em 

conformidade / total de pedidos) * 100 

Medir o % de pedidos entregues 

no prazo negociado com o 

Cliente, completo, sem avarias e 

sem problemas na documentação 

fiscal. 
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Taxa de retrabalho (%) = (Número de 

serviços refeitos / Total de serviços 

prestados) *100 

Medir o % de retrabalho sobre os 

serviços prestados 

Comercial / 

documentação 

Taxa de conversão de propostas (%) = 

(Número de propostas aceitas / 

Número de propostas enviadas) * 100 

Medir o % de conversão de 

propostas em contratos 

Número total de propostas = Número 

total de propostas apresentadas / 

Número de cotações recebidas 

Medir o número de propostas 

enviadas em determinado 

período de tempo 

Clientes 

Taxa de captação de Novos Clientes 

(%) = (Número total de novos clientes 

/ número total de clientes) *100 

Medir o % de clientes novos que 

a empresa consegue captar em 

um determinado período de 

tempo 

Tempo médio de resposta ao pedido 

do cliente = (Tempo total de resposta 

ao pedido do cliente em dias contados 

/ número de respostas enviadas) 

Medir o tempo médio que se leva 

para responder ao pedido do 

cliente 

Variação da clientela = Número de 

clientes atendidos na medição anterior 

- número de clientes atendidos na 

medição atual 

Medir a variação de clientes 

atendidos em cada medição 

Taxa de fidelidade de clientes (%) = 

(Número de clientes fidelizados / 

Número de clientes totais) *100  

Medir o % de clientes fidelizados 

Gestão  

Produtividade por empregado = (Total 

de unidades produzidas ou vendidas / 

Número total de empregados) 

Medir a média de produtos 

vendidos ou fabricados por 

empregado 

Perda de estoque (%)= (Número de 

avarias no estoque / Número total de 

unidades em estoque) *100 

Medir o % de unidades perdidas 

no estoque 

Taxa de erro na previsão de demanda 

(%) = (1 - (Unidades previstas 

/Unidades expedidas)) *100 

Medir o % de erro na previsão de 

demanda da empresa 

Entrega da documentação (%) = 

(Total de documentos entregues / 

Total de documentos solicitados para 

contratação) 

Medir o % de documentos 

entregues na licitação de 

contratações 

Financeira 
Desvio de custo (%) = (Custo real - 

Custo orçado / Custo orçado) *100 

Medir o % de desempenho no 

planejamento de custos. Quanto 

menor o % melhor o 

desempenho. 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com a Tabela 19, é possível identificar que foram propostos indicadores 

relacionados às seguintes perspectivas: 

 6 indicadores relacionados a qualidade da entrega; 

 2 indicadores relacionados a comercial/documentação; 
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 4 indicadores relacionados a clientes; 

 4 indicadores relacionados a gestão; 

 1 indicador relacionado a fincanceira. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Implementar uma cultura de gestão de desempenho em um micro e pequena empresa não 

é uma tarefa fácil. Ao longo do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais no 

Complexo do Açu, já foram feitas tentativas de mensuração dos resultados das empresas 

participantes, mas estes focados principalmente em indicadores financeiros, e ainda assim, 

havia dificuldades com a coleta.  

Para que os indicadores de desempenho propostos nesse projeto cumpram com seus 

objetivos, e possam ser mensurados, é necessário um processo de sensibilização e gestão de 

informações da empresa pelos consultores do projeto e as empresas. Normalmente, as empresas 

tem as informações mas não de forma sistematizada, por isso é necessário esse trabalho em 

conjunto do consultor e da empresa. 

 

6.1 ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Conforme apresentado no capítulo 1, o objetivo principal desse projeto é “estruturar 

indicadores que servirão futuramente para a análise de desempenho dos fornecedores locais do 

Complexo do Açu, de forma a chegar a proposições de melhorias para o Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores.”. O objetivo foi alcançado, através de pesquisas 

bibliográficas sobre sistemas de medição e indicadores de desempenho, análises de 

especialistas e da autora. Para o alcance do objetivo foi realizado o levantamento inicial de 79 

indicadores de desempenho, após o filtro e cruzamento entre os indicadores das 3 abordagens 

levantadas resultou em 48 indicadores que foram avaliados pelos consultores entrevistados. A 

análise dos consultores resultou em 24 indicadores classificados pela autora como relevantes, e 

posteriomente avaliados e consolidados em 17 indicadores de desempenho logísticos. 

 

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PROJETO 

 

Inicialmente pensava-se em realizar uma avaliação de desempenho logístico dos 

fornecedores locais do Complexo do Açu através da estruturação de um diagnóstico. Por isso 

destaca-se que a princípio os principais limitantes para esse projeto foram o tempo de pesquisa 

e a complexidade envolvida para a estruturação de um diagnóstico.  
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Com isso, o projeto se limitou a proposição de indicadores de desempenho logísticos que 

poderão ser destinados aos fornecedores locais de Campos dos Goytacazes e São João da Barra.  

Vale ressaltar ainda, que os indicadores propostos ainda poderão sofrer alterações após a sua 

aplicação, pois há a possibilidade da não adaptabilidade das empresas locais para a coleta das 

informações necessárias para mensuração dos indicadores. 

 

6.3 PRÓXIMOS PASSOS DO PROJETO 

 

Muito embora o objetivo desse projeto tenha sido alcançado, pretende-se ampliar esse 

estudo em um mestrado ou até em um doutorado, de forma a tornar os indicadores aqui 

propostos realmente aplicáveis ao Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 

Complexo do Açu.  

Porém a autora também entende, que esse estudo deve se estender para sua aplicabilidade. 

Para que isso se torne viável, primeiramente pretende-se ampliar a amostra de avaliadores dos 

indicadores aqui propostos, de forma que, sejam validados pelos gerentes de suprimentos das 

empresas âncoras do Complexo Industrial do Açu.  

Além disso, pretende-se propor esse projeto para o Sebrae, de forma a criar um Programa 

de Indicadores para serem mensurados mês a mês com um grupo de empresas fornecedoras do 

Complexo. Dessa forma, será possível avaliar a adaptabilidades dos fornecedores aos 

indicadores propostos.  

Vale ressaltar ainda, que é sabido que provavelmente os fornecedores não terão todas as 

informações necessárias para coleta dos indicadores, e que, para isso, será necessário um 

trabalho dos consultores do projeto com as empresas, para sistematizar todas as informações 

necessárias.  

Através da mensuração desses resultados, objetiva-se por fim, levantar soluções para as 

empresas diagnosticadas, de forma a melhorar efetivamente seu desempenho e competitividade.  
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Anexos

RL 1.1 Execução Perfeita do 
pedido

RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

RL 3.33 Acuracidade os itens 
entregues 

RL 3.35 Acuracidade das 
quantidades entregues

RL 2.2 Desempenho de 
entregas na data prometida 

ao cliente

RL 2.3 Acuracidade dos 
documentos

RL 2.4 Pedidos em perfeitas 
condições

RS 1.1 Tempo de Ciclo para 
execução do Pedido

AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

AG 2.1 Flexibilidade no 
incremento do abastecimento

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da fabricação

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno da 

entrega

AG 1.2 Flexibilidade no 
incremento da 

adaptabilidade da cadeia de 
suprimentos 

AG 2.6 Adaptabilidade no 
incremento do abastecimento

AG 2.7 Adaptabilidade no 
incremento da fabricação

AG 2.8 Adaptabilidade no 
incremento da entrega

AG 2.9 Adaptabilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

AG 2.10 Adaptabilidade no 
incremento do retorno da 

entrega 

AG 1.3 Adaptabilidade na 
redução na cadeia de 

suprimentos

AG 2.11 Adaptabilidade na 
redução do abastecimento

AG 2.12 Adaptabilidade na 
redução da produção

AG 2.13 Adaptabilidade na 
redução da entrega

AG 1.4 Valor global em risco 
(VAR)

