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RESUMO 

As Médias e Pequenas Empresas (MPEs) têm desempenhado um papel importante 
na economia mundial. O aumento dos riscos de interrupções das operações 
organizacionais levam os gestores a usar diferentes métodos de Gerenciamento da 
Cadeia de Suprimentos (GCS). O Modelo de Referência das Operações na Cadeia 
de Suprimentos (SCOR) foi desenvolvido como a ferramenta de diagnóstico padrão 
intersetorial para a gestão da CS. Dada a relevância científica e empresarial do 
tema, efetuou-se uma pesquisa bibliométrica em artigos de cinco bases (SPELL, 
SCIELO, SCOPUS, SCIENCE DIRECT e WEB OF SCIENCE) e elaborou-se uma 
revisão de literatura para tornar e assunto mais explícito no âmbito nacional. 
Observando a falta de conteúdo publicado referente ao SCOR, realizou-se uma 
pesquisa documental nas ementas dos cursos de administração, engenharia de 
produção e desenho industrial das universidades federais brasileiras, constatando-
se a não abordagem do tema. Na sequência, efetuou-se uma pesquisa em quinze 
corporações para levantar o quanto as empresas utilizam o SCOR, observando-se 
um desconhecimento sobre o tema. Na revisão da literatura observou-se que o 
investimento para utilizar o SCOR é alto e que não pode ser adquirido por MPEs. 
Desta forma o presente estudo possui como objetivo principal desenvolver um 
procedimento para o GRCS baseado no Modelo SCOR para MPEs, ou seja, 
elaborar um protocolo de coleta de dados para aplicar o Modelo no GRCS de uma 
MPE (SCOR-MPE). Como resultado principal comprovou-se a aplicabilidade do 
Modelo SCOR-MPE nas operações de três empresas analisadas por meio de um 
estudo aplicado e análise dos resultados. 

 

Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos (Supply Chain); Gerenciamento da Cadeia 
de Suprimentos (Supply Chain Management); Gerenciamento de Riscos na Cadeia 
de Suprimentos; Modelo SCOR (Modelo de Referência em Operações da Cadeia de 
Suprimentos). 
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ABSTRACT 

The Small and Medium Enterprises (SMEs) have played an important role in the 
world economy. The increase of the risk of disruption of organizational operations 
lead managers to use different methods of supply chain management (SCM). The 
Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) was developed as the cross-
industry standard diagnostic tool for the SCM. Because of the scientific and 
entrepreneurial relevance of the theme, a bibliometric research was made in five 
articles bases (SPELL, SCIELO, SCIENCE DIRECT and SCOPUS, WEB OF 
SCIENCE) and has prepared a literature review to make and issue more explicit at 
the national level. Noting the lack of content published on the SCOR, a documentary 
research on the menus of administration, production engineering and industrial 
design of the brazilian federal universities, noting not to approach the topic. As a 
result, conducted a survey in fifteen corporations to raise how companies use the 
SCOR, noted an ignorance on the subject. The literature review found that the 
investment for using the SCOR is high and cannot be purchased by SMEs. The 
present study has as main objective to develop a procedure for the supply chain risk 
management (SCRM) based on SCOR Model to SMEs, and develop a data-
collection protocol to apply the model of SCRM of SMEs (SCOR-SME). As a main 
result has been the applicability of the SCOR-SME in the operations of three 
companies analyzed by a applied study and results analysis. 
 
Keywords: Supply Chain; Supply Chain Management; Supply Chain Risk 
Management; Supply Chain Operations Reference Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A partir do ano 2000, fatores como desastres naturais, crises econômicas, 

greves dos trabalhadores e ataques terroristas tem causado interrupções nas 

atividades da Cadeia de Suprimentos – CS (Supply Chain - SC) (HENDRICKS et al., 

2009). O impacto das interrupções na cadeia de suprimentos prejudica o 

desempenho das empresas causando instabilidade, assim faz-se necessária uma 

gestão eficaz da cadeia de suprimentos, principalmente dos aspectos mais 

complexos a serem gerenciados: os riscos (KERN et al., 2012). Estas interrupções 

ocasionam um impacto significativo no desempenho de curto prazo de uma 

empresa, com efeitos negativos sobre o desempenho financeiro a longo prazo 

(HENDRICKS et al., 2009). 

O aumento de custos, de riscos e incertezas nas organizações levam os 

gestores a usar o gerenciamento de risco para diminuir e evitar desvios de objetivos. 

Diferentes métodos têm sido usados pelos pesquisadores a fim de realizar o 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos – GCS (Supply Chain Management – 

SCM). O Modelo de Referência das Operações na Cadeia de Suprimentos – Modelo 

SCOR (Supply Chain Management Operations Reference Model – SCOR Model) é 

um dos métodos (ABOLGHASEMI et al., 2015), com aceitação generalizada no 

ambiente empresarial e nas comunidades de pesquisa mundial. Esta abordagem 

fornece descrições-padrão do GCS, quadro de relações entre os processos 

padronizados, métricas padrão para medição de desempenho de processos, 

melhores práticas de gestão e alinhamento padrão para o recurso e funcionalidade 

(GOVINDU; CHINNAM, 2007).  

O Modelo SCOR é um modelo de referência de processo desenvolvido e 

aprovado pelo Supply Chain Council - SCC (Conselho de Cadeia de Suprimentos). 

Foi desenvolvido como a ferramenta de diagnóstico padrão intersetorial para a 

gestão da cadeia de suprimentos (AYDM et al. 2014). 

Em 1996, o SCC criou o Modelo SCOR com o objetivo de ajudar as 

organizações a aumentar a eficácia da sua cadeia de suprimentos e apoiar a gestão 

baseado nos processos de negócios. O modelo foi testado e ajustado em diferentes 
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segmentos da indústria e em 1997 tornou-se um modelo de referência 

(ZANANDREA et al., 2013). 

O SCC é uma organização não lucrativa independente, nos EUA, criada pela 

iniciativa de 69 empresas multinacionais com a finalidade de desenvolver um modelo 

de referência para a cadeia de suprimentos. Entre as empresas Bayer; Compaq; 

Procter & Gamble; Lockheed Martin; Nortel; Rockwell Semiconductor; Texas 

Instruments, 3M; Cargill; Pittiglio, Rabin, Todd, & McGrath (PRTM) e AMR Research 

Inc. (BOLSTORFF; ROSENBAUM, 2012). 

O objetivo do SCOR é estabelecer regras básicas de negócios para criação 

de cadeias de suprimentos interprofissionais, por meio de um padrão com 

ferramentas analíticas para a cadeia de suprimentos, com base no processo, 

avaliação de desempenho e melhores práticas (HWANG et al., 2008). A missão do 

SCC é perpetuar o uso do Modelo SCOR por meio de eventos técnicos de 

desenvolvimento, pesquisa, educação e conferência. O conselho tem cerca de 750 

membros em diversos países (Europa, Japão, Coréia, América Latina, Austrália, 

Nova Zelândia e sudeste da Ásia) (BOLSTORFF; ROSENBAUM, 2012). 

O SCC é integrado com processos que identificam os elementos de risco 

potencial ao longo da cadeia de suprimentos e define métricas para avaliar o 

potencial impacto desses elementos de risco para que as empresas possam 

controlar o impacto e reduzir as interrupções de serviço (HUANG et al. 2005; 

MCCORMACK et al., 2008). A associação ao SCC é aberta a qualquer organização 

interessada na aplicação do Modelo SCOR e pesquisas relacionadas ao GCS. Os 

membros trabalham em empresas do setor privado, do governo, em empresas de 

consultoria, em prestadores de serviços de tecnologia ou são acadêmicos 

(BOLSTORFF; ROSENBAUM, 2012). 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

As empresas atuais encontram-se diante de novos desafios, uma vez que o 

risco faz parte de qualquer ambiente de negócios e as mudanças e inovações criam 

novas fontes de riscos. Tais aspectos enfatizam a necessidade das empresas 

estarem preparadas para o gerenciamento dos riscos e atualizações na área 

(GIUNIPERO; ELTANAWY, 2004). Estudos recentes fornecem compreensão 



19 
 

 

empírica das métricas do desempenho do SCOR e sua relação com desempenho na 

cadeia de suprimentos (ABOLGHASEMI et al., 2015). 

O gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos – GRCS (Supply Chain 

Risk Management – SCRM) tem uma estreita relação com o desempenho da cadeia 

(CAGLIANO et al., 2012), embora as empresas ainda não desenvolvam uma cultura 

de gerenciamento do risco (TRKMAN: MACCORMACK, 2009). Diferentes métodos 

qualitativos ou quantitativos podem ser utilizados no auxílio ao GRCS. O SCOR 

oferece uma avaliação completa do desempenho da cadeia de suprimentos, que 

leva em consideração a incerteza em suas métricas e busca desenvolver um padrão 

para as operações (ABOLGHASEMI et al., 2015), fornecendo definições do 

processo padrão, da terminologia e das métricas. Conforme Stewart (1997), o SCOR 

destaca-se por ser o primeiro modelo capaz de avaliar e melhorar a gestão e 

desempenho das empresas de toda cadeia de suprimentos, permitindo o emprego 

correto dos esforços nas operações estratégicas e otimizando os recursos. 

As abordagens e pesquisas existentes na literatura oferecem apenas uma 

estimativa limitada do risco de desempenho do fornecedor, restringindo-se a teoria a 

apenas uma parte da cadeia de suprimentos (TRKMAN; MCCORMACK, 2009). As 

estratégias de tomada de decisão são fundamentais na gestão da cadeia de 

suprimentos que exige um modelo estruturado como padrão para as organizações. 

O SCOR fornece descrições padrão objetivas para as atividades dentro da cadeia de 

suprimentos, identificando as medidas de desempenho e ferramentas de suporte 

adequado para cada atividade (HUANG et al., 2005). 

Considerando os principais indicadores da empresa (planejamento, 

fornecimento, produção, entrega, retorno e teste) o Modelo SCOR pode auxiliar o 

empreendedor a monitorar a sua empresa e tomar suas decisões (KASSAI, 1997). 

Para esclarecer as abordagens sobre o gerenciamento de risco no desempenho de 

uma cadeia de suprimentos é importante o desenvolvimento de pesquisas sobre a 

aplicação do Modelo SCOR (CAMARGO et al., 2013). 

Nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs), geralmente, o papel gerencial é 

exercido pelo próprio empreendedor, com pouco conhecimento de técnicas 

administrativas (ABOLGHASEMI et al., 2015). De acordo com Neves e Ramos 

(2017) as MPEs alavancam o crescimento econômico, reduzem a desigualdade 

social, fornecem novos empregos, introduzem inovações, estimulam competição, 
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auxiliam as grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência. Para 

Kassai (1997) as MPEs têm desempenhado um papel importante na economia 

mundial, pois além de ser o início de grandes empresas, laboratório de empresários 

e executivos, geram empregos e oportunidades. 

As pesquisas realizadas sobre gerenciamento da cadeia de suprimentos 

tratam as MPEs como unidades auxiliares da grande empresa ou como 

fornecedoras (TAKKAR et al., 2008). Para Arend e Wisner (2005) a cadeia de 

suprimentos pode ajudar a superar as restrições impostas pelo tamanho e limitações 

de recursos por meio da inovação e redução dos custos e incertezas com relação ao 

fornecimento.  De acordo com Takkar et al. (2008), o GCS otimiza o valor produzido 

para o cliente e garantir, assim, pedidos regulares no longo prazo. 

Hong e Jeong (2006) definem o GCS nas MPEs em termos de escolhas 

estratégicas e operacionais como: 

 Prioridades competitivas – nichos de mercado por meio da sustentação de 

posições de mercado lucrativas. 

 Estratégia chave – foco no mercado especializado; construção sobre 

competências únicas; cliente eficaz; gerenciamento de fornecedor. 

 Estrutura de controle externo – aceitar o comando e controle das grandes 

empresas ou dos fornecedores ou utilizar suas forças para negociação. 

 Estrutura de controle interno – centralizado, semiestruturado e 

moderadamente especializado; desenvolvimento de competências centrais 

específicas. 

 Objetivos do processo de GCS – eficácia operacional com requisitos focados 

no desempenho e menores escopos de fluxo de informação e produto. 