CO 1.001 Custo total para 
servir ($)

AM 1.1. Tempo de Ciclo de 
pagamento a pagamento

AM 2.1 Dias de Venda 
Pendentes 

(Total de Pedidos perfeitos/ 
total de pedidos)*100%

(Total de Pedidos entregues na 
íntegra/ total de pedidos 

entregues)*100%

Percentual de encomendas em 
que todos os intens. 
encomendados são 

efetivamente entregues, sem 
itens extras

Percentual de encomendas no 
qual todas as quantidades 

recebidas pelos clientes foram 
as mesmas encomendadas

(Total de Pedidos entregues na 
data prometida/ total de 

pedidos entregues)*100%

(Total de Pedidos entregues 
com a documentação precisa/ 

Total de pedidos 
entregues)*100%

(Número de pedidos entregues 
em Perfeitas condições / 
número total de pedidos 

entregues ) *100%

(Soma do tempo de ciclo total 
dos pedidos/ Total de pedidos 

entregues)

Quantidade de dias que leva 
para responder um aumento 

não planejado e sustentável de 
20 % do material entregue 
(considerando o tempo de 

abastecimento, fabricação e 
entrega)

Número de dias necessários 
para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% 
da quantidade de materiais.

Número de dias necessários 
para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% 
na produção, sem restrição de 

matéria prima

Número de dias necessários 
para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% 
na quantidade entregue, sem 

restrições

Número de dias necessários 
para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% 
no retorno de matérias-primas 

a fornecedores

Número de dias necessários 
para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% 
no retorno de produtos 
acabados de clientes

Percentual máximo de 
aumento sustentável na 

quantidade entregue que pode 
ser alcançado em 30 dias

Percentual máximo de 
aumento sustentável na 

quantidade de matérias primas 
que podem ser 

adquiro/recebidos em 30 dias

Percentual máximo de 
aumento sustentável na 

quantidade produzida que pode 
ser alcançado dentro de 30 dias 

sem nenhuma restrição de 
matéria-prima

Percentual máximo de 
aumento sustentável em 

quantidades entregues que 
podem ser alcançados em 30 

dias com bons produtos 
acabados

Percentual máximo de 
aumento sustentável em 

retornos de matérias primas a 
fornecedores que podem ser  

conseguidos em 30 dias

Percentual máximo de 
aumento sustentável em 

retornos de produtos acabados 
de clientes que podem ser 

alcançados em 30 dias

Quantidade de pedidos que 
podem ser reduzidos de 

maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e 

penalidades

Quantidade de matéria-prima 
que pode ser reduzida de 

maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e 

penalidade

Volume de produção que pode 
ser reduzido de maneira  

sustentável a 30 dias antes da 
entrega, sem custos e 

penalidades

Quantidade de entregas  que 
podem ser reduzidas a 30 dias 

antes da do prazo, sem 
estoque, custos e penalidades

Probabilidade da ocorrência de 
riscos X Monetização (custo) 

do impacto do risco

Soma dos custos de: 
Planejamento, abastecimento 

de matéria-prima, desembargo 
de materiais, produção, 
produção/elaboração de 

pedido, cumprimento/entrega, 
retorno

(Numero de dias de estoque de 
abastecimento + Dias de venda 

Pendente) - (Dias a 
pagamentos em aberto)

((média anual bruta de contas a 
receber / (total de vendas 

brutas / 365))

Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de 
pedidos atendidos no período)*100% 

Entregas no prazo (Número de pedidos atendidos no prazo/número 
total de pedidos recebidos no período)* 100%

Avarias (Número de avarias / número total de produtos 
expedidos no período)*100%

Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do 
estoque)*100%

Retornos e Devoluções
(Número de produtos devolvidos e/ou 

retornados / número total de produtos expedidos 
no período) *100%

Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de solicitação 
do cliente

Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) / 
quantidade expedida) * 100%

Lançamento de novos produtos ( 
menor ou igual a 2 anos)

( Receita operacional líquida com novos 
produtos / receita operacional líquida total) * 

100*

Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de 
clientes totais )*100%

Tempo médio de resposta ao pedido 
do cliente

(Tempo total de resposta ao pedido do cliente / 
número de respostas enviadas)

 Preço comparado ao da 
concorrência

(Preço da empresa / Preço do concorrente) 
*100%

 Perda de Clientela Número de clientes perdidos

Taxa de aquisição de clientes (Número total de novos clientes / número total 
de clientes ) * 100%

Taxa de ganho ( Vendas realizadas / contratos de venda) 

Taxa de aceitação de propostas (Numero de propostas aceitas/ número de 
propostas enviadas ) *100%

Número de propostas apresentadas Número total de propostas apresentadas

Acuracidade dos saldos dos estoques (Quantidade de itens com saldo correto  / 
quantidade de itens verificados ) *100%

Atendimento de pedidos Quantidade de pedidos atendidos prontamente  /  
total de pedidos recebidos )* 100%

Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade total 
de itens ) *100%

Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número total 
de transações 

Horas de Treinamento Número horas em  treinamento / Total de 
funcionários

Custo de frete de recebimento (Custo total de frete de recebimento  / receita 
operacional líquida ) *100%

Custo de frete de distribuição ( Custo total de fretes de distribuição / receita 
operacional líquida )*100%

Custo de capital em estoque - 
matérias-primas

((Valor médio do estoque de matérias primas X 
custo de capital) / receita operacional líquida) 

*100%

Custo do capital em estoque - 
materiais em processo

((Valor médio do estoque em processo X Custo 
do capital) / receita operacional líquida) *100%

Custo do capital em estoque - 
produtos acabados

( Valor médio do estoque de produtos acabados 
X custo do capital ) / receita operacional líquida 

* 100%

Custo de movimentação e 
armazenagem próprias

(Custo de movimentação e armazenagem 
própria / receita operacional líquida ) *100%

Custo de movimentação e 
armazenagem com terceiros

( Custo de movimentação e armazenagem com 
terceiros / receita operacional líquida) / 100%

Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de 
estoque

Tempo de recebimento (da doca para 
estocagem)

Tempo entre a descarga e o envio  para 
estocagem

Número de linhas por pedido (média) Total e linhas reparadas / total de pedidos 
emitidos

Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de 
horas disponíveis

Satisfação dos funcionários % médio de satisfação dos funcionários

Acidentes no trabalho Número de acidentes no trabalho

Utilização dos espaços de estocagem (Espaço utilizado / espaço disponível total 
(incluindo áreas de circulação) * 100%

Fator de recuperação da frota de 
veículos industriais (empilhadeiras, 

etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo total 
disponível ) *100%

Fator de ocupação da frota 
(transporte)

( Volume transportado / volume disponível ) 
*100%

BSC X SCOR

Anexo 1: Cruzamento de Indicadores das Metodologias BSC e SCOR.
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Anexo 2: Cruzamento de Indicadores das Metodologias BSC, SCOR e Bowersox et al.

Custo Total Custo Unitário Comparação entre o realizado e o 
orçado Custo de produtos devolvidos Custo de falhas Custo de pedidos não atendidos Taxa de atendimento Pedidos não atendidos Reclamações dos clientes Nível global de satisfação Frequência de danos Número de devoluções dos 

clientes
Unidades expedidas por 

empregado Giro do inventário

Custo total de produção
Custo total / número de unidades 

produzidas 
Custo do serviço realizado - Custo 

do serviço Orçado
Custo unitário do produto * número 

de devoluções
Custo unitário do produto * 

Número de falhas
Custo unitário do produto * 

Número de pedidos não atendidos

Número de itens entregues clientes 
/ Número de itens solicitados pelos 

clientes 

Número de pedidos não 
atendidos/Número de pedidos 

atendidos

Número de reclamações dos 
clientes registradas

Número de clientes 
satisfeitos/Número total de clientes

Número de itens danificados 
entregues aos clientes / Número de 

itens entregues ao cliente

Número total de produtos 
devolvidos pelos clientes

Número de unidades expedidas / 
número total de empregados

Unidades vendidas durante um 
período de tempo / Média de 

unidades de inventário durante esse 
período de tempo

Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de 
pedidos atendidos no período)*100% 

RL 2.2 Desempenho de 
entregas na data 

prometida ao cliente

(Total de Pedidos entregues na data 
prometida/ total de pedidos 

entregues)*100%

RL 1.1 Execução 
Perfeita do pedido

(Total de Pedidos perfeitos/ total de 
pedidos)*100%

Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do 
estoque)*100%

Retornos e Devoluções
(Número de produtos devolvidos e/ou 
retornados / número total de produtos 

expedidos no período) *100%

Tempo de ciclo do 
pedido

Data de entrega do pedido - data de 
solicitação do cliente

RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ 
total de pedidos entregues)*100%

RL 2.3 Acuracidade dos 
documentos

(Total de Pedidos entregues com a 
documentação precisa/ Total de pedidos 

entregues)*100%

Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade 
prevista) / quantidade expedida) * 100%

Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número 
de clientes totais )*100%

Tempo médio de 
resposta ao pedido do 

cliente

(Tempo total de resposta ao pedido do 
cliente / número de respostas enviadas)

 Perda de Clientela Número de clientes perdidos

Taxa de aquisição de 
clientes

(Número total de novos clientes / número 
total de clientes ) * 100%

Taxa de aceitação de 
propostas

(Numero de propostas aceitas/ número de 
propostas enviadas ) *100%

Número de propostas 
apresentadas Número total de propostas apresentadas

Acuracidade dos saldos 
dos estoques

(Quantidade de itens com saldo correto  / 
quantidade de itens verificados ) *100%

Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade 
total de itens ) *100%

Custo médio por 
transação 

Soma dos custos de transações / Número 
total de transações 

Custo de frete de 
recebimento

(Custo total de frete de recebimento  / 
receita operacional líquida ) *100%

Custo de frete de 
distribuição

( Custo total de fretes de distribuição / 
receita operacional líquida )*100%

AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de dias que leva para 
responder um aumento não planejado e 

sustentável de 20 % do material entregue 
(considerando o tempo de abastecimento, 

fabricação e entrega)

AG 2.1 Flexibilidade no 
incremento do 
abastecimento

Número de dias necessários para atingir 
um aumento não planejado e sustentável 

de 20% da quantidade de materiais.

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da 

fabricação

Número de dias necessários para atingir 
um aumento não planejado e sustentável 

de 20% na produção, sem restrição de 
matéria prima

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

Número de dias necessários para atingir 
um aumento não planejado e sustentável 

de 20% na quantidade entregue, sem 
restrições

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno 

do abastecimento

Número de dias necessários para atingir 
um aumento não planejado e sustentável 
de 20% no retorno de matérias-primas a 

fornecedores

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno 

da entrega

Número de dias necessários para atingir 
um aumento não planejado e sustentável 
de 20% no retorno de produtos acabados 

de clientes

AG 1.2 Flexibilidade no 
incremento da 

adaptabilidade da cadeia 
de suprimentos 

Percentual máximo de aumento 
sustentável na quantidade entregue que 

pode ser alcançado em 30 dias

AG 2.6 Adaptabilidade 
no incremento do 

abastecimento

Percentual máximo de aumento 
sustentável na quantidade de matérias 

primas que podem ser adquiro/recebidos 
em 30 dias

AG 2.7 Adaptabilidade 
no incremento da 

fabricação

Percentual máximo de aumento 
sustentável na quantidade produzida que 
pode ser alcançado dentro de 30 dias sem 

nenhuma restrição de matéria-prima

AG 2.8 Adaptabilidade 
no incremento da 

entrega

Percentual máximo de aumento 
sustentável em quantidades entregues que 

podem ser alcançados em 30 dias com 
bons produtos acabados

AG 2.9 Adaptabilidade 
no incremento do 

retorno do 
abastecimento

Percentual máximo de aumento 
sustentável em retornos de matérias primas 

a fornecedores que podem ser  
conseguidos em 30 dias

AG 2.10 Adaptabilidade 
no incremento do 

retorno da entrega 

Percentual máximo de aumento 
sustentável em retornos de produtos 
acabados de clientes que podem ser 

alcançados em 30 dias

AG 1.3 Adaptabilidade 
na redução na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser 
reduzidos de maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e penalidades

AG 2.11 Adaptabilidade 
na redução do 
abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser 
reduzida de maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e penalidade

AG 2.12 Adaptabilidade 
na redução da produção

Volume de produção que pode ser 
reduzido de maneira  sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e penalidades

AG 2.13 Adaptabilidade 
na redução da entrega

Quantidade de entregas  que podem ser 
reduzidas a 30 dias antes da do prazo, sem 

estoque, custos e penalidades

AM 2.1 Dias de Venda 
Pendentes 

((média anual bruta de contas a receber / 
(total de vendas brutas / 365))

CO 1.001 Custo total 
para servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, 
abastecimento de matéria-prima, 

desembargo de materiais, produção, 
produção/elaboração de pedido, 
cumprimento/entrega, retorno

Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio 
de estoque

Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total 
de horas disponíveis

Utilização dos espaços de 
estocagem

(Espaço utilizado / espaço disponível total 
(incluindo áreas de circulação) * 100%

Fator de recuperação da 
frota de veículos 

industriais 
(empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo 
total disponível ) *100%

Fator de ocupação da 
frota (transporte)

( Volume transportado / volume disponível 
) *100%

BSC X SCOR X BOWERSOX
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Indicador Cálculo

Relevância para o 
Programa de 

Desenvolvimento de 
Fornecedores do 

Complexo do Açu

Facilidade de obtenção 
de dados para cálculo

Facilidade de 
Compreensão Total de Pontos Comentários

Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de pedidos 
atendidos no período)*100% 

Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de clientes 
totais )*100%

Tempo médio de resposta ao 
pedido do cliente

(Tempo total de resposta ao pedido do cliente / 
número de respostas enviadas)

 Perda de Clientela Número de clientes perdidos

Taxa de aquisição de clientes (Número total de novos clientes / número total de 
clientes ) * 100%

Taxa de aceitação de 
propostas

(Numero de propostas aceitas/ número de propostas 
enviadas ) *100%

Número de propostas 
apresentadas Número total de propostas apresentadas

RL 2.2 Desempenho de 
entregas na data prometida 

ao cliente

(Total de Pedidos entregues na data prometida/ total 
de pedidos entregues)*100%

RL 1.1 Execução Perfeita do 
pedido (Total de Pedidos perfeitos/ total de pedidos)*100%

Retornos e Devoluções
(Número de produtos devolvidos e/ou retornados / 
número total de produtos expedidos no período) 

*100%

Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de solicitação do 
cliente

RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ total de 
pedidos entregues)*100%

RL 2.3 Acuracidade dos 
documentos

(Total de Pedidos entregues com a documentação 
precisa/ Total de pedidos entregues)*100%

Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) / 
quantidade expedida) * 100%

AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de dias que leva para responder um 
aumento não planejado e sustentável de 20 % do 

material entregue (considerando o tempo de 
abastecimento, fabricação e entrega)

AG 2.1 Flexibilidade no 
incremento do 
abastecimento

Número de dias necessários para atingir um aumento 
não planejado e sustentável de 20% da quantidade de 

materiais.