Após a realização de uma pesquisa bibliométrica para mapeamento da 

literatura referente ao Modelo SCOR, constatou-se baixa publicação em periódicos 

nacionais e que faltam estudos que tornem claro o entendimento de como o Modelo 

SCOR auxilia o Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos de MPEs 

brasileiras. Assim, chegou-se a seguinte questão-problema: Como aplicar o SCOR 

no gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos de MPEs? 
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1.3 OBJETIVOS 

O SCOR pode ser aplicado a vários contextos no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, no entanto é um modelo que exige grande conhecimento técnico e 

experiência em gestão. Este estudo tem como objetivo principal desenvolver um 

procedimento para o gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos baseado 

no Modelo SCOR para Micro e Pequenas Empresas (MPEs).  

Assim como, em outros aspectos, atingir os seguintes objetivos específicos:  

 Mapear um perfil das publicações sobre o SCOR. 

 Verificar se a temática SCOR é contemplada nos conteúdos das Universidades 

Federais do Brasil.  

 Elaborar o Modelo SCOR-MPE. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Os desafios relacionados à tomada de decisões, planejamento, aquisição de 

habilidades, devem ser revisados por meio de procedimentos e políticas 

organizacionais, gerenciando os riscos de modo integrado (FINCH, 2004), pois se 

ocorrer um evento imprevisto, todos os membros da cadeia de suprimentos serão 

afetados e o resultado irá causar perdas (CHEN; WU, 2013). Existem diferentes 

métodos de medição de desempenho da CS (ABOLGHASEMI et al., 2015). As 

tentativas de avaliar com precisão o risco por meio de limites organizacionais são 

prejudicadas pela ausência de um conjunto consistente das medidas de risco, assim 

torna-se difícil para as empresas compreender a exposição ao risco e como medir, 

gerenciar ou controlar (SHI, 2004).  

O Modelo SCOR contribui para o aumento da consciência e da comunicação 

sobre riscos nas empresas, uma vez que utiliza um quadro com uma estrutura única 

para os negócios, indicadores de gestão, melhores práticas e tecnologias (DIAZ, 

2009), contribuindo para o aumento da consciência e da comunicação sobre risco 

nas empresas, componentes essenciais do gerenciamento das cadeias de 

suprimentos (CAGLIANO et al., 2012).  

A conjuntura econômica está sempre impondo situações delicadas, de risco 

e frequentemente adversas as MPE, por serem mais frágeis e sensíveis às 
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oscilações do mercado (MOTTA, 2000), assim esta dissertação se propõe a 

desenvolver um procedimento para o gerenciamento de riscos em cadeias de 

suprimentos baseado no Modelo SCOR para Micro e Pequenas Empresas. 

Para alcançar o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa bibliométrica 

para mapeamento da literatura referente ao Modelo SCOR e constatou-se baixa 

publicação em periódicos nacionais. Após o levantamento preliminar que identificou 

baixa publicação sobre o tema, realizou-se uma pesquisa documental em ementas 

das universidades para identificar abordagem sobre o SCOR. 

Em seguida, efetuou-se uma revisão da literatura e uma pesquisa em quinze 

corporações, buscando maiores informações sobre o problema estudado. Na revisão 

da literatura observou-se que o investimento para utilizar o SCOR no gerenciamento 

das operações é alto e que não pode ser adquirido por MPEs. Desta forma este 

trabalho pretende contribuir para tornar assunto mais conhecido no âmbito nacional 

e desenvolver um manual didático para aplicar o SCOR em MPEs. 

1.5 ESTRUTURA 

Este trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos a contar esse que 

apresenta uma contextualização sobre o Modelo SCOR, o problema de pesquisa, os 

objetivos e a justificativa para sua realização. No capítulo 2, desenvolve-se uma 

revisão bibliométrica sobre o Modelo SCOR. O capítulo 3 trata da revisão de 

literatura sobre os principais temas da presente pesquisa, ou seja, a Cadeia de 

Suprimentos, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, o Gerenciamento de 

Riscos na Cadeia de Suprimentos e o Modelo SCOR. O capítulo 4 aborda os 

procedimentos metodológicos adotados no estudo, detalhando o tipo de pesquisa, 

os métodos e as técnicas de coleta de dados. O capítulo 5 apresenta os resultados 

da pesquisa.  No capítulo 6 realiza-se uma análise dos resultados da pesquisa. O 

capítulo 7 conclui a pesquisa, apresentando as considerações finais e 

recomendações de temas para pesquisas futuras, seguido das referencias 

bibliográficas e apêndices. 
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2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE O MODELO SCOR 

O uso da pesquisa bibliométrica é um recurso precípuo para transmissão da 

produção científica e a sua finalidade é alcançada mediante a aplicação de uma 

técnica capaz de medir a influência dos pesquisadores ou periódicos, permitindo 

traçar o perfil e suas tendências, além de evidenciar áreas temáticas (OLIVEIRA et 

al., 2013). A pesquisa que segue efetua uma análise das referências listadas nos 

artigos das publicações sobre Modelo SCOR e GRCS. As etapas para atingir os 

objetivos da pesquisa bibliométrica são retratadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Pesquisa bibliométrica 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

A coleta de artigos reuniu 267 artigos com os termos ―Modelo SCOR‖ e 

―SCOR Model‖ nos títulos, resumos e palavras-chave. As origens dos artigos estão 

organizadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Artigos sobre o tema 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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Etapa 1: Identificar e classificar o objeto de estudo. 

Etapa 2: Definir o nível do assunto. 
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Etapa 4: Tabular dados. 

Etapa 5: Estruturar e descrever o conteúdo (conceitos, processos e 

atributos). 
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Observa-se que alguns artigos são comuns a duas bases ou mais, 

perfazendo assim um total de: 

 4 artigos comuns a Science Direct, Web of Science, Scopus; 

 8 artigos comuns somente entre a Science Direct e Web of Science; 

 3 artigos comuns somente entre a Science Direct e Scopus; 

 7 artigos comuns somente entre a Scopus e Web of Science; 

 1 artigo comum entre a Scopus e a Scielo. 

Ainda sobre as bases, vale esclarecer que: 

 A SCIELO compreende artigos da América Latina e Caribe. 

 A SPELL contempla publicações das áreas científicas de Administração, 

Contabilidade e Turismo nacionais. 

 A SCOPUS possui revistas científicas, livros e anais de conferências 

nacionais e internacionais.  

 A SCIENCE DIRECT possui diversas revistas científicas e e-books 

internacionais de Ciências Físicas e Engenharia, Ciências 

Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Sociais e Humanas. 

 A WEB OF SCIENCE abrange todas as disciplinas dos principais periódicos 

internacionais. 

Apesar da relevância do tema, as pesquisas sobre SCOR nas bases de 

dados (realizada dia 18/04/2018) foram divergentes. A Web of Science, a Scopus e 

a Science Direct publicam no contexto internacional, enquanto a Scielo e a Spell 

publicam no contexto regional.  Percebe-se uma lacuna teórica nos estudos sobre 

SCOR nas bases regionais e a inexistência de uma teoria consolidada sobre essa 

temática no campo do GRCS. A Spell não publicou sobre o SCOR no período 

observado e a Scielo apresentou apenas cinco publicações. As bases com 

publicações internacionais trazem maior contribuição em termos do tema 

pesquisado, por abranger um grande número de artigos científicos, além de conter 

diversos periódicos importantes para a área de atuação de interesse da pesquisa.  

O Quadro 1 apresenta informações das cinco bases de dados para 

pesquisadores das áreas de Administração do Brasil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_digital
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Quadro 1 – Quantidade de artigos sobre SCOR em três relevantes bases de dados 

Base de dados Quantidade  Critérios de Busca 

Spell 0 

Termos ―Modelo de Referência da Cadeia de Suprimentos‖; 
―Modelo SCOR‖; ―SCOR Model‖ e ―Supply Chain Operations 
Reference‖, no título / resumo /palavras chaves.  
Idioma: inglês e português. 
Tipo de documento: artigo. 
Período de publicação: janeiro de 2000 a dez de 2017. 
Área de conhecimento: administração e engenharia. 

Scielo 5 

Termos ―Modelo de Referência da Cadeia de Suprimentos‖; 
―Modelo SCOR‖; ―SCOR Model‖ e ―Supply Chain Operations 
Reference‖, no título / resumo /palavras chaves.  
Idioma: inglês, espanhol e português. 
Tipo de documento: artigo. 
Período de publicação: janeiro de 2000 a dez de 2017. 
Área de conhecimento: administração e engenharia. 

Scopus 148 

Termos ―Modelo de Referência da Cadeia de Suprimentos‖; 
―Modelo SCOR‖; ―SCOR Model‖ e ―Supply Chain Operations 
Reference‖, no título / resumo /palavras chaves.  
Somente em artigos em inglês e português, conforme segue: 
TITLE-ABS-KEY (“Supply Chain Operations Reference”) and 
(LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)) and (LIMIT-TO (LANGUAGE, 
“English”)). 
Período de publicação: janeiro de 2000 a dez de 2017. 

Science Direct 54 

Termos ―Modelo de Referência da Cadeia de Suprimentos‖; 
―Modelo SCOR‖; ―SCOR Model‖ e ―Supply Chain Operations 
Reference‖, no título / resumo /palavras chaves.  
Tipo de documento: ―Research articles‖. 
Período de publicação: janeiro de 2000 a dez de 2017. 

Web of 
Science 

87 

Termos ―Modelo de Referência da Cadeia de Suprimentos‖; 
―Modelo SCOR‖; ―SCOR Model‖ e ―Supply Chain Operations 
Reference‖, no título / resumo /palavras chaves.  
Idioma: inglês.  
Conforme segue: TS= (―Supply Chain Operations Reference‖) e 
idioma: (english) e tipos de documento: (article). 
Período de publicação: janeiro de 2000 a dez de 2017. 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Nota: As pesquisas sobre o SCOR iniciou-se em 2.000, não se encontrou registro de publicações em 
anos anteriores.  

Com base no Quadro 1, infere-se que a publicação de pesquisas no Brasil 

sobre o assunto ainda é incipiente; contrastando com oportunidades que foram 

apontadas por Camargo et al. (2013), que defendem que o desenvolvimento de 

pesquisas sobre esse Modelo esclarece importantes abordagens para o 

gerenciamento no desempenho de uma cadeia de suprimentos. 

A pesquisa bibliométrica segue na direção da análise das produções 

científicas, o que permite a sustentação para a produção de novos trabalhos 

(MORAES, 2013). A publicação em periódicos tem uma função fundamental na 

concepção da qualidade da pesquisa e incremento do conhecimento (LAROCCA et 

al., 2005). 
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O número de publicações anuais está representado no Gráfico 1.  

Gráfico 1 – Evolução das publicações (2001–2017) 

 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
Nota: No ano de 2000 não houve publicação e o ano de 2018 foi excluído para que não haja 
distorções na interpretação. 

Não houve evolução quantitativa no período observado, apresentando um 

acréscimo de 3% em 2003, para em seguida apresentar uma queda no mesmo 

percentual. Novamente o período 2011-2012 apresenta um crescimento atingindo 

8% de publicações, para uma queda em 2013 e oscilação no período 2013-2017, 

mostrando o retorno para o mesmo número de publicações do início do período.  

A Tabela 1 apresenta as cinco revistas com mais publicações sobre o SCOR 

no período analisado. Estão organizadas por número de publicações (decrescente). 

Tabela 1– Publicações em revistas (2000-2017) 

Revista Número de Publicações % 

International Journal of Production Economics 23 8,6% 

Production Planning and Control 15 5,6% 

International Journal of Production Research 11 4,2% 

Supply Chain Management: An International Journal 11 4,2% 

International Journal of Production Engineer 9 3,4% 

TOTAL 69 26% 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa  

O periódico International Journal of Production Economics, com 8,6 % das 

publicações, confirma sua importância para o atual cenário de pesquisas na área 

com maior número de publicações. Os periódicos ―Production Planning and Control‖, 

―International Journal of Production Research‖, ―Supply Chain Management: An 

International Journal‖ e ―International Journal of Production Engineer”, representam 
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respectivamente, 5,6%, 4,2%, 4,2% e 3,4% das publicações sobre o tema. As cinco 

revistas totalizam 26% das publicações, os outros 74% das publicações sobre o 

tema são encontrados dispersos em várias revistas. A Tabela 2 apresenta os 

autores com maior número de publicações sobre SCOR (em ordem decrescente).  