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da fabricação

Número de dias necessários para atingir um aumento 
não planejado e sustentável de 20% na produção, sem 

restrição de matéria prima

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

Número de dias necessários para atingir um aumento 
não planejado e sustentável de 20% na quantidade 

entregue, sem restrições

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Número de dias necessários para atingir um aumento 
não planejado e sustentável de 20% no retorno de 

matérias-primas a fornecedores

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno da 

entrega

Número de dias necessários para atingir um aumento 
não planejado e sustentável de 20% no retorno de 

produtos acabados de clientes

AG 1.2 Flexibilidade no 
incremento da 

adaptabilidade da cadeia de 
suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade entregue que pode ser alcançado em 30 

dias

AG 2.6 Adaptabilidade no 
incremento do 
abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade de matérias primas que podem ser 

adquiro/recebidos em 30 dias

AG 2.7 Adaptabilidade no 
incremento da fabricação

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade produzida que pode ser alcançado dentro 
de 30 dias sem nenhuma restrição de matéria-prima

AG 2.8 Adaptabilidade no 
incremento da entrega

Percentual máximo de aumento sustentável em 
quantidades entregues que podem ser alcançados em 

30 dias com bons produtos acabados

AG 2.9 Adaptabilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de matérias primas a fornecedores que 

podem ser  conseguidos em 30 dias

AG 2.10 Adaptabilidade no 
incremento do retorno da 

entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de produtos acabados de clientes que podem 

ser alcançados em 30 dias

AG 1.3 Adaptabilidade na 
redução na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser reduzidos de 
maneira sustentável a 30 dias antes da entrega, sem 

custos e penalidades

AG 2.11 Adaptabilidade na 
redução do abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser reduzida 
de maneira sustentável a 30 dias antes da entrega, sem 

custos e penalidade

AG 2.12 Adaptabilidade na 
redução da produção

Volume de produção que pode ser reduzido de 
maneira  sustentável a 30 dias antes da entrega, sem 

custos e penalidades

AG 2.13 Adaptabilidade na 
redução da entrega

Quantidade de entregas  que podem ser reduzidas a 
30 dias antes da do prazo, sem estoque, custos e 

penalidades

AM 2.1 Dias de Venda 
Pendentes 

((média anual bruta de contas a receber / (total de 
vendas brutas / 365))

Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de horas 
disponíveis

Frequência de danos Número de itens danificados entregues aos clientes / 
Número de itens entregues ao cliente

Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número total de 
transações 

CO 1.001 Custo total para 
servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, abastecimento de 
matéria-prima, desembargo de materiais, produção, 

produção/elaboração de pedido, 
cumprimento/entrega, retorno,etc

Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de estoque

Comparação entre o 
realizado e o orçado Custo do serviço realizado - Custo do serviço Orçado

Custo de produtos 
devolvidos Custo unitário do produto * número de devoluções

Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de falhas

Custo de pedidos não 
atendidos

Custo unitário do produto * Número de pedidos não 
atendidos

Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do estoque)*100%

Acuracidade dos saldos dos 
estoques

(Quantidade de itens com saldo correto  / quantidade 
de itens verificados ) *100%

Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade total de 
itens ) *100%

Utilização dos espaços de 
estocagem

(Espaço utilizado / espaço disponível total (incluindo 
áreas de circulação) * 100%

Fator de recuperação da 
frota de veículos industriais 

(empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo total 
disponível ) *100%

Fator de ocupação da frota 
(transporte) ( Volume transportado / volume disponível ) *100%

Nível global de satisfação Número de clientes satisfeitos/Número total de 
clientes

Unidades expedidas por 
empregado

Número de unidades expedidas / número total de 
empregados

Anexo 3: Modelo do Questionário de Avaliação de Indicadores.

Gestão / Interno

Custos

Pedidos

Clientes
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Anexo 4: Análise dos Resultados das Avaliações.

Indicador Cálculo

Avaliador J Avaliador G Avaliador D Avaliador J Avaliador G Avaliador D Avaliador J Avaliador G Avaliador D

Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de pedidos atendidos 
no período)*100% 

5 4 5 14 4 2 4 6,7 5 4 4 4,3 25,0
Os indicadores referentes aos clientes são muito importantes para o programa, 

considerando a ótica do Sebrae, Prumo e até mesmo para as empresas poarticipantes. 
Considero esse eixo o mais aderente e importante.

Acho importante "padronizar" o que é uma reclamação. É comum os empresários 
negligenciarem falhas alegando serem "serem só um comentário".

Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de clientes totais 
)*100%

4 3 5 12 1 4 2 4,7 5 1 2 2,7 19,3

A dificuldade deste indicador está em ter definido o que é um cliente fiel. As vezes o 
cliente retorna por falta de opção, as vezes não voltou por não ter demandado. O fato 

do cliente retornar a comprar também não faz dele um cliente fiel.  Talvez fosse 
interessante trabalhar com o "índice de recomendação de compra". Algo incluso em 
uma pesquisa de satisfação onde os clientes recomendariam outros a comprarem na 

empresa. Dessa forma parece atender o objetivo do indicador sem abrir mão de 
questionamentos sobre o conceito.

Tempo médio de resposta ao pedido do cliente (Tempo total de resposta ao pedido do cliente / número de 
respostas enviadas)

5 5 5 15 4 4 5 8,7 5 4 5 4,7 28,3

 Perda de Clientela Número de clientes perdidos 4 4 4 12 4 2 1 4,7 5 2 4 3,7 20,3 Indicador de difícil mensuração.  Como saber se um cliente avulso foi perdido?

Taxa de aquisição de clientes (Número total de novos clientes / número total de clientes) * 
100%

5 5 4 14 4 5 5 9,3 5 5 5 5,0 28,3

Indicador importante em vários aspectos. Repensar sobre a palavra "aquisição". 
Também pode ser dificil mensurar se uma proposta foi aprovado ou não, pois em 
alguns casos o tempo de aprovação da proposta pode ser maior que o tempo do 

período. Também propostas enviadas no final de um período podem ser somente 
aprovadas no período seguinte, o que gera uma confusão considerável. Apesar disso 

tudo, o indicador é muito bom.

Taxa de aceitação de propostas (Numero de propostas aceitas/ número de propostas enviadas 
) *100%

5 5 5 15 4 5 3 8,0 5 5 5 5,0 28,0
Esse indicador seria importante medir ao longo de um período maior. È necessário 
estalecer como será essa medição, porque o ciclo de venda desde a realização da 

proposta até o seu aceite varia muito e pode se estender. 

Alguns setores pode ser dificil a mensuração das propostas enviadas, como em lojas de 
varejo.

Número de propostas apresentadas Número total de propostas apresentadas 5 4 4 13 5 4 4 8,7 5 5 5 5,0 26,7
O indicador é bom, mas sem que se analise a conversão das propostas, pode gerar uma 

análise vaga.

RL 2.2 Desempenho de entregas na data 
prometida ao cliente

(Total de Pedidos entregues na data prometida/ total de 
pedidos entregues)*100%

5 4 5 14 3 3 5 7,3 5 4 5 4,7 26,0

Os indicadores relacionados a pedido entendo que são mais relacionados a indústria. 
No caso das empresas do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para o 
Complexo do Açu, acredito que não são muito aderentes. A maioria é de serviço. 

Talvez seria necessário adaptá-los.

RL 1.1 Execução Perfeita do pedido (Total de Pedidos perfeitos/ total de pedidos)*100% 5 4 5 14 3 2 3 5,3 5 4 2 3,7 23,0
Perfeito é juizo de valor, então diferentes interpretações podem surgir. Talvez o que se 
queira medir é a conformidade das entregas, para isso, utilizar o nome "Conformidades 

de entrega"

Retornos e Devoluções (Número de produtos devolvidos e/ou retornados / número 
total de produtos expedidos no período) *100%

3 3 5 11 3 4 5 8,0 5 4 5 4,7 23,7
Na apresentação tem que ficar claro que são devoluções por erro do fornecedor. 
Pedidos errados geram entregas desconformes, e isso não é resposabilidade do 

fornecedor.

Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de solicitação do cliente 4 2 3 9 4 1 4 6,0 5 2 5 4,0 19,0
Direfentes itens possuem diferentes tempos de ciclo. Acho que ficaria dificil encontrar 

algum resultado genérico capaz de dizer algo sobre os forncedores.

RL 2.1  % de Pedidos entregues na Íntegra (Total de Pedidos entregues na íntegra/ total de pedidos 
entregues)*100%

4 2 3 9 3 1 4 5,3 3 2 4 3,0 17,3
Esse indicador para mim, antes da sua explicação eu havia feito confusão com o 

indicador da linha 13
O indicador é bom, mas não atender um pedido na integra pode as vezes ser uma falha 

de pedido do cliente. Ainda assim, um bom indicador.

RL 2.3 Acuracidade dos documentos (Total de Pedidos entregues com a documentação precisa/ 
Total de pedidos entregues)*100%

4 2 3 9 3 1 3 4,7 3 2 4 3,0 16,7
Essa documentação seria do pedido? Ou seria uma documentação referente a 

solicitação de uma empresa (certidões, atestado de capacidade técnica)
Considero esse um indicador meio "apagado". No porto ou se tem documentação, ou 

não se tem a compra, então acho esse um indicador de pouca expressão.

Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) / quantidade 
expedida) * 100%

2 1 5 8 3 1 4 5,3 5 1 5 3,7 17,0
O indicador é bom, mas acho que a fórmula está errada no denominador. Quantidade 

prevista é a quantidade que o fornecedor preveu entregar?

AG 1.1  Flexibilidade no incremento na cadeia 
de suprimentos

Quantidade de dias que leva para responder um aumento não 
planejado e sustentável de 20 % do material entregue 
(considerando o tempo de abastecimento, fabricação e 

entrega)

2 0 4 6 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 9,3
Entendi o objetivo do indicador, mas considero que a análise deste indicador deva 
abranger fornecedores de grupos de produtos semelhantes, já que diferentes itens 

apresentam diferentes leadtimes.

AG 2.1 Flexibilidade no incremento do 
abastecimento

Número de dias necessários para atingir um aumento não 
planejado e sustentável de 20% da quantidade de materiais.

1 0 3 4 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 8,0

As descrições dos cálculos dos indicadores referentes as linhas 19 a 34 na minha 
opinião não estão muito bem detalhados, ficaram confusos e com margem para 

entendimentos distintos. Muitas vezes pede o percentual, mas qual seria o cáculo 
(fórumula) para encontrar esse percentual. Penso que para um indicador entrar dentro 
do programa, ele precisa estar bem detalhado e que seja de fácil entendimento. Outro 

fator que acredito que as empresas do programa não possuem maturidade para 
conseguir os dados necessários para esses indicadores.

Muito semelhante e até confuso com o indicador anterior.

AG 2.2 Flexibilidade no incremento da 
fabricação

Número de dias necessários para atingir um aumento não 
planejado e sustentável de 20% na produção, sem restrição de 

matéria prima
1 1 2 4 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 8,0 Indicador pouco expressivo.

AG 2.3 Flexibilidade no incremento da entrega
Número de dias necessários para atingir um aumento não 

planejado e sustentável de 20% na quantidade entregue, sem 
restrições

1 1 2 4 0 1 2 2,0 2 2 3 2,3 8,3 Indicador pouco expressivo.

AG 2.4 Flexibilidade no incremento do retorno 
do abastecimento

Número de dias necessários para atingir um aumento não 
planejado e sustentável de 20% no retorno de matérias-primas 

a fornecedores
1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AG 2.5 Flexibilidade no incremento do retorno 
da entrega

Número de dias necessários para atingir um aumento não 
planejado e sustentável de 20% no retorno de produtos 

acabados de clientes
1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AG 1.2 Flexibilidade no incremento da 
adaptabilidade da cadeia de suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade 
entregue que pode ser alcançado em 30 dias

1 0 5 6 0 1 2 2,0 3 1 4 2,7 10,7
Considero este um indicador que valha ser mensurado. Importa ao comprador a 

quantidade que pode ser intregue, uma vez que etapas intermediárias não tem valor se 
o processo com um todo não possa ser realizado no prazo e quantidade necessários.

AG 2.6 Adaptabilidade no incremento do 
abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade de 
matérias primas que podem ser adquiro/recebidos em 30 dias

1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AG 2.7 Adaptabilidade no incremento da 
fabricação

Percentual máximo de aumento sustentável na quantidade 
produzida que pode ser alcançado dentro de 30 dias sem 

nenhuma restrição de matéria-prima
1 0 2 3 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 7,0 Indicador pouco expressivo.

AG 2.8 Adaptabilidade no incremento da 
entrega

Percentual máximo de aumento sustentável em quantidades 
entregues que podem ser alcançados em 30 dias com bons 

produtos acabados
1 0 2 3 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 7,0 Indicador pouco expressivo.

AG 2.9 Adaptabilidade no incremento do 
retorno do abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável em retornos de 
matérias primas a fornecedores que podem ser  conseguidos 

em 30 dias
1 0 2 3 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 7,0 Indicador pouco expressivo.

AG 2.10 Adaptabilidade no incremento do 
retorno da entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em retornos de 
produtos acabados de clientes que podem ser alcançados em 

30 dias
1 0 2 3 0 1 2 2,0 2 1 3 2,0 7,0 Indicador pouco expressivo.

AG 1.3 Adaptabilidade na redução na cadeia de 
suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser reduzidos de maneira 
sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidades
1 0 4 5 0 0 2 1,3 2 1 2 1,7 8,0 Um indicador meio complicado de ser contextualizado e mensurado.

AG 2.11 Adaptabilidade na redução do 
abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser reduzida de 
maneira sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidade
1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AG 2.12 Adaptabilidade na redução da 
produção

Volume de produção que pode ser reduzido de maneira  
sustentável a 30 dias antes da entrega, sem custos e 

penalidades
1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AG 2.13 Adaptabilidade na redução da entrega Quantidade de entregas  que podem ser reduzidas a 30 dias 
antes da do prazo, sem estoque, custos e penalidades

1 0 2 3 0 0 2 1,3 2 1 3 2,0 6,3 Indicador pouco expressivo.

AM 2.1 Dias de Venda Pendentes ((média anual bruta de contas a receber / (total de vendas 
brutas / 365))

2 1 3 6 4 1 3 5,3 3 2 4 3,0 14,3
O total de vendas bruta seria o faturamento? Acho mais paupável para o empresário. A 

média anual brita de contas a receber seria baseada em quantos anos, como seria 
calculado? Vale deixar claro isso.

O indicador parece interessante, mas acho que a fórmula de calculo deveria ser 
revisada.

Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de horas 
disponíveis

1 0 3 4 4 0 4 5,3 3 1 4 2,7 12,0 Vale detalhar melhor o que seria pedidos separados.
Esse indicador parece ser limitado a alguns setores e seu resultado pode não dizer 

muita coisa.

Frequência de danos Número de itens danificados entregues aos clientes / Número 
de itens entregues ao cliente

4 1 5 10 3 1 5 6,0 5 2 5 4,0 20,0
Esse indicador poderia ser repensado junto ao indicador de retornos e devoluções de 

modo a se criar um indicador claro e que mensure exatamente o que se quer.

Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número total de transações 1 4 7,5 3 2 5,0 3 3 3,0 15,5 Que transações seriam essas? Compras, transações financeiras. Não entendi
Não está claro quais custos estariam relacionados. A palavra transação pode ser 

repensada por outra.

CO 1.001 Custo total para servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, abastecimento de matéria-
prima, desembargo de materiais, produção, 

produção/elaboração de pedido, cumprimento/entrega, 
retorno

3 0 2 5 1 1 2 2,7 5 1 2 2,7 10,3
Acredito que seria muito difícil para as empresas do projeto mensurarem esses custos 

específicos.
Não sei se esse é de fato um indicador, mas se for, fica algo mt específico por 

produto/serviço de modo que sua comparação se torna inviável.

Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de estoque 3 1 4 8 1 4 5,0 1 2 5 2,7 15,7 O saldo do estoque 

Comparação entre o realizado e o orçado Custo do serviço realizado - Custo do serviço Orçado 4 3 4 11 4 1 3 5,3 5 4 5 4,7 21,0
Muito importante para as empresas. Mesmo que elas tenham dificuldade de mensurar, 

elas precisam fazer isso.

Bom indicador, mas que pode ser dificil mensurar os custos reais do serviço realizado. 
Acho ainda que esse resultado deveria ser mensurado na forma de percentual em 

função do custo orçado.

Custo de produtos devolvidos Custo unitário do produto * número de devoluções 1 0 4 5 4 0 4 5,3 5 1 5 3,7 14,0
Os indicadores das linhas 43 a 45 para o projeto não agregam muito. Para a empresa é 
bom. Para o projeto talvez medir alguns indicadores seja um tiro no pé. Isso porque o 

projeto atualmente não desenvolve soluções para melhorarem esses indicadores. 

 Acho ainda que esse resultado deveria ser mensurado na forma de percentual em 
função do custo total comercializado.

Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de falhas 1 0 4 5 4 0 3 4,7 5 1 3 3,0 12,7 Não ta claro o que são falhas.

Custo de pedidos não atendidos Custo unitário do produto * Número de pedidos não atendidos 1 0 3 4 4 0 1 3,3 5 1 3 3,0 10,3

Na maioria dos casos, os pedidos não atendidos se dão pela empresa não trabalhar com 
os produtos solicitados, desta forma, não faz muito sentido medir isso. Ainda que se 

aplique, acho que se deva trabalhar com o valor de faturamento perdido, e não do 
custo. Trabalhar ainda considerando o valor percentual perdido.

Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do estoque)*100% 1 5 9 2 2 4,0 4 5 4,5 17,5
Interessante, porém demanda um trabalho considerável de levantamento de estoque 

físico.

Acuracidade dos saldos dos estoques (Quantidade de itens com saldo correto  / quantidade de itens 
verificados ) *100%

1 2 5 8 1 0 2 2,0 4 2 5 3,7 13,7
Interessante, porém demanda um trabalho considerável de levantamento de estoque 

físico.

Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade total de itens ) 
*100%

1 0 4 5 1 0 2 2,0 5 1 4 3,3 10,3
Dependendo da empresa ela não vai ter acuracidade nesse indicador. A maioria não faz 

gestão de estoque. Uma empresa que tenha mais de 50% dos estoques mapeados e 
totalmente identificados, já é considerada como melhor que o padrão médio.

Difícil mensurar se um item é obsoleto ou não.

Utilização dos espaços de estocagem (Espaço utilizado / espaço disponível total (incluindo áreas de 
circulação) * 100%

2 0 3 5 5 0 4 6,0 5 2 5 4,0 15,0

Fator de recuperação da frota de veículos 
industriais (empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo total disponível ) 
*100%

2 0 4 6 4 2 4 6,7 5 3 4 4,0 16,7 Acho que o nome do indicador deva ser melhorado.

Fator de ocupação da frota (transporte) ( Volume transportado / volume disponível ) *100% 2 2 4 8 4 2 2 5,3 5 3 3 3,7 17,0 O indicador está confuso quanto seu nome e forma de cálculo.

Nível global de satisfação Número de clientes satisfeitos/Número total de clientes 5 3 5 13 4 2 4 6,7 5 4 5 4,7 24,3

Unidades expedidas por empregado Número de unidades expedidas / número total de empregados 5 1 3 9 4 2 4 6,7 3 3 4 3,3 19,0 Faltou definir melhor o que são unidades expedidas (produto pronto)? O indicador está claro, mas pode não ser muito objetivo quanto seu resultado.

Relevância para o Programa de 
Desenvolvimeornto de Forncedores do 

Complexo do Açu
Média Total 
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cálculo

 Média Total
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Custos

Gestão / Interno

 Média Total

Comentários 
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Pedidos
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Anexo 5: Ranking das Pontuações dos Avaliadores.

Indicador Cálculo Total de 
Pontos Média Média 

Acumulada
Grau de 

Relevância Indicador Cálculo Total de 
Pontos Média Média 

Acumulada
Grau de 

relevância Indicador Cálculo Total de 
Pontos Média Média 

Acumulada
Grau de 

relevância

Taxa de aquisição de clientes (Número total de novos clientes / número total 
de clientes ) * 100%

30 7% 7%
Tempo médio de resposta ao 

pedido do cliente
(Tempo total de resposta ao pedido do cliente / 

número de respostas enviadas)
30 3% 3%

Número de propostas 
apresentadas Número total de propostas apresentadas 30 4% 4%

Taxa de aceitação de 
propostas

(Numero de propostas aceitas/ número de 
propostas enviadas ) *100%

30 7% 15%
RL 2.2 Desempenho de 

entregas na data prometida ao 
cliente

(Total de Pedidos entregues na data prometida/ 
total de pedidos entregues)*100%

30 3% 6% Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de 
pedidos atendidos no período)*100% 

28 4% 8%

Tempo médio de resposta ao 
pedido do cliente

(Tempo total de resposta ao pedido do cliente / 
número de respostas enviadas)

27 7% 21% Retornos e Devoluções
(Número de produtos devolvidos e/ou retornados 

/ número total de produtos expedidos no 
período) *100%

30 3% 9%
Tempo médio de resposta 

ao pedido do cliente
(Tempo total de resposta ao pedido do 
cliente / número de respostas enviadas)

28 4% 12%

Número de propostas 
apresentadas Número total de propostas apresentadas 25 6% 28% Frequência de danos Número de itens danificados entregues aos 

clientes / Número de itens entregues ao cliente
30 3% 12%

Taxa de aquisição de 
clientes

(Número total de novos clientes / número 
total de clientes ) * 100%

28 4% 16%

RL 2.2 Desempenho de 
entregas na data prometida 

ao cliente

(Total de Pedidos entregues na data prometida/ 
total de pedidos entregues)*100%

22 5% 33% Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) / 
quantidade expedida) * 100%

28 3% 15%
Taxa de aceitação de 

propostas
(Numero de propostas aceitas/ número de 

propostas enviadas ) *100%
28 4% 19%

Retornos e Devoluções
(Número de produtos devolvidos e/ou retornados 

/ número total de produtos expedidos no 
período) *100%

21 5% 38% Nível global de satisfação Número de clientes satisfeitos/Número total de 
clientes

28 3% 18% Nível global de satisfação Número de clientes satisfeitos/Número total 
de clientes

28 4% 23%

Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de 
pedidos atendidos no período)*100% 

20 5% 43% Reclamação dos clientes (Número de reclamações/ número total de 
pedidos atendidos no período)*100% 

27 3% 21%
RL 2.2 Desempenho de 

entregas na data prometida 
ao cliente

(Total de Pedidos entregues na data 
prometida/ total de pedidos entregues)*100%

26 4% 27%

RL 1.1 Execução Perfeita do 
pedido

(Total de Pedidos perfeitos/ total de 
pedidos)*100%

20 5% 48% Taxa de aquisição de clientes (Número total de novos clientes / número total 
de clientes ) * 100%

27 3% 24%
RL 1.1 Execução Perfeita 

do pedido
(Total de Pedidos perfeitos/ total de 

pedidos)*100%
26 4% 30%

Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de 
clientes totais )*100%

18 4% 52% Taxa de aceitação de propostas (Numero de propostas aceitas/ número de 
propostas enviadas ) *100%

26 3% 26%
Unidades expedidas por 

empregado
Número de unidades expedidas / número 

total de empregados
26 4% 34%

 Perda de Clientela Número de clientes perdidos 18 4% 57%
Número de propostas 

apresentadas Número total de propostas apresentadas 25 3% 29%  Perda de Clientela Número de clientes perdidos 25 3% 37%

Nível global de satisfação Número de clientes satisfeitos/Número total de 
clientes

17 4% 61% Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de 
estoque

25 3% 32% Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de 
solicitação do cliente

25 3% 41%

Comparação entre o 
realizado e o orçado

Custo do serviço realizado - Custo do serviço 
Orçado

15 4% 65% Custo de produtos devolvidos Custo unitário do produto * número de 
devoluções

25 3% 34%
Comparação entre o 
realizado e o orçado

Custo do serviço realizado - Custo do 
serviço Orçado

25 3% 44%

Fator de ocupação da frota 
(transporte)

( Volume transportado / volume disponível ) 
*100%

13 3% 68% Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do 
estoque)*100%

24 2% 37% Frequência de danos
Número de itens danificados entregues aos 

clientes / Número de itens entregues ao 
cliente

23 3% 47%

Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de solicitação 
do cliente

10 2% 70%
Acuracidade dos saldos dos 

estoques
(Quantidade de itens com saldo correto  / 
quantidade de itens verificados ) *100%

24 2% 39%
RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ total 
de pedidos entregues)*100%

21 3% 50%

RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ total de 
pedidos entregues)*100%

10 2% 73%
Fator de recuperação da frota 

de veículos industriais 
(empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo total 
disponível ) *100%

24 2% 42%
RL 2.3 Acuracidade dos 

documentos

(Total de Pedidos entregues com a 
documentação precisa/ Total de pedidos 

entregues)*100%
21 3% 53%

RL 2.3 Acuracidade dos 
documentos

(Total de Pedidos entregues com a 
documentação precisa/ Total de pedidos 

entregues)*100%
10 2% 75%

RL 1.1 Execução Perfeita do 
pedido

(Total de Pedidos perfeitos/ total de 
pedidos)*100%

23 2% 44%
Utilização dos espaços de 

estocagem
(Espaço utilizado / espaço disponível total 

(incluindo áreas de circulação) * 100%
21 3% 56%

Unidades expedidas por 
empregado

Número de unidades expedidas / número total de 
empregados

10 2% 78%
AG 1.2 Flexibilidade no 

incremento da adaptabilidade 
da cadeia de suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade entregue que pode ser alcançado em 

30 dias
23 2% 46% Retornos e Devoluções

(Número de produtos devolvidos e/ou 
retornados / número total de produtos 

expedidos no período) *100%
20 3% 58%

Acuracidade dos saldos dos 
estoques

(Quantidade de itens com saldo correto  / 
quantidade de itens verificados ) *100%

8 2% 80%
Comparação entre o realizado 

e o orçado
Custo do serviço realizado - Custo do serviço 

Orçado
23 2% 49% Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de 

clientes totais )*100%
19 3% 61%

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% na 

quantidade entregue, sem restrições
7 2% 81% Tempo de ciclo do pedido Data de entrega do pedido - data de solicitação 

do cliente
22 2% 51%

Fator de recuperação da 
frota de veículos industriais 

(empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo 
total disponível ) *100%

19 3% 64%

AM 2.1 Dias de Venda 
Pendentes 

((média anual bruta de contas a receber / (total 
de vendas brutas / 365))

7 2% 83%
Utilização dos espaços de 

estocagem
(Espaço utilizado / espaço disponível total 

(incluindo áreas de circulação) * 100%
22 2% 53%

Fator de ocupação da frota 
(transporte)

( Volume transportado / volume disponível ) 
*100%

19 3% 66%

Frequência de danos Número de itens danificados entregues aos 
clientes / Número de itens entregues ao cliente

7 2% 85% Fidelidade do Cliente (Número de clientes fidelizados  / número de 
clientes totais )*100%

21 2% 55% Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) 
/ quantidade expedida) * 100%

17 2% 69%

Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de 
estoque

7 2% 86%
RL 2.1  % de Pedidos 
entregues na Íntegra

(Total de Pedidos entregues na íntegra/ total de 
pedidos entregues)*100%

21 2% 58%
AM 2.1 Dias de Venda 

Pendentes 
((média anual bruta de contas a receber / 

(total de vendas brutas / 365))
17 2% 71%

Fator de recuperação da frota 
de veículos industriais 
(empilhadeiras, etc.)

( Tempo de utilização dos veículos / tempo total 
disponível ) *100%

7 2% 88% Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de 
horas disponíveis

21 2% 60%
CO 1.001 Custo total para 

servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, 
abastecimento de matéria-prima, desembargo 
de materiais, produção, produção/elaboração 

de pedido, cumprimento/entrega, retorno

16 2% 73%

Acuracidade de previsão ((Quantidade expedida - quantidade prevista) / 
quantidade expedida) * 100%

6 1% 90% Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de falhas 21 2% 62%
Custo de produtos 

devolvidos
Custo unitário do produto * número de 

devoluções
16 2% 75%

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da fabricação

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% na 

produção, sem restrição de matéria prima
6 1% 91%

Unidades expedidas por 
empregado

Número de unidades expedidas / número total de 
empregados

21 2% 64% Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de 
falhas

16 2% 77%

AG 2.1 Flexibilidade no 
incremento do abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% da 

quantidade de materiais.
3 1% 92% Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade total 

de itens ) *100%
20 2% 66%

Custo de pedidos não 
atendidos

Custo unitário do produto * Número de 
pedidos não atendidos

16 2% 80%

AG 1.2 Flexibilidade no 
incremento da adaptabilidade 

da cadeia de suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade entregue que pode ser alcançado em 

30 dias
3 1% 93%

RL 2.3 Acuracidade dos 
documentos

(Total de Pedidos entregues com a 
documentação precisa/ Total de pedidos 

entregues)*100%
19 2% 68% Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de 

horas disponíveis
14 2% 81%

AG 2.7 Adaptabilidade no 
incremento da fabricação

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade produzida que pode ser alcançado 
dentro de 30 dias sem nenhuma restrição de 

matéria-prima

3 1% 93%
AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de dias que leva para responder um 
aumento não planejado e sustentável de 20 % do 

material entregue (considerando o tempo de 
abastecimento, fabricação e entrega)

19 2% 70% Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número 
total de transações 

12 2% 83%

AG 2.8 Adaptabilidade no 
incremento da entrega

Percentual máximo de aumento sustentável em 
quantidades entregues que podem ser alcançados 

em 30 dias com bons produtos acabados
3 1% 94%

AM 2.1 Dias de Venda 
Pendentes 

((média anual bruta de contas a receber / (total 
de vendas brutas / 365))

19 2% 72% Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do 
estoque)*100%

11 1% 85%

AG 2.9 Adaptabilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de matérias primas a fornecedores que 

podem ser  conseguidos em 30 dias
3 1% 95% Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número total de 

transações 
19 2% 74% Giro de Estoques Receita operacional líquida  / saldo médio de 

estoque
10 1% 86%

AG 2.10 Adaptabilidade no 
incremento do retorno da 

entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de produtos acabados de clientes que 

podem ser alcançados em 30 dias
3 1% 96%

Fator de ocupação da frota 
(transporte)

( Volume transportado / volume disponível ) 
*100%

19 2% 76% Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade 
total de itens ) *100%

10 1% 87%

CO 1.001 Custo total para 
servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, 
abastecimento de matéria-prima, desembargo de 

materiais, produção, produção/elaboração de 
pedido, cumprimento/entrega, retorno

3 1% 96%  Perda de Clientela Número de clientes perdidos 18 2% 78%
Acuracidade dos saldos dos 

estoques
(Quantidade de itens com saldo correto  / 
quantidade de itens verificados ) *100%