Tabela 2 – Publicações sobre SCOR por autor (2000-2017) 

Autor Publicações 

Persson, F. 3 

Huang, S. H. 2 

Hwang, Y. D. 2 

Xiao, R. 2 

Cai, Z. 2 

Zhang, X. 2 

Zhou, H. 2 

Georgise, F. B. 2 

Lima Jr., F. R. 2 

Carpinetti, L. C. R. 2 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Os dez pesquisadores com maior número de publicações referentes ao 

Modelo SCOR representam 11% do total de publicações referentes ao SCOR. 

Sendo Persson o autor com mais publicações (três), os outros nove são autores com 

duas publicações cada.  Embora Persson seja o autor com mais publicações, 

encontra-se em 4º lugar quando o tema é ―autores mais citados‖. 

Os autores mais citados no campo de pesquisa sobre o modelo SCOR 

totalizaram 9.615 citações. A Tabela 3 apresenta os registros por autor e o 

percentual em relação ao total. 

Tabela 3 – Citações por autor (2000-2017) 

Autor Registros 

Stephens, M. 8459 

Lockamy III, A. 1232 

Mccormack, K. 1232 

Persson, F. 1217 

Bolstorff, P. 965 

Sheoran, S. K. 965 

Keskar, H. 965 

Huang, S. H. 459 

Araldi, M. 433 

Hwang, Y. D. 367 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Tem-se que os autores mais produtivos não são os mais citados, somente 3 

entre os mais produtivos (Persson, Huang e Hwang) estão entre os mais citados. O 

https://scholar.google.com.br/scholar?rlz=1C1AVNG_enBR690BR690&espv=2&biw=1366&bih=662&bav=on.2,or.&bvm=bv.151325232,d.Y2I&ion=1&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=5422058257165089796
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autor Stephens é o mais citado, embora não conste entre os mais produtivos, pois 

tem apenas uma publicação entre os 267 artigos analisados. Os cinco estudos mais 

citados estão representados no Quadro 4. 

Quadro 2 – Trabalhos mais citados (2000-2017) 

Autor Obra Ano 

Stephens, S. 
Supply chain council & supply chain operations reference model 
overview. Supply Chain Council. 

2001 

Lockamy III, A.; 
Mccormack, K. 

The development of a supply chain management process maturity 
model using the concepts of business process orientation. Supply 
Chain Management: An International Journal, V. 9, N.4. 

2004 

Huan, S.H.; 
Sheoran, S.K.; 

Wang, G. 

A review and analysis of supply chain operations reference (SCOR) 
model. Supply Chain Management: An International 
Journal, V. 9, N. 1. 

2004 

Bolstorff, P.; 
Rosenbaum, R. 

Supply chain excellence: A handbook of dramatic improvement using 
the SCOR model. Nova York. 

2003 

Persson, F. 
SCOR template - A simulation based dynamic supply chain analysis 
tool. International Journal Production Economics, V. 131, N. 1. 

2011 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Entre os artigos mais citados referentes ao Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos de 2001 a 2011, apenas Persson publicou há menos de dez anos.  

As palavras-chave mais utilizadas nos artigos estão estruturadas na Tabela 

4 (em ordem decrescente de registros). 

Tabela 4 – Palavras-chave mais utilizadas 

Palavras Registros 

SCOR Model 250 

Supply Chain 223 

Performance 177 

Supply Chain Management 123 

Modeling 115 

Business Process Mapping 111 

Modelo SCOR 109 

Standardised Model 98 

Supply Chain Integration 93 

Operations  85 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Observou-se que os tópicos mais retratados são basicamente três 

expressões: ―SCOR Model‖, ―Supply Chain‖ e ―Performance‖. Estas representam 

47% do total (levando em consideração apenas as dez palavras-chave mais 

mencionadas). 

Para relacionar conceitos sobre SCOR, a metodologia e a aplicação da 

pesquisa, o setor de atuação das empresas pesquisadas, áreas de estudo, entre 

http://www.emeraldinsight.com/author/Lockamy%2C+Archie+III
http://www.emeraldinsight.com/author/McCormack%2C+Kevin
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outros aspectos, ou seja, para resumir algumas características das pesquisas 

realizadas, perguntou-se referente a metodologia utilizada: 

i. Quando a pesquisa tinha alguma aplicação empírica, quais foram os 

segmentos empresariais mais pesquisados? 

ii. Qual foi a área de estudo pesquisada? 

iii. Quais os conceitos atribuídos ao Modelo SCOR? 

Em relação à abordagem adotada pelos autores, as pesquisas foram 

classificadas em quantitativas, qualitativas ou mistas (Tabela 5). 

Tabela 5 – Abordagem adotada nos artigos 

Abordagem Quantidade de Artigos 

Qualitativa 163 

Quantitativa 80 

Mista 24 

Total 267 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Encontrou-se abordagem qualitativa em 61% das pesquisas, quantitativa em 

30% e 9% mista. A análise qualitativa foi realizada em estudos de caso e revisão de 

literatura, os dados coletados eram relacionados à aplicação, fase e conceitos do 

Modelo SCOR.  

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa, a Tabela 6 organiza em 

um diagrama a estrutura da literatura. 

Tabela 6 – Procedimentos técnicos nos artigos 

Procedimentos Quantidade de Artigos 

Bibliométricos 173 

Estudo de caso 98 

Levantamento 187 

Experimental 67 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Quanto aos procedimentos técnicos da pesquisa: 

 A pesquisa bibliográfica é adotada em 173 artigos, analisando outros artigos 

referentes ao Modelo SCOR e ao SCM; 

 O levantamento foi realizado em 187 artigos (com profissionais da área e em 

documentos); 
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 O estudo de caso, em 98 artigos, foi realizado em organizações utilizando como 

instrumento de coleta de dados às informações documentais e a entrevista aos 

gestores, ―experts‖ e profissionais.  

Quanto à aplicação, observou-se que 27% dos artigos adotam a abordagem 

exploratória quanto aos objetivos, 31,1% a descritiva e 41,9% a explicativa. 

Nas pesquisas experimentais o SCOR era comparado ou combinado a 

diversas abordagens de gestão, entre elas: SCORMARK (Processo que combina 

benchmark com o Modelo SCOR), e-SCOR (Modelo SCOR eletrônico), BSC 

(Balanced Scorecard), PMS (Performance Measurement Systems – Sistemas de 

Medida de Desempenho), BP (Best Practices – Melhores práticas), AHP (Analytic 

Hierarchy Process – Processo de Análise Hierárquica), Rede PETRI, Delphi, KPI 

(Key Performance Indicators – Indicadores Chave de Performance), Lógica Fuzzy, 

BPR (Business Processes Reengineering – Reengenharia dos processos de 

negócios), CQCOR (Cycle Quality Chain Operations Reference – Referência do 

Ciclo de Qualidade de Operações da Cadeia), NRBV (Natural Resources Based 

View – Visão Baseada em Recursos Naturais), EVC (Enviropreneurial Value Chain – 

Cadeia de Valor do Ambiente Empresarial), EMS (Environmental Management 

System – Sistema de Gerenciamento Ambiental), Green SCOR (SCOR Verde), 

CSCOR (Collaborative Supply Chain Operations Reference – Referência em 

operações da cadeia de suprimentos colaborativa) e GSPM (Global Supply Chain 

Performance Measurement – Medidas de Performance da Cadeia de Suprimentos 

Global). 

Quanto aos instrumentos utilizados para a coleta de dados, os autores 

utilizaram cinco diferentes instrumentos (Tabela 7). 

Tabela 7 – Instrumentos de coleta 

Coleta de dados Quantidade de Artigos 

Questionário 163 

Entrevista 89 

Bases institucionais 197 

Teste 52 

Grupo teste / controle 12 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

 

 
 

https://www.apics.org/apics-for-business/products-and-services/benchmarking/scormark-process/scor-metrics
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Para levantar informações com especialistas, profissionais e pesquisadores 

da área, os autores utilizaram a entrevista e o questionário. O teste realizado em 

pesquisa experimental utilizou as simulações, os modelos matemáticos e o modelo 

conceitual. 

Para fundamentação do Modelo SCOR, o setor ou atividade foram 

analisados conforme Tabela 8. 

Tabela 8 – Setores analisados 

Setor Artigos 

Indústria 111 

Serviços 79 

Comércio 3 

Nenhum setor 74 

Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

Em 28% das pesquisas o setor analisado na aplicação do SCOR não é 

mencionado. A indústria foi o tema que sustentou a teoria dos artigos, 42% deles. O 

setor de serviços é tema de 30% dos artigos. E 1% está relacionado ao comércio. A 

indústria é retratada em empresas situadas em Taiwan, Paquistão, Egito, Austrália, 

Suécia, Etiópia, Brasil, Estados Unidos da América, Singapura e os serviços na 

Colômbia, Reino Unido, Indonésia e Singapura.  



32 
 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão da Literatura se fundamentou nos temas Cadeia de Suprimentos, 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Gerenciamento de Riscos da Cadeia de 

Suprimentos e Modelo SCOR com base no estudo bibliométrico. 

3.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS 

A cadeia de suprimentos compreende todas as atividades de fabricação, 

aplicação de conhecimento, deslocamento e armazenagem de um produto até o 

momento da entrega ao usuário final (DELIPINAR; KOCAOGLU, 2016). 

Desde a década de 1980 as empresas e os pesquisadores estão mantendo 

o foco na gestão da cadeia de suprimentos, pois o desenvolvimento globalizado, a 

terceirização dos negócios, a produção enxuta e as cadeias de fornecimento têm 

expandido geograficamente (SHU et al., 2014). O uso de parcerias, embalagens e o 

desenvolvimento de uma cadeia de valor são semelhantes a cadeias de suprimentos 

encontradas hoje. A diferença está na movimentação dos produtos e materiais, que 

com os avanços em tecnologia, comunicação e transporte tornaram as cadeias mais 

eficientes e eficazes (FERRELL; FERRELL, 2016). 

A cadeia de suprimentos é caracterizada pelo fluxo das informações, 

parcerias entre empresas, operações e processos gerenciais, ou seja, pelo conjunto 

de todas as atividades relativas ao fluxo físico e ao processo de transformação de 

produtos, compreendendo os componentes ou os processos realizados desde o 

estágio original da matéria-prima até o usuário final, em um sistema de distribuição 

integrado (HUANG et al. 2005). Para atingir a gestão da cadeia de suprimentos 

integrada, pesquisadores e profissionais têm dedicado seus esforços no 

desenvolvimento de modelos para descrever os elementos e as atividades de uma 

cadeia de suprimentos (ONODA, 2009; SCC, 2012).  

A cadeia de suprimentos é um campo na confluência de muitas outras 

disciplinas, tais como marketing, economia industrial, gestão de operações, negócios 

internacionais, gestão organizacional e tecnologia da informação. A cadeia de 

suprimentos (Figura 3) é composta por diferentes entidades, que estão inseridas na 

aquisição, produção, distribuição (LEJEUNE; YAKOVA, 2005). 
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Figura 3 – Componentes da Cadeia de suprimentos 
Fonte: Lejeune; Yakova (2005) 

Em um contexto econômico dinâmico, a busca de competitividade é um fator 

chave para a sustentabilidade em uma cadeia de suprimentos. A melhoria contínua 

do desempenho exige controle dos processos em todas as atividades da cadeia. 

Este controle é parte do gerenciamento da cadeia de suprimentos configurado pela 

coordenação das partes interessadas (LEPORI et al., 2013). 

A avaliação de fornecedores e a melhoria contínua são fundamentais para o 

gerenciamento de desempenho da cadeia de suprimentos. O desempenho de uma 

organização em uma CS depende da harmonia e contribuição de cada parceiro nos 

modelos de tomada de decisão (LIMA JUNIOR; CARPINETTI, 2016). 

3.2 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos surgiu no início de 1990 

(RAMEZANI et al., 2013), quando houve aumento nas interrupções na cadeia de 

suprimentos e instabilidade do mercado. Para atuação nesse ambiente instável 

houve a necessidade de uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos, 

principalmente dos riscos que são os aspectos complexos (KERN et al., 2012). O 

gerenciamento da cadeia de suprimentos é a coordenação sistemática e estratégica 

das funções tradicionais de negócios de uma determinada empresa e sua cadeia de 

suprimentos, com a finalidade de melhorar o desempenho como um todo 

(MENTZER et al., 2001). 
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Apesar do interesse no gerenciamento da cadeia de suprimentos ser 

recente, vem crescendo muito nos últimos anos, ganhando mais atenção dos 

gestores e dos pesquisadores (KHAN; BURNES, 2007), devido aos benefícios 

mostrados pela eficácia e eficiência na redução de ocorrências inesperadas e de 

fatos negativos (RAMEZANI et al., 2013). 