9 1% 89%

Utilização dos espaços de 
estocagem

(Espaço utilizado / espaço disponível total 
(incluindo áreas de circulação) * 100%

2 0% 97%
AG 1.3 Adaptabilidade na 

redução na cadeia de 
suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser reduzidos 
de maneira sustentável a 30 dias antes da 

entrega, sem custos e penalidades
18 2% 80%

AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de dias que leva para responder 
um aumento não planejado e sustentável de 
20 % do material entregue (considerando o 

tempo de abastecimento, fabricação e 
entrega)

8 1% 90%

AG 1.1  Flexibilidade no 
incremento na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de dias que leva para responder um 
aumento não planejado e sustentável de 20 % do 

material entregue (considerando o tempo de 
abastecimento, fabricação e entrega)

1 0% 97%
AG 2.1 Flexibilidade no 

incremento do abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% da 

quantidade de materiais.
16 2% 81%

AG 1.2 Flexibilidade no 
incremento da 

adaptabilidade da cadeia de 
suprimentos 

Percentual máximo de aumento sustentável 
na quantidade entregue que pode ser 

alcançado em 30 dias
6 1% 90%

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% no 

retorno de matérias-primas a fornecedores
1 0% 97%

Custo de pedidos não 
atendidos

Custo unitário do produto * Número de pedidos 
não atendidos

14 1% 83%
AG 2.1 Flexibilidade no 

incremento do 
abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% 

da quantidade de materiais.
5 1% 91%

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno da 

entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% no 

retorno de produtos acabados de clientes
1 0% 98%

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da fabricação

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% na 

produção, sem restrição de matéria prima
13 1% 84%

AG 2.2 Flexibilidade no 
incremento da fabricação

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% 
na produção, sem restrição de matéria prima

5 1% 92%

AG 2.6 Adaptabilidade no 
incremento do abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade de matérias primas que podem ser 

adquiro/recebidos em 30 dias
1 0% 98%

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% na 

quantidade entregue, sem restrições
13 1% 85%

AG 2.3 Flexibilidade no 
incremento da entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% 

na quantidade entregue, sem restrições
5 1% 93%

AG 1.3 Adaptabilidade na 
redução na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser reduzidos 
de maneira sustentável a 30 dias antes da 

entrega, sem custos e penalidades
1 0% 98%

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% no 

retorno de matérias-primas a fornecedores
13 1% 87%

AG 2.4 Flexibilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% 
no retorno de matérias-primas a fornecedores

5 1% 93%

AG 2.11 Adaptabilidade na 
redução do abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser 
reduzida de maneira sustentável a 30 dias antes 

da entrega, sem custos e penalidade
1 0% 98%

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno da 

entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% no 

retorno de produtos acabados de clientes
13 1% 88%

AG 2.5 Flexibilidade no 
incremento do retorno da 

entrega

Número de dias necessários para atingir um 
aumento não planejado e sustentável de 20% 
no retorno de produtos acabados de clientes

5 1% 94%

AG 2.12 Adaptabilidade na 
redução da produção

Volume de produção que pode ser reduzido de 
maneira  sustentável a 30 dias antes da entrega, 

sem custos e penalidades
1 0% 99%

AG 2.6 Adaptabilidade no 
incremento do abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade de matérias primas que podem ser 

adquiro/recebidos em 30 dias
13 1% 89%

AG 2.6 Adaptabilidade no 
incremento do 
abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável 
na quantidade de matérias primas que podem 

ser adquiro/recebidos em 30 dias
5 1% 95%

AG 2.13 Adaptabilidade na 
redução da entrega

Quantidade de entregas  que podem ser 
reduzidas a 30 dias antes da do prazo, sem 

estoque, custos e penalidades
1 0% 99%

AG 2.7 Adaptabilidade no 
incremento da fabricação

Percentual máximo de aumento sustentável na 
quantidade produzida que pode ser alcançado 
dentro de 30 dias sem nenhuma restrição de 

matéria-prima

13 1% 91%
AG 2.7 Adaptabilidade no 
incremento da fabricação

Percentual máximo de aumento sustentável 
na quantidade produzida que pode ser 

alcançado dentro de 30 dias sem nenhuma 
restrição de matéria-prima

5 1% 95%

Pedidos por hora Número total de pedidos separados / total de 
horas disponíveis

1 0% 99%
AG 2.8 Adaptabilidade no 

incremento da entrega

Percentual máximo de aumento sustentável em 
quantidades entregues que podem ser alcançados 

em 30 dias com bons produtos acabados
13 1% 92%

AG 2.8 Adaptabilidade no 
incremento da entrega

Percentual máximo de aumento sustentável 
em quantidades entregues que podem ser 
alcançados em 30 dias com bons produtos 

acabados

5 1% 96%

Custo de produtos devolvidos Custo unitário do produto * número de 
devoluções

1 0% 99%
AG 2.9 Adaptabilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de matérias primas a fornecedores que 

podem ser  conseguidos em 30 dias
13 1% 93%

AG 2.9 Adaptabilidade no 
incremento do retorno do 

abastecimento

Percentual máximo de aumento sustentável 
em retornos de matérias primas a 

fornecedores que podem ser  conseguidos em 
30 dias

5 1% 97%

Custo de falhas Custo unitário do produto * Número de falhas 1 0% 100%
AG 2.10 Adaptabilidade no 
incremento do retorno da 

entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável em 
retornos de produtos acabados de clientes que 

podem ser alcançados em 30 dias
13 1% 95%

AG 2.10 Adaptabilidade no 
incremento do retorno da 

entrega 

Percentual máximo de aumento sustentável 
em retornos de produtos acabados de clientes 

que podem ser alcançados em 30 dias
5 1% 97%

Custo de pedidos não 
atendidos

Custo unitário do produto * Número de pedidos 
não atendidos

1 0% 100%
AG 2.11 Adaptabilidade na 
redução do abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser 
reduzida de maneira sustentável a 30 dias antes 

da entrega, sem custos e penalidade
13 1% 96%

AG 1.3 Adaptabilidade na 
redução na cadeia de 

suprimentos

Quantidade de pedidos que podem ser 
reduzidos de maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e penalidades

5 1% 98%

Obsolência do estoque Quantidade de itens obsoletos / quantidade total 
de itens ) *100%

1 0% 100%
AG 2.12 Adaptabilidade na 

redução da produção

Volume de produção que pode ser reduzido de 
maneira  sustentável a 30 dias antes da entrega, 

sem custos e penalidades
13 1% 97%

AG 2.11 Adaptabilidade na 
redução do abastecimento

Quantidade de matéria-prima que pode ser 
reduzida de maneira sustentável a 30 dias 
antes da entrega, sem custos e penalidade

5 1% 99%

Custo médio por transação Soma dos custos de transações / Número total de 
transações 

0 0% 100%
AG 2.13 Adaptabilidade na 

redução da entrega

Quantidade de entregas  que podem ser 
reduzidas a 30 dias antes da do prazo, sem 

estoque, custos e penalidades
13 1% 99%

AG 2.12 Adaptabilidade na 
redução da produção

Volume de produção que pode ser reduzido 
de maneira  sustentável a 30 dias antes da 

entrega, sem custos e penalidades
5 1% 99%

Avarias no estoque (Valor total de avarias/valor total do 
estoque)*100%

0 0% 100%
CO 1.001 Custo total para 

servir ($)

Soma dos custos de: Planejamento, 
abastecimento de matéria-prima, desembargo de 

materiais, produção, produção/elaboração de 
pedido, cumprimento/entrega, retorno

12 1% 100%
AG 2.13 Adaptabilidade na 

redução da entrega

Quantidade de entregas  que podem ser 
reduzidas a 30 dias antes da do prazo, sem 

estoque, custos e penalidades
5 1% 100%
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