O Gerenciamento da cadeia de suprimentos integra os processos de 

negócios dentro de uma organização com outras empresas da cadeia de 

suprimentos (BOYSON, 2014), abrangendo todas as atividades associadas com o 

fluxo e transformação de mercadorias desde a fase de matérias-primas (extração), o 

fluxo de informações, manufatura e os demais processos até o usuário final. No 

escopo do SCM, a cadeia é vista como um sistema total e ajusta as decisões sobre 

como operar os vários componentes (empresas, funções e atividades), que irão 

influenciar o desempenho de sistema global mais desejável a longo prazo (HUANG 

et al., 2005). Na Figura 4 está estruturada a organização da cadeia de suprimentos e 

suas atividades. 

Fluxo de Produtos, Serviços e Comunicações de Marketing

Fluxo de informações, Fluxos Financeiros e Pedidos

Rede de 

Fornecedores
EMPRESA

Rede de Distribuição
C

O

N

S

U

M

I

D

O

R

F

I

N

A

L

Engenharia

Operações

Logística
Fornecimento

Atacado

Varejo

Atacado

Varejo

Varejo

 

Figura 4 – Cadeia de suprimentos integrada 
Fonte: Handfield; Nichols (2002) 

O GCS inclui todas as atividades de gestão de logística e de operações de 

fabricação e assume função de integrar os processos de negócios principais de uma 

organização e entre empresas da mesma cadeia de suprimentos em um modelo de 

negócios coeso e de alto desempenho (BOYSON, 2014).  
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O GCS é composto de várias atividades inter-relacionadas, tais como: 

comportamento integrado; compartilhamento de informações, de riscos e 

recompensas; cooperação; união de esforços por um mesmo objetivo e 

relacionamentos a longo prazo (MENTZER et al., 2001). No GCS as atividades (de 

projeto, engenharia, marketing, fabricação e distribuição de bens e serviços aos 

consumidores finais) são conectadas ao planejamento, gestão de encomendas, 

compras, custos e clientes (VIDAL; VEGA, 2016). É possível visualizar na Figura 5, 

os processos e aspectos relacionados ao GCS. 

 

Figura 5 – Modelo do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 
Fonte: Mentzer et al. (2001) 

Uma cadeia de suprimentos é um complexo conjunto de elos e nós, 

interligados por fluxos de informação, fluxos de materiais e fluxos de caixa. O GCS, 

por sua vez, é a tentativa de trazer ordem para este sistema complexo (PERSSON, 

2011). Tais cadeias são difíceis de gerir por vários fatores, incluindo sua 

complexidade e natureza dinâmica. A complexidade somada à fragilidade e aos 

eventos imprevistos dificulta a gestão eficaz da cadeia de suprimentos (WU et al., 

2013). 
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O gerenciamento da cadeia de suprimentos oferece a oportunidade de 

capturar a sinergia de gestão e integração intra e entre empresas. Nesse sentido, 

lida com excelência de processos de negócios e representa uma nova forma de gerir 

os negócios e relações com outros membros da cadeia de suprimentos (LAMBERT; 

COOPER, 2000). 

Experiências referentes aos estudos do comportamento da cadeia de 

suprimentos são úteis para encontrar efeitos causais e testar cenários diferentes ou 

mesmo extremos. Modelos teóricos do comportamento de cadeia de suprimentos 

podem ser criados pela observação de dados históricos da cadeia ou do 

recolhimento de novos dados (PERSSON; ARALDI, 2009). 

Resumindo, a gestão da cadeia de suprimentos é a gestão de material, 

informação e finanças em uma rede de organizações (incluindo fornecedores, 

fabricantes, provedores de logística, vendas por atacado, distribuidores e varejistas), 

desde a matéria-prima até o consumidor final. Incluindo a coordenação e a 

colaboração de processos e atividades em diferentes funções como marketing, 

vendas, produção, design de produto, compras, logística, finanças e tecnologia da 

informação no âmbito da rede das organizações (BRINDLEY, 2007).  

3.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

O gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos (GRCS) é um campo 

transversal entre o gerenciamento da cadeia de suprimentos e o gerenciamento de 

riscos (GR). O gerenciamento provoca impactos no funcionamento normal da cadeia 

de suprimentos e assegura a realização dos seus objetivos, melhorando a 

confiabilidade. A implementação do GRCS em empresas pode evitar o risco e 

reduzir as perdas. Este processo contribui para a produção de conhecimento 

associado aos riscos presentes na cadeia de suprimentos, tais como as relações de 

causa-efeito, efeitos de eventos de risco e estratégias para gerenciar os eventos de 

risco (TANG, 2006). 

Bloss et al. (2009) demonstra esquematicamente que o GRCS surgiu de 

uma área comum entre o gerenciamento da cadeia de suprimentos (GCS) e o 

gerenciamento de riscos (GR) (observar Figura 6). 



37 
 

 

 

Figura 6 – Gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos 
Fonte: Bloss et al. (2009) 

A GRCS é a coordenação ou colaboração entre os parceiros da cadeia de 

suprimentos a fim de garantir a lucratividade e sua continuidade (TANG, 2006). A 

natureza e a evolução da contribuição da gestão de risco da cadeia de suprimentos 

sugerem que a competição global, a mudança tecnológica e a contínua busca de 

vantagem competitiva são os principais motivos que fazem com que as 

organizações se voltem para abordagens de gerenciamento de riscos (BRINDLEY, 

2007). 

Os estudos sobre o gerenciamento de riscos tiveram início com o 

entendimento do que é risco até chegar a estudos de novas abordagens, como o 

Modelo SCOR. O Quadro 3 apresenta a evolução dos estudos na área do 

gerenciamento de risco. 

Quadro 3 – Principais avanços nos estudos sobre risco até 2018 

Ano Principal evento 

Antes 1494 O risco era considerado parte do destino ou da ação da Divina Providência. 

1494 
Luca Pacioli propõe seu quebra-cabeça, com o jogo dos dois apostadores e do 
arremesso da moeda. 

1654 
Pascal e Fermat resolvem o quebra-cabeça de Pacioli e lançam as bases para as 
estimativas e a teoria das probabilidades. 

1711 
Bernoulli enuncia a ―lei dos grandes números‖, fornecendo a base para a 
amostragem de grandes populações. 

1738 
De Moivre deriva a distribuição normal dos riscos como uma aproximação para a 
distribuição binomial, e Gauss e Laplace a aprimoram. 

1763 
Bayes publica seu tratado sobre como atualizar hipóteses preexistentes à medida 
que novas informações são coletadas. 

1921 
Knight observa que risco e incerteza são manifestações da aleatoriedade e 
associadas a situações de escolha. 

1952 
Markowitz lança as bases para a diversificação e gera soluções eficientes para 
diferentes níveis de risco. 

1967 Robinson et al. pesquisa o Modelo de Buy Grid (Matriz de Compra). 

1970 Arrow publica ensaios sobre riscos associados a tomadas de decisões. 

1987 
March e Shapira tratam do risco associado a resultados negativos dentro da 
perspectiva gerencial. 

1980 
Rowe pesquisa abordagens e métodos para avaliação do risco. Lowrance define o 
risco como medida de probabilidade e severidade dos resultados adversos. 

 Continua 
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Quadro 3 – Principais avanços nos estudos sobre risco até 2018 (Continuação) 

Ano Principal evento 

1984 
Perrow pesquisa a contribuição dos aspectos organizacionais na geração e 
enfrentamento dos riscos. 

1995 
Mitchell estuda a influência do porte da empresa e do tipo de compra no 
desempenho das empresas compradoras. 

1996 
Clemen e Reilly apresentam obra sobre a aplicação de técnicas quantitativas nas 
tomadas de decisão. 

1998 
Kleindorfer pesquisa sobre a ligação entre Gerenciamento de Operações e 
Gerenciamento Ambiental. 

2003 Jorion publica pesquisa sobre riscos em mercados derivativos. 

2004 
Hammond et al. publicaram artigos sobre riscos e análise de decisão. Bazerman 
apresenta as percepções de indivíduos sobre riscos das decisões em organizações. 

2006 
Tang relata o surgimento de abrangente literatura sobre riscos na área de 
operações. 

2007 
Kuhn e Burnes afirmam que o foco de atenção tem passado da análise e 
gerenciamento de risco em nível de fornecedores e clientes individuais para a 
compreensão em nível da cadeia de suprimentos. 

2008 
Para Skipper e Hanna o contexto atual tem forçado a aplicação de novas técnicas e 
ferramentas, por meio de processos que envolvem a priorização de recursos e 
dedicação ao planejamento. 

2009 
Jia e Rutherford relatam que o foco começa a se voltar para o papel do risco 
relacional de cadeia de suprimentos (Supply Chain Relational Risk - SCRR). 

2010 
Tuncel e Alpan afirmam que o tópico Gerenciamento de Riscos começa a ganhar 
atenção, os riscos passam a ser estudados sob uma perspectiva sistêmica. 

2011 Blome e Schoenherr dedicam-se a estudar o ERM (Enterprise Risk Management). 

2012 
Hahn e Kuhn relatam o crescente interesse em abordagens de decisão orientadas 
na combinação do planejamento com processos agregados. 

2013 
Chen e Wu afirmam que as empresas têm focado não só sobre a eficiência da SC, 
mas também sobre os seus riscos. Propõe um método modificado de análise de 
modos de efeitos e falhas na cadeia de suprimentos. 

2014 
Boyson aborda o SCRM sob contexto cyber, que auxilia a lidar com os desafios da 
globalização combinando elementos de segurança cibernética, SCM e ERM. 

2015 
Azmi et al. fazem uma revisão do ambiente da cadeia de valor baseado no modelo 
SCOR e na teoria NRBV (Natural Resources Based View).  

2016 
Georgise et al. defendem o uso do SCOR na modelagem, avaliação e comparação 
para concepção dos processos de escolha adequada no contexto industrial.  

2017 
Tramarico et al. abordam o tema SCM e Green Supply Chain Management, 
aplicando o SCOR em questões ecológicas.  

2018 
Dissanayake e Cross pesquisam o Modelo de Referencia em Operações da Cadeia 
de Suprimentos na minimização da complexidade da cadeia para identificar quais 
são as ligações críticas.  

Fonte: Elaborado com informações de Khan; Burnes (2007); Skipper; Hanna (2009); Tuncel; Alpan 
(2010); Hahn; Kuhn (2012); Jia; Rutherford (2010); Blome; Schoenherr (2011); Camargo et al. (2013); 
Chen; Wu (2013); Boyson (2014); Azmi et al. (2015); Georgise et al. (2016); Tramarico et al. (2017) ; 
Dissanayake; Cross (2018). 

O processo de gerenciamento de risco está focado em compreender os 

riscos e minimizar o seu impacto. Portanto este processo se caracteriza pelas 

decisões relacionadas à como agir frente ao risco, optando por evitar, reduzir, 

transferir, dividir ou assumir o risco (JANSSON; NORRMAN, 2004). O processo de 

gerenciamento de riscos e suas etapas estão ilustrados na Figura 7. 
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Figura 7 – Processo de Gerenciamento de Risco 
Fonte: Jansson; Norrman (2004) 

Os modelos podem diferenciar-se, em termos das etapas que os compõem, 

em fatores tais como a influência de diferentes contextos (políticos, econômicos e 

sociais, por exemplo) nas percepções dos autores acerca dos riscos ou por 

diferentes necessidades de segmentos distintos (cada país ou região tem suas 

prioridades, assim como cada empresa tem interesses diferenciados), o que acaba 

influenciando a proposição de tais modelos (ZSIDISIN; RITCHIE, 2009). 

O processo de gestão de riscos é focado em entender os riscos e minimizar 

sua probabilidade ou impacto. O Quadro 4 apresenta alguns modelos de 

gerenciamento de riscos, com suas respectivas etapas, que servem como diretrizes 

para a prática da gestão. 

Quadro 4 – Modelos utilizados no gerenciamento de risco 

 
Hallikas 

et al. 
(2004) 

Kleindorfer; 
Saad 
(2005) 

Manuj; 
Mentzer 
(2008) 

Tummala; 
Schoenherr 

(2011) 

White 
(1995) 

Jansson; 
Norrman 
(2004) 

Shi 
(2004) 

ISO 
31000: 
2009 

Comunicação e 
consulta 

       X 

Estabelecimento do 
contexto 

   X X   X 

Identificação de 
riscos 

X   X  X X X 

Caracterização do 
risco 

    X  X  

Formulação da 
estratégia 

      X  

Implementação da 
estratégia 

  X      

Análise de riscos        X 

Avaliação de riscos X  X X X  X X 

Tratamento de 
riscos 

X X X   X  X 

Acompanhamento 
do risco 

 X X X  X   

Monitoramento e 
revisão 

X   X  X  X 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Tratamento do incidente 

 

Plano de contingência 

Identificação 

Acompanhamento 

Atendimento 

Monitoramento 
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Para gerenciar o risco de forma eficaz na cadeia de suprimentos, as 

organizações devem manter uma relação mais próxima com seus principais 

fornecedores, com esforços conjuntos reduzindo o risco (CHENG et al., 2012), 

formando uma aliança entre as organizações para a cooperação a longo prazo 

(GUO, 2011). Alguns elementos-chave para melhorar o gerenciamento de riscos na 

cadeia de suprimentos estão representados na Figura 8.  
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Figura 8 – Conhecimento no gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos 
Fonte: Guo (2011) 

Embora haja uma falta de consenso sobre os processos de GR, a ISO 

31000:2009 apresenta a configuração mais completa (Figura 9). A ISO enfatiza que 

o primeiro passo crítico para habilitar a holística do gerenciamento de riscos é 

estabelecer o contexto. Reconhece-se a necessidade de comunicação e 

engajamento das partes interessadas e enfatiza a revisão contínua, o 

monitoramento e melhoria (SCANNELL et al., 2013).  
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Figura 9 – Gerenciamento de riscos segundo a ISO 31000 
Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2009 

3.4 MODELO DE REFERÊNCIA DAS OPERAÇÕES NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS (SCOR) 

A extensão e a complexidade das relações da cadeia tornam complexo o 

GRCS (ABOLGHASEMI et al., 2015). Estudos relacionados ao gerenciamento da 

cadeia de suprimentos são importantes na análise de processos por auxiliar a 

determinar onde existem elos fracos e identificar possíveis melhorias, para dar 

assistência aos gestores na tomada de decisões estratégicas (HWANG et al., 2008). 

O uso de um modelo de referência de processo permite às empresas empregar uma 

terminologia padrão com descrições dos elementos de processo que ajudam a 

compreender a oferta global da cadeia de processo de gestão e as boas práticas 

que geram o melhor desempenho global (HUANG et al., 2005).   

O Modelo SCOR é um modelo de referência de processo desenvolvido para 

mapear, avaliar e desenvolver as operações da cadeia de suprimentos. O SCOR 

pode ser utilizado pelas empresas como uma técnica de modelagem, um banco de 

dados referencial e como orientação sobre a medição das operações de cadeia de 

suprimentos (PERSSON; ARALDI, 2009). O SCOR contém métricas (qualitativas e 
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quantitativas) de gestão de risco da cadeia de suprimentos eficientes e próximas aos 

problemas do mundo real (ABOLGHASEMI et al., 2015). O escopo das definições 

para o Modelo SCOR encontra-se representado no Apêndice A.  

De um modo geral, as expressões mais empregadas pelos pesquisadores, 

na definição para o modelo SCOR, são: ―métricas‖, ―desempenho‖ e ―modelos de 

referência‖ ou ―modelo padrão‖. 

A SCC (2012) define o Modelo SCOR como:  

Uma ferramenta de representação, análise e configuração de cadeias de 
suprimentos. Um modelo desenvolvido com a finalidade de descobrir todas 
as atividades que uma empresa executa mediante fases para satisfazer a 
demanda dos clientes, que se organiza em cinco processos básicos: 
planejamento, acompanhamento, produção, distribuição e devoluções.  

Segundo Huang et al. (2005) o quadro estrutural do Modelo SCOR é 

composto dos seguintes elementos: padrão com descrições dos elementos 

individuais que compõem os processos da cadeia de suprimentos; padrão de 

definições das medidas de desempenho-chave; descrições das melhores práticas 

associadas com cada um dos elementos do processo; e identificação de 

funcionalidade para determinar melhores práticas.  

A proposta do SCC com o SCOR é definir um padrão para o modelo de 

avaliação de desempenho da cadeia de suprimentos que seja adotado pelas 

organizações modernas (HWANG et al., 2008).  

Segundo Wang et al.(2012) este modelo inclui elementos da comunicação e 

atividades de planejamento da cadeia de suprimentos como: descrição padrão de 

cada processo de negócio ao longo da cadeia de suprimentos categorizado como 

planejamento, fornecimento, operações, entrega, retorno e teste; indicadores chave 

de desempenho (KPI) classificados pelos atributos de cada um dos processos de 

negócio; melhores práticas com ações recomendadas, resultado do diagnóstico de 

certos processos por KPI (indicadores chave de desempenho); e software e 

tecnologias auxiliares, utilizados nas funcionalidades e melhores práticas para a 

reengenharia de processos de negócios. 
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3.4.1 Definição 

O SCOR é um modelo de referência de processos com elementos, métricas, 

melhores práticas e recursos associados com a execução de uma CS em um 

formato exclusivo. Ele fornece uma visão equilibrada horizontal (processo cruzado) e 

vertical (hierárquica) comparando modelos de decomposição do processo clássico, 

que são desenvolvidos para abordar uma configuração específica de elementos do 

processo (HUANG et al., 2005), que ajudam a identificar as lacunas e ineficiências 

(GEORGISE et al., 2013).  

O Modelo SCOR é considerado o primeiro modelo de referência 

desenvolvido para descrever, comunicar, avaliar e melhorar o desempenho da 

Gestão da cadeia de suprimentos (CAMARGO et al., 2013), com a descrição de 

padrões dos processos; estrutura de relacionamentos entre os processos padrões; 

indicadores padrões para medir a performance dos processos; práticas de 

gerenciamento que produzem os melhores desempenhos; padrão de alinhamento 

para características e funcionalidade dos softwares (HUAN et al., 2004). Segundo 

Sellito et al. (2015) o SCOR integra os conceitos de reengenharia de processos, 

benchmarking e medição nos processos da estrutura interfuncional.  

O escopo e estrutura de abrangência do modelo estão representados no 

Quadro 5.   

Quadro 5 – Escopo e estrutura do Modelo SCOR 

Limites Do fornecedor de seu fornecedor para o cliente do seu cliente 

A
b
ra

n
g
e

 

Interações com os clientes desde a entrada do pedido; 

Todos os produtos (material e serviço); 

Todas as operações fornecedor-fornecedor (FF) e cliente-cliente (CC), incluindo: 
equipamentos, peças de reposição, produto a granel, software, etc.; 

Todas as interações de mercado, a partir da compreensão da demanda agregada para 
o cumprimento de cada pedido. 

N
ã
o
 

d
e
s
c
re

v
e

 Cada processo de negócio ou atividade inclui: 

 Vendas e marketing (geração de demanda); 

 Investigação e desenvolvimento de tecnologia; 

 Desenvolvimento do produto; 

 Alguns elementos de pós-vendas de suporte ao cliente. 

N
ã
o
 

a
b
o
rd

a
 

Assume, mas não aborda explicitamente: 

 Tratamento; 

 Qualidade; 

 Tecnologia da informação (TI); 

 Administração / governança. 

Fonte: Camargo et al. (2013) 
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A estrutura do modelo de referência em operações na cadeia de 

suprimentos produzido pelo CCS em 1997, envolve ferramentas de referência com 

aplicabilidade para a cadeia de suprimentos auxiliando o gerenciamento dos 

negócios em suas operações (GIANNAKIS, 2011). 

O Modelo SCOR tem como objetivo estabelecer regras de negócios básicos 

para criação de cadeias de suprimentos. O SCOR é lançado para ajudar as 

empresas a realizar a análise sistemática e promover a comunicação entre os seus 

membros (HWANG et al., 2008).O SCOR abrange todas as interações do cliente 

(entrada de pedidos por meio da fatura paga), todas as transações físicas de 

material (fornecedor, entregador, cliente, movimentações de material internas, 

incluindo equipamentos, suprimentos, peças de reposição, produto a granel e 

software) e todas as interações de mercado (a partir do entendimento da demanda 

agregada até o cumprimento de cada ordem) (RÖDER; TIBKEN, 2006). 

Segundo Rotaru et al. (2014) para avaliaras competências e as 

necessidades de desempenho e alinhar as necessidades de pessoal com objetivos 

internos, os componentes SCOR na estrutura de referência destacam: 

 Processos: padrão de descrições dos processos de gestão e relacionamentos 

das operações;  

 Desempenho (atributos e métricas): atributos referentes às características 

usadas para descrever uma estratégia, facilitar a classificação para fins de 

métrica e formular a direção estratégica; 

 Melhores práticas: ações práticas comprovadas com impacto positivo sobre o 

desempenho da  cadeia de suprimentos;  

 Pessoas (habilidades): avaliação das necessidades de habilidade e 

disponibilidade relacionadas à construção da cadeia de suprimentos. 

Aplicando o SCOR é possível obter uma linguagem padronizada para 

descrever os atributos de desempenho, métricas, configuração, atividades, práticas 

e trabalhadores ativos da cadeia de suprimentos, em quatro componentes principais 

representados na Figura 10 (ROTARU et al., 2014). 
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Figura 10 – Relação entre técnicas e componentes do SCOR 
Fonte: Rotaru et al. (2014) 

3.4.2 Contexto Histórico 

Um modelo de referência de processo é o passo lógico seguinte ao conceito 

de reengenharia de processos de negócio, que se desenvolveu desde a década de 

1980. A princípio as empresas se esforçavam para capturar os substanciais 

benefícios percebidos de processos de negócios. Deste modo o Modelo SCOR foi 

criado em 1996 pelo SCC como um modelo de referência em operações 

(STEWART, 1997).  

No início o modelo foi testado por um grupo de administradores que 

trabalhavam em empresas líderes nos EUA. No mesmo ano (1996), outras 

empresas integram o grupo e formaram o SCC. Após ser novamente testado e 

ajustado em diferentes segmentos da indústria tornou-se, em 1997, o modelo 

referência apoiado e indicado (STEWART, 1997). No Quadro 6 estrutura-se o 

contexto evolutivo do Modelo SCOR. 

Quadro 6 – Evolução do Modelo SCOR 

Período Eventos Autor 

1996 
Duas empresas privadas de pesquisa e consultoria dos EUA, a 
Pitiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) e a Advanced 
Manufacturing Research (AMR) se unem e criam o CCS. 

Stewart (1997) 

1997 
As empresas componentes do CCS testam e ajustam o modelo 
de referência em diferentes segmentos da indústria, 
desenvolvendo o Modelo SCOR. 

Stewart (1997) 

 
  

Continua 
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Quadro 6 – Evolução do Modelo SCOR (Continuação) 

Período Eventos Autor 

1997 
Versão 1 – É definido o quadro estrutural do SCOR e os quatro 
principais processos de negócios: plano, fonte, operações e 
entrega. 

Lockamy; 
McCormack (2004) 

2000 
Versão 2 – Desenvolvimento do modelo para ser realmente útil 
incorporando o processo de retorno, assim como a 
funcionalidade da reengenharia nos processos. 

Gumus et al. 
(2010); Persson et 

al.(2012) 

2000 
Versão 3 – São incorporados ao modelo aspectos do nível 3  e 
outras ferramentas são integradas para fornecer a flexibilidade 
por meio de software de simulação.  

Persson (2011) 

2001 

Versão 4 – Cada um dos cinco processos é implementado em 
quatro níveis individuais. Define-se o conteúdo de cada nível. O 
primeiro nível define o escopo e conteúdo do modelo. No nível 
2, as empresas implementam suas estratégias de operações de 
acordo com as configurações da cadeia de suprimentos. O nível 
3 define as entradas, saídas e fluxos de cada elemento 
transacional. O nível 4 define a implementação de práticas de 
gestão de cadeia, melhores práticas e  processos estruturados.  

Lockamy; 
McCormack (2004); 
Stephens (2001); 

Huang et al. 
(2005); Ntabe et al. 

(2013) 

2001 
Versão 5 – Atualizações para processar elementos, métricas, 
práticas e tecnologia. Define um kit de ferramentas de 22 
categorias de processo de nível 2.  

Bolstorff; 
Rosenbaum (2003) 

2004 

Versão 6 – Descreve um programa de investigação que irá 
fornecer uma compreensão fundamental das ações 
empresariais nas cadeias de suprimentos e métricas de 
desempenho dos quatro níveis.  

Tang et al. (2006) 
 

2005 

Versão 7 – Investiga como os processos de terceirização e suas 
métricas afetam o desempenho. Apresenta práticas para 
alinhamento dos processos de negócio e abordagem de gestão 
como KPI, ERP e práticas verdes.  

Hwang  et al. 
(2008) 

2006 

Versão 8 – Surgem novas métricas de primeiro nível: 
atendimento perfeito de ordens; tempo de ciclo para 
atendimento de ordens; flexibilidade da cadeia à jusante; 
adaptabilidade da cadeia à jusante; adaptabilidade da cadeia à 
montante; custo de gerenciamento da cadeia; custo dos bens 
vendidos; tempo de ciclo de valores financeiros; retorno de 
investimento em ativos fixos; e retorno de investimento em 
trabalho. 

Sellitto; Mendes 
(2006) 

2008 

Versão 9 – Introdução do SCRM no SCOR por meio da adição 
de processos, atributos e métricas e melhores práticas para 
integração de medidas de garantia de qualidade e não 
interrupção das operações.  

Rotaru et al. (2014) 

2010 
Versão 10 – Adição de atributos de desempenho e métricas no 
processo de habilitação e um conjunto de melhores práticas. 

Rotaru et al.(2014) 

2012 
Versão 11 – Adaptação da metodologia corrigindo as lacunas (a 
falta de cobertura de vendas, Marketing e alguns aspectos dos 
processos de serviço) por pesquisas no SCOR. 

Ntabe et al.(2013) 

2015 
Versão 12 – Novos conceitos de gestão trabalhados pela APICS 

com o padrão global de excelência da cadeia de suprimentos. 
Dissanayake; 
Cross (2017) 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

A versão mais recente foi a versão 12 analisada nos estudos de 

Dissanayake e Cross (2017) que traz como complemento a anterior novos conceitos 

de gestão. Pesquisando empresas globais a APICS desenvolveu avanços quanto a 
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conceitos que trabalham na construção de um padrão global de excelência no 

GRCS. 

O SCOR é um modelo de referência com diferentes etapas e níveis. As 

etapas de processos e métricas são pré-definidas em cada nível, para que uma 

empresa ou uma cadeia de suprimentos não tenha problema para modelar e simular 

suas operações (SCHIMITZ, 2016). É projetado para usar uma linguagem padrão, 

inter e intra-empresas, em uma comunicação eficaz entre parceiros, fornece 

descrições-padrão dos processos do gerenciamento da cadeia de suprimentos e 

alinhamento padrão do recurso e sua funcionalidade (GOVINDU; CHINNAM, 2007). 

3.4.3 As Etapas do Modelo SCOR 

O Modelo SCOR permite descrever as atividades de negócios necessárias 

para atender à demanda de um cliente, organizadas em cinco etapas: planejamento, 

fornecimento, operações, entrega e retorno, que levam à implementação de uma 

estratégia eficaz do GCS (WANG et al., 2012).  

O modelo pode ser dividido em até cinco etapas segundo os autores. As 

etapas citadas nos artigos são planejamento (77%), fornecimento (82%), operações 

(84%) e entrega (63%). O retorno é a etapa que foi tratada em 2004, por Lockamy e 

Mccormack pela primeira vez e desde então é tratado nos estudos seguintes, ou 

seja, em 58% deles. A etapa teste é a menos mencionada, em 6% dos artigos: 

Lockamy; Mccormack (2004); Hwang et al. (2008); Fattah et al. (2016); Lima Junior; 

Carpinnetti (2016); e Tramarico et al. (2017).  

Ao modelo de referência de operações de cadeia de fornecimento (SCOR) 

foi adicionado na área de decisão "Retorno" no conteúdo dos processos de 

gerenciamento de núcleo de decisões (LOCKAMY e MCCORMACK, 2004).  

As etapas das atividades no Modelo SCOR estão representadas na Figura 

11. 
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Figura 11 – Processo da cadeia de Suprimentos 
Fonte: Kocaoglu et al. (2013) 

3.4.3.1 Planejamento (Plan) 

O planejamento inclui processos que proporcionam um equilíbrio dos 

recursos para a tomada de decisão sobre os requisitos de uma cadeia de 

suprimentos e sua fonte, produção, entrega e retorno (CHENG et al., 2010). As 

decisões envolvem variáveis como demanda, oferta, processos e atividades. No 

planejamento é importante analisar o desempenho da cadeia de suprimentos e as 

atividades de previsão (LOCKAMY; MCCORMACK, 2004). 

O planejamento abrange o equilíbrio entre os recursos e os requisitos de 

demanda em toda a cadeia de suprimentos, conforme é apresentado na Figura 12 

(GIANNAKIS, 2011). 

 

Figura 12 – Planejamento dos recursos e requisitos da cadeia de suprimentos 
Fonte: Giannakis (2011) 
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As atividades de planejamento associadas à operação de uma cadeia de 

suprimentos incluem: fornecimento, operações, entrega, devoluções, exigências e 

gestão, com levantamento de requisitos do cliente, coletando informações sobre os 

recursos disponíveis e balanceamento dos recursos e requisitos (SANGARI et al., 

2015). De acordo com Lockamy e Mccomark (2004) as atividades do planejamento 

têm um impacto significativo no desempenho da cadeia. Essas atividades incluem: 

definição de prioridades de atendimento ao cliente; definição de relações de cliente e 

fornecedor; análise do cliente e informações de variabilidade da demanda; revisão 

as informações de rentabilidade do produto e cliente; e estabelecimento de métricas 

de desempenho da cadeia de suprimentos. 

Todas as atividades de negócios exigem planejamento, assim, no SCOR os 

processos e percepção de planejamento caracterizam-se pelo balanceamento da 

demanda e dos recursos.  

O planejamento em cada um dos processos da cadeia de suprimentos tem o 

objetivo de conseguir os recursos necessários para realizar operações (FONTALVO-

HERRERA et al. 2014), avaliando, assim, a CS no que diz respeito a recursos, 

demanda, planejamento de necessidades, fornecimento, produção e entrega e a 

capacidade de satisfazer a demanda. Também se alinha a cadeia para as 

estratégias financeiras de cada empresa (SCHIMITZ, 2016). Os processos do 

planejamento do gerenciamento da cadeia de suprimentos são caracterizados na 

Figura 13 (GIANNAKIS, 2011).  
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Figura 13 – Planejamento do gerenciamento da cadeia de suprimentos 
Fonte: Giannakis (2011) 
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3.4.3.2 Fornecimento (Source) 

O fornecimento inclui processos que gerenciam a aquisição, entrega, 

recebimento e transferência de itens de matéria-prima, subconjuntos, produtos e 

serviços (CHENG et al., 2010). Está relacionado a compra e aquisição de todas as 

entradas, recursos e materiais necessários, incluindo os recipientes que vão ser 

objeto de limpeza e manutenção (FONTALVO-HERRERA et al., 2014). Abrange a 

identificação e seleção de fornecedores, medição do desempenho do fornecedor, 

bem como agendamento de suas entregas, recebimento de produtos e processos 

para autorizar pagamentos (ASHAYERI et al., 2010). 

Na modelagem dos processos de origem no SCOR, questões de recursos 

humanos são vistas como apoio das atividades de serviços e é indispensável para 

visualizar o capital humano como valor crítico. Os recursos de serviço muitas vezes 

são mantidos pelo fornecedor (Figura 14) em todo o processo de fornecimento 

(GIANNAKIS, 2011). 
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Figura 14 – Solução de TI de processos de fornecimento 
Fonte: Giannakis (2011) 
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Neste processo ocorre a análise e o controle da seleção dos fornecedores, a 

aquisição de produtos, o armazenamento dos insumos e o recebimento de 

mercadorias e serviços, incluindo a emissão de ordens de compra, agendamento de 

entregas, recebimento, validação de carregamento e armazenamento e aceitação 

das faturas do fornecedor, gerenciamento de estoques, bens de capital, produtos 

entrantes, redes de fornecedores e acordos de fornecedor, bem como identifica e 

seleciona fontes de suprimentos (SANGARI et al., 2015).  

3.4.3.3 Operações (make) 

As operações incluem processos que transformam produtos para um estado 

terminado (CHENG et al., 2010). As operações na CS orientam o tempo gasto na 

produção, a liberação dos produtos necessários para a fabricação, o controle de 

qualidade e a armazenagem dos produtos em fabricação e concluídos antes da 

entrega (SCHIMITZ, 2016). Atuam na transformação do material, produtos em 

fabricação em sua próxima fase, atendendo a demanda planejada e a demanda real 

(ASHAYERI et al., 2012). Consideram-se atividades da produção: a conversão de 

materiais ou de criação de conteúdo para os serviços, a produção de embalagens, o 

gerenciamento de produtos em fabricação, o desempenho da produção, os 

equipamentos e movimentação das instalações (SANGARI et al., 2015). No 

processo de operações é importante organizar as atividades da produção (Figura 

15) em um mapa do fluxo dos processos (GIANNAKIS, 2011). 
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Figura 15 – Processo de mapear as atividades de produção 
Fonte: Giannakis (2011) 
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Na execução destacam-se as atividades de limpeza e manutenção 

realizadas sobre as condições físicas que cumprem com as especificações. Trata-se 

também de analisar e mapear cada atividade e recurso necessário descrevendo em 

um método passo-a-passo (FONTALVO-HERRERA et al., 2014). 

3.4.3.4 Entrega e Retorno (Deliver and Return) 

Os processos de "entrega" e "retorno" são integrados, sendo realizados 

pelos mesmos atores e acontecendo simultaneamente. A entrega ocorre ao levar o 

produto até o cliente final. O retorno ocorre quando um produto defeituoso precisa 

de conserto ou uma embalagem volta na cadeia. Quando um serviço não pode ser 

retornado, é mais adequado considerar a ―recuperação‖ de recursos como o 

processo de retorno (GIANNAKIS, 2011).  

Os processos e as atividades em fluxo bidirecional conforme Figura 16. 
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Figura 16 – Processos de entrega e retorno 
Fonte: Giannakis (2011) 
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A atividade de entrega abrange processos como ordem de recepção, 

reserva de inventários, consolidação de ordens, registro de carga e geração de 

documentos de envio (ASHAYERI et al., 2010). A distribuição engloba o 

estabelecimento das atividades correspondentes ao armazenamento ou o local onde 

serão carregadas e embarcadas. O retorno pode ter dois aspectos: o produto é 

devolvido ao local de origem por exceder a quantidade de resíduos admissíveis ou o 

recipiente é retornado ao local de carregamento pela não conformidade com as 

especificações ou erro (FONTALVO-HERRERA et al., 2014). 

A entrega inclui processos que fornecem produtos acabados e serviços, 

incluindo a gestão de pedidos, gerenciamento de transporte e distribuição, o retorno 

inclui suporte pós entrega ao cliente e processos que estão associados com retorno 

ou recebimento de produtos devolvidos (CHENG et al., 2010). A entrega refere-se às 

atividades associadas com o gerenciamento de pedidos do cliente, carregamento de 

cargas, operações de transporte, verificação do produto e  armazenagem. O retorno 

esta associado às atividades de fluxo reverso de mercadorias, ou seja, matérias-

primas ou produtos acabados e informações que retornam para o fornecedor 

(SANGARI et al., 2015), ou seja, representa todos os processos para retomar 

resíduos, embalagens, produtos em excesso ou com defeito na cadeia de 

suprimentos além do feedback (ASHAYERI et al., 2010). 

3.4.3.5 Teste (enable) 

Os processos do Modelo SCOR identificam os elementos de riscos potenciais 

na cadeia de suprimentos. Os elementos dos riscos são analisados e antes de se 

concretizarem seus impactos são tratados, mitigados ou evitados (MCCORMACK et 

al., 2008). A estrutura do processo de habilitação funciona de acordo com a análise 

e acompanhamento da cadeia de suprimentos conforme representado na Figura 17. 
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Figura 17 – Estrutura de referência da cadeia de suprimentos 
Fonte: Giannakis (2011) 

O teste, também conhecido como ―certificar‖ ou ―habilitar‖, é difícil de ser 

percebido em uma cadeia de suprimentos. É realizado sob pontos de vista 

estratégicos e táticos. O processo estratégico é o "desenvolvimento" de atividades 

que geram a capacidade e os processos táticos capazes de "adaptar" o inventário de 

recursos, em resposta à demanda do cliente (GIANNAKIS, 2011). 

No Modelo SCOR, as etapas se dividem em subprocessos (os níveis) para 

os quais são definidos atributos de desempenho e instruções, permitindo a 

comparação e a transferência de conhecimento entre as cadeias de suprimentos 

(SELLITTO; MENDES, 2006). 

3.4.4 Níveis 

A aplicação do Modelo SCOR consiste em vários níveis, que dependem da 

análise da base competitiva da cadeia de suprimentos. A configuração e os 

elementos da cadeia de suprimentos são analisados e alinhados a níveis de 

desempenho, melhores práticas e planos de mudanças para a cadeia de 

suprimentos (HWANG et al., 2008). 
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Especifica as entradas e saídas de cada um desses elementos (SOFFER; 

WAND, 2004). A decomposição associada para cada processo deve ser suficiente 

para garantir que as decisões estratégicas e operacionais necessárias sejam feitas 

(DRZYMALSKI; ODREY, 2007) (Figura 18). 
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de 

operações

Configurar 

cadeia de 

suprimentos

Mapa geográfico;
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de performance, 
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sistemas

Mapear nível 2, 3, 4;

Desconectar;

Desenho das especificações.

Implementar 

processos e 

sistemas da cadeia 

de suprimentos

Organização; Tecnologia; 

Processos; Pessoas.

Nível 
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Nível 1
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Performance competitiva ; Métricas de 
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trabalho e 

informação

Desenvolver, 

testar e 

implementar

 
 

Figura 18 – Mapa do projeto SCOR 
Fonte: Stephens (2001) 

O Modelo SCOR é estruturado em níveis hierárquicos, com o aumento de 

detalhes em cada nível (CHENG et al., 2010). Os níveis e o detalhamento de cada 

nível são descritos no Quadro 7. 

Quadro 7 – Níveis do Modelo SCOR 

Autor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 

Wang et 
al. (2010) 

Planejamento, 
fornecimento, 

operações, 
entrega e 
retorno 

classificados 
em categorias. 

Define as 
categorias de 
processo que 

podem ser 
encontradas 

em uma 
cadeia real e 

desejada. 

Informações 
para a gestão 

do 
planejamento 
e construção 
de metas da 

cadeia. 

- - - 

Cheng et 
al. (2010) 

Planejamento Fornecimento Operações 
Entrega e 

retorno 
- - 

Curbelo; 
Delgado 
(2014) 

Tipos de 
processos. 

Categorias de 
processos, de 
acordo com 
diferentes 
tipos de 

logísticas. 

Elementos 
dos 

processos 
decompostos 

em 
atividades. 

Implementa 
os processos. 

- - 

      Continua 
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Quadro 7 – Níveis do Modelo SCOR (Continuação) 

Autor Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 

Irfan et al. 
(2008); 
Souza 
(2014) 

 

Definição geral 
dos processos. 

Define os 
elementos 

dos 
processos 
básicos. 

 

Tarefas, 
medidas de 

entrada, 
parâmetros e 
métricas de 

saída de 
elementos do 

processo. 

Atividades 
associadas 

com a tarefa 
e sua 

aplicação 
prática, para 

conseguir 
vantagem 

competitiva. 

- - 

Cheng et 
al. (2010) 

Definição 
ampla do 

conteúdo do 
modelo SCOR. 

Divisão em 
categorias de 

processos. 

Fornece 
informações 

para o 
planejamento 

e define 
metas 

detalhadas e 
as métricas 

de 
desempenho 

da cadeia. 

Implementa 
os processos. 

- - 

Hwang et 
al. (2008). 

- - - 

Define a 
prática de 
gestão de 

cadeia 
específica. 

Planejamento 
da atividade 

dentro de 
cada tarefa. 

Descreve as 
regras para 

cada 
atividade. 

Fontalvo-
Herrera 
(2014) 

Estabelece as 
bases de 

competência e 
define os 

processos. 

Estabelece 
as categorias 
de processos 
e elabora um 

mapa. 

Decompõe as 
categorias de 
elementos de 
processos e 

avalia os 
indicadores 

- - - 

Vidal; 
Vega 
(2016) 

Estabelece os 
objetivos e os 
processos de 

compras, 
produção e 
distribuição. 

Configuração 
dos 

processos e 
planejamento 

Decompõe os 
processos e 

avalia o 
rendimento. 

Interioriza o 
conteúdo dos 
demais níveis 

e aplica as 
práticas e 
métricas. 

- - 

Crestan et 
al. (2006) 

Nível topo de 
descrição dos 

tipos de 
processos. 

Configuração 
das 

categorias 
dos 

processos. 

Decompõe os 
processos em 
elementos e 
atividades. 

- - - 

Huang et 
al. (2005) 

Definição do 
escopo e 

conteúdo da 
estratégia. 

Definição das 
categorias de 

processos 
com detalhes. 

Decompõe os 
processos em 

tarefas e 
atividades. 

Implementa 
as práticas e 
estratégias. 

- - 

Persson 
(2011) 

Define os tipos 
de processos e 

os 
fornecedores, 

operações, 
entrega e 
retorno.  

Detalha os 
processos 

por métodos, 
definição do 

planejamento 
e políticas de 

controle. 

Descreve os 
processos em 
categorias e 

práticas. 

- - - 

Delipinar; 
Koçaoglu 

(2016) 

Identifica a 
importância da 
cadeia e ajuda 
as empresas a 

formar 
objetivos. 

Explica as 
categorias do 
processo da 

cadeia. 

Planejar e 
construir 

metas para 
estratégia da 

cadeia. 

Implementa a 
gestão de 

cadeia e as 
estratégias. 

- - 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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 O primeiro nível estabelece metas globais e acompanha macro indicadores. O 

segundo formula as estratégias de planejamento, execução e suporte aos 

macroprocessos. O terceiro visa detalhar as atividades que executarão as 

estratégias do segundo nível a alcançar os objetivos definidos no primeiro nível 

(SOFFER; WAND, 2004; SELLITTO; MENDES, 2006) e assim por diante. 

No Modelo SCOR, as decisões podem ser classificadas em nível estratégico, 

tático e operacional de acordo com seu tempo, conforme Quadro 8 (SOUZA, 2014).  

Quadro 8 – Modelo SCOR e exemplos de decisões de três níveis 

Domínio do 
SCOR 

Fornecimento Operações Entrega Retorno 

Atividades 

Pedidos e 
recebimento de 

materiais e 
produtos. 

Agendar, produzir, 
reparar, produzir 
novamente ou 

reciclar materiais e 
produtos. 

Receber, 
agendar, 
escolher, 
embalar e 

enviar pedidos. 

Requerer, aprovar 
e determinar 
disposição de 

produtos e ativos. 

Estratégia 
(período: 

anos) 

- Fornecimento 
Estratégico; 

- Mapeamento da 
cadeia de 

suprimentos. 

- Plantas de 
localização; 

- Linha de produção 
misturada as plantas. 

- Localização de 
centros de 

distribuição; 
- Planejamento 

da frota. 

Localização de 
centros de 

retorno. 

Tática 
(período: 
meses) 

- Fornecimento 
tático; 

- Contratos da 
cadeia de 

suprimentos. 

- Racionalização da 
linha de produtos; 

- Vendas e 
planejamento de 

produção. 

- Transporte e 
planejamento da 

distribuição; 
- Políticas de 
estoque nas 
localizações. 

Planejamento da 
distribuição 

reversa. 

Operacional 
(período: 

dias) 

Planejamento da 
requisição de 

materiais e pedidos 
de reposição de 

estoque. 

- Agendamento da 
força de trabalho; 

- Produção, 
rastreamento do 

produto e 
agendamento. 

Rotação de 
veículos (para 

entrega). 

Rotação de 
veículos (para 

coleta de retorno). 

Planejamento Previsão da demanda (longo prazo, médio prazo, curto prazo). 

Fonte: Souza (2014) 

O SCOR pode ajudar os gestores do projeto, a atingir o desempenho 

desejado e reconfigurar a cadeia de suprimentos (HUANG et al., 2005). A 

implementação, neste caso, consiste em quatro etapas: analisar a base da 

concorrência; configurar a cadeia de suprimentos; alinhar os níveis de desempenho, 

práticas e sistemas; implementar sistemas e processos da cadeia de 

suprimentos(STEPHENS, 2001). 

O modelo de configuração do SCOR, proposto por Lockamy III e 

McCormack (2004) é ilustrado na Figura 19 com o nível, descrição, esquema e 

comentários. 
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 Nível Descrição Esquema Comentários 
M

o
d

e
lo

 d
e
 R

e
fe

rê
n

c
ia

 e
m

 o
p

e
ra

ç
õ

e
s
 n

a
 C

a
d

e
ia

 d
e
 S

u
p

ri
m

e
n

to
s

 

 

 

1 

 

Nível do Topo 
(Tipos do 
processo) 

 

Define o escopo e o 
conteúdo do modelo 

SCOR. A base das metas 
de competição são 

traçadas. 

2 

 

Nível de 
configuração 

(Categorias do 
processo) 

 

Os 26 processos são 
ordenados em categorias. 

As empresas 
implementam a estratégia 

SCOR dependendo da 
sua cadeia de 
suprimentos.  

3 

 

Nível dos 
elementos do 

processo 

 Define a habilidade da 
empresa de competir com 
sucesso no mercado em 
que atua, consiste em: 

- Processo das definições 
principais; 
- Processo das 
informações principais, 
Inputs e outputs; 
- Processos de medidas 
de desempenho; 
- Boas práticas, quando 
aplicável; 
- Sistema de capacidade 
requerido para aplicar 
boas práticas; 
- Sistema de tarefas. 

Não  
está  
no  
escopo 

4 

 
 

Nível da 
implementação 
(Decompor os 
elementos do 

processo)  

Implementar a SCM 
específica. Define 

estratégias para atingir 
vantagem competitiva e 
se adaptar as mudanças 

nas condições de 
negócios.  

 

Figura 19 – Modelo SCOR versão 4.0 
Fonte: Supply Chain Council (2012) 

O SCOR fornece uma metodologia abrangente com objetivo de melhorar as 

operações da cadeia de suprimentos e uma estrutura flexível para ajudar as 

empresas no gerenciamento da cadeia de suprimentos (IRFAN et al., 2008). 

3.4.4.1 Nível 1 

O nível 1 do Modelo SCOR é usado como base para analisar a situação 

competitiva, que inclui os requisitos de desempenho competitivo, métricas de 

desempenho, análise de indicadores e lacunas. Caracteriza-se por incluir os 

objetivos de negócios, os objetivos do projeto, escopo do projeto, cronograma, 

recursos, funções e responsabilidades e benefícios (HWANG et al., 2008) e fornece 
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uma descrição de nível macro das operações de cadeia de suprimentos. Define o 

escopo e o conteúdo do modelo de cadeia com a ajuda dos cinco processos de 

gestão: planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno (Figura 20) 

(GOVINDU; CHINNAM, 2007; YUAN et al., 2010). 

 
 

Figura 20 – Nível 1 do Modelo SCOR 
Fonte: Cheng et al.(2010) 
 

O nível 1 é caracterizado pelos cinco processos básicos. Abrange o fluxo de 

informações, o fluxo físico, o planejamento para coordenar os outros níveis e a 

aquisição de bens e serviços para atender a demanda de matérias-primas, 

componentes e outros serviços necessários na produção. Suas atividades são 

responsáveis por transformaras matérias-primas em produtos acabados e pelo 

transporte e distribuição de produtos acabados até os clientes (PERSSON, 2011). 

3.4.4.2 Nível 2 

O nível 2 aborda a categoria do processo e caracteriza as estratégias mais 

concretas para cada elo da cadeia de suprimentos (TZONG-RU et al., 2012). Neste 

nível mais detalhes são introduzidos no Modelo SCOR. O processo de plano contém 

o processo global de cadeia de suprimentos e um planejamento de processo para 

cada um dos outros processos (PERSSON, 2011). Tem como objetivo principal 

configurar a cadeia de suprimentos, mapeando o fluxo de material de alto nível em 

aspectos de como fazer e o que se deseja. O fluxo de material pode racionalizar e 

organizar estrategicamente itens previstos. As métricas de desempenho podem ser 

usadas para melhorar o planejamento e previsão da cadeia de suprimentos 

(HWANG et al., 2008). 
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Os tipos e características dos processos no nível 2, definindo os processos 

que compõem a cadeia de suprimentos estão representados no Quadro 9 

(ZANANDREA et al., 2013). 

Quadro 9 – Tipos e características do processo de nível 2 

Nível 2 Tipos e características do processo 

Tipo Características 

P
la

n
e

ja
m

e
n
to

 Processo que alinha as expectativas de recursos para encontrar os requisitos da 
demanda. 

Processo de planejamento: 

 Balanceamento a demanda agregada e suprimentos; 

 Ponderar um horizonte de planejamento consistente; 

 Regular as ocorrências em intervalos periódicos; 

 Poder contribuir para a redução de tempo de resposta na SC. 

E
x
e
c
u
ç
ã
o

 

Um processo alavancado pela demanda planejada ou atualizada que muda o estado 
de relevância dos produtos. 

Processo de execução geralmente envolve: 

 Cronograma sequenciado; 

 Transformação do produto, e/ou; 

 Movimentação do produto para o próximo processo; 

 Pode contribuir na redução do tempo de atendimento do pedido. 

Preparação 
Um processo que prepara, mantém informações gerenciais ou relacionamentos com 
o planejamento e a execução de processos confiáveis. 

Fonte: Zanandrea et al. (2013) 

A configuração das operações da empresa usa este processo para detectar 

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

processo de retorno é composto pela fonte de retorno e retorno de entrega (retorno 

de produtos defeituosos, retorno para manutenção, reparo e revisão geral de 

produtos e retorno de produtos em excesso) e inclui os processos de testes. Os 

processos de teste têm a função de apoiar os outros processos e define a maioria 

das metodologias e políticas de planejamento e controle (PERSSON, 2011). 

No nível de categorias do processo, uma cadeia de suprimentos é 

configurada usando um conjunto de categorias de processo, definido pela relação 

entre processos de nível 1 e tipos de processos relativos ao planejamento, execução 

e habilitação. Este nível de análise ajuda na definição do estado atual e estado ideal 

de operações de cada organização na cadeia de suprimentos (GOVINDU; 

CHINNAM, 2007). 

Na definição de categorias dos processos, as organizações podem 

configurar suas operações ideais e reais (RÖDER; TIBKEN, 2006; DELIPINAR; 

KOCAOGLU, 2016). Os processos estão estruturados conforme representado na 

Figura 21.  
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Fornecimento

Operações
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Fornecer reengenharia do 
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Entregar produto 
estocado
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quando requisitado

Entregar reengenharia 
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Fornecer produto quando 
pedido

Planejamento da Cadeia de Suprimentos

Plano de fornecimento Plano de operações Plano de entregas Plano de retorno

 
 

Figura 21 – Processos de Nível 2 do SCOR 
Fonte: Lockamy; McCormack (2004) 

As categorias principais de processo existentes na cadeia de suprimentos 

fazem parte de um nível de configuração que descreve cada tipo de processo e 

detalha as informações dos elementos de cada categoria (LU et al., 2013). 

3.4.4.3 Nível 3 

Uma configuração para esta categoria usando um conjunto de elementos do 

processo é ilustrado na Figura 22.  
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Figura 22 – Nível 3 do Modelo SCOR 
Fonte: Rotaru et al. (2014) 
 

O nível 3 elabora e descreve as etapas do nível 2 em um nível mais 

elaborado, ou seja, divide as etapas em subprocessos (TZONG-RU et al., 2012), 

alinha os níveis de desempenho, as melhores práticas e sistemas e mapeia o fluxo 

de informações e de trabalho em termos de produtividade, qualidade e tempo dos 

aspectos as-is (como é) e state-wanna-be (estado que se deseja). Compreende o 

fluxo de trabalho e informação, focando o alinhamento atual e a funcionalidade 

subutilizada com as melhores práticas e métricas de desempenho da cadeia de 

suprimentos (HWANG et al., 2008). 

É esse nível que mostra mais detalhes sobre a lógica do elemento de 

processo em termos de fluxos de processo, fontes e destinos de entradas e saídas e 

inclui informações sobre planejamento, metas e estratégias de gestão para a cadeia 

de suprimentos (GOVINDU; CHINNAM, 2007; DELIPINAR; KOCAOGLU, 2016). 

Neste nível ocorre a modelagem para implementar um ambiente de trabalho 

dividido em quatro etapas: a análise da concorrência, configuração da cadeia de 

suprimentos, alinhamento de sistemas, práticas e níveis de desempenho e 
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implementação de sistemas e processos da cadeia de suprimentos (PERSSON, 

2011). É no nível operacional, que o núcleo do processo de modelagem, utiliza 

elementos ligados por informações e fluxos físicos (SAKKA et al., 2011). Na 

avaliação da cadeia de suprimentos pelo Modelo SCOR, as ações podem 

especificar as atividades dos subprocessos, melhores práticas, fluxos de informação, 

as funcionalidades de software e ferramentas (RÖDER; TIBKEN, 2006; SAKKA et 

al., 2011).  

3.4.4.4 Nível 4 

O nível 4 é o nível de implementação e tem de ser definida especificamente 

para cada cadeia de suprimentos (HWANG et al., 2008; SAKKA et al., 2011). Este 

nível põe o planejamento em prática. As atividades desenvolvidas não são definidas 

dentro do modelo padrão da indústria, pois a implementação pode ser exclusiva para 

cada empresa (RÖDER; TIBKEN, 2006). 

A complexidade de um modelo de nível 4 pode variar, mas a configuração 

deve estar em sinergia com o nível 3. A modelagem de processo empresarial pode 

ser apoiada por várias ferramentas gráficas comerciais e oferecer uma 

representação para modelagem de processos de negócios (CHENG et al., 2010). As 

empresas programam práticas para cadeia de suprimentos específicas com objetivo 

de atingir vantagem competitiva e adaptar-se as mudanças nas condições dos 

negócios (LOCKAMY III; MCCORMACK, 2004).  

3.4.4.5 Nível 5 e 6 

Nestes níveis, cada processo de gestão tem a função de gerenciar os dados 

do fornecedor, o inventário, as regras de negócios e os regulamentos. A gestão de 

bens e equipamentos está ligada a cada um dos processos nos diferentes níveis. 

Embora o Modelo SCOR seja projetado para cadeias de suprimentos complexas e 

sofisticadas, ele pode ser usado para cadeias pequenas e simples. O modelo é 

projetado de tal forma que só esses processos, categorias, elementos e métricas 

são relevantes para a cadeia. Assim, o SCOR pode ser usado como um guia para 

planejar e executar um projeto (SCHIMITZ, 2016).  
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Os níveis 4, 5 e 6 são pouco tratados na literatura, um detalhamento do 

escopo desses níveis no SCOR está representado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Escopo dos níveis 4, 5 e 6 

Descrição de nível Esboço Comentários 

Nível 4 – Nível de 
implementação (decompor 
elementos de processos) 

Planejamento: tarefas 
Fornecimento: tarefas 
Operações: tarefas 
Entrega: tarefas 
Retorno: tarefas 
Habilitação: tarefas 

Empresas implementam neste 
nível práticas específicas da 

cadeia de suprimentos.  
O nível 4 define práticas para 
atingir vantagem competitiva 
e adaptar as mudanças nas 

condições de negócios. 

Nível 5 – Indefinido 
(decompor tarefas) 

Planejamento: atividades 
Fornecimento: atividades 
Operações: atividades 
Entrega: atividades 
Retorno: atividades 
Habilitação: atividades 

As atividades podem ser 
definidas de acordo com as 

condições atuais das 
empresas. 

Nível 6 – Indefinido (analisar 
regras detalhadas para 

atividades) 

Planejamento: regras 
Fornecimento: regras 
Operações: regras 
Entrega: regras 
Retorno: regras 
Habilitação: regras 

As regras podem ser 
analisadas de acordo com as 

condições atuais das 
empresas. 

Fonte: Hwang et al. (2008) 

O Nível 5 é denominado de tarefa de decomposição e caracterizado por 

definir as tarefas de acordo com as condições das empresas. O nível 6 analisa 

detalhadamente cada atividade e define como realizá-la. No geral os níveis 4, 5 e 6 

se caracterizam por analisar as condições das organizações, definir e organizar as 

atividades em projetos para colocar em prática cada aspecto e fator da cadeia de 

suprimentos adequadamente (HWANG et al., 2008). 

3.4.5 Atributos ou métricas do Modelo SCOR 

Com uma estrutura flexível o Modelo SCOR fornece uma metodologia 

abrangente com o objetivo de melhorar as operações da cadeia de suprimentos ao 

permitir que as empresas analisem e quantifiquem seus processos (IRFAN et al., 

2008). As práticas nos serviços financeiros, gestão de riscos passaram a ser 

estudadas de maneira global. Os detalhes destes são descritos na seção melhores 

práticas SCOR, resumidos em dez práticas identificadas em quatro categorias 

(MCCORMACK, 2008). A estrutura das práticas é descrita em detalhes na Figura 23. 
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quantificação do risco

Gerenciamento 

coordenado de risco

Cadeia de suprimentos 

desenhado para o risco

Gerenciamento Formal de 

risco

Melhores 

Práticas

- Gerenciamento de riscos da cadeia de 

suprimentos;

- Identificação de riscos da cadeia de 

suprimentos;

- Acompanhamento de riscos da cadeia 

de suprimentos;

- Mitigação de riscos da cadeia de 

suprimentos.

Ferramentas de acompanhamento 

de risco.

Gerenciamento de riscos da 

cadeia de suprimentos

- Configuração de negócio para 

reduzir risco;

- Configuração de rede para reduzir 

risco;

- Configuração de informação para 

reduzir risco.

- Coordenação do gerenciamento de risco;

- Estratégia de mitigação de riscos de 

fornecimento;

- Priorização de oportunidades de fornecimento;

- Plano de comunicação de crise. 

 

Figura 23 – Categorias de melhores práticas 
Fonte: McCormack (2008) 

O SCOR reconhece que existem tipos diferentes de práticas dentro de 

qualquer organização em diferentes níveis para auxiliar na configuração e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Este modelo define as melhores práticas 

como um método atual, estruturado, comprovado e aplicável para obter um impacto 

positivo nos resultados operacionais desejados. As melhores práticas, medidas de 

desempenho e processos de negócio de acordo com os níveis 1, 2 e 3 são 

estruturados na Figura 24 (GEORGISE et al., 2013). 
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Figura 24 – Melhores práticas do SCOR 
Fonte: Georgise et al. (2013) 

As métricas são definidas com uma estrutura em camadas e níveis 

específicos de diferentes áreas que cobrem várias atividades. Métricas de nível 1 

são usadas para medir cinco áreas de desempenho estratégicas para a empresa em 

relação a cadeia de suprimentos: confiabilidade; capacidade de resposta; 

flexibilidade; custo e gestão de ativos (GULLEDGE; CHAVUSHOLU, 2008).  

Os atributos de desempenho mostrados servem para expressar uma 

determinada orientação estratégica. A habilidade de alcançar mais orientações 

estratégicas por meio dos indicadores de desempenho associados a cada atributo. 

Uma das principais vantagens de usar os indicadores do SCOR refere-se à 

possibilidade de uma organização em comparar seu desempenho e de sua cadeia 
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imediata em relação a outras cadeias para estabelecer metas realísticas e auxiliar 

no direcionamento estratégico (LIMA JUNIOR et al., 2016). 

As métricas apresentam as melhores práticas, que são vistas como meios 

para melhorar a coordenação da cadeia de suprimentos e o desempenho total da 

cadeia (STEWART, 1997). Operar uma cadeia de suprimentos é muito diferente de 

gerir uma empresa autônoma. Os indicadores estão distribuídos ao longo dos níveis 

1, 2, 3 da hierarquia. O Modelo SCOR indica 12 métricas de desempenho, que se 

dividem em quatro categorias definidoras estruturadas conforme Figura 25.  
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de entrega
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produção 
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transformar 
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Estoque de 

segurança

Gestão dos 

ativo

 
 

Figura 25 – Métricas do Modelo SCOR 
Fonte: Lima Junior et al. (2016) 

As métricas, em uma cadeia de suprimentos, possuem fórmulas associadas 

à referência de melhores práticas e recursos para contribuir para a realização de 

práticas recomendadas (WANG et al., 2004).  

As métricas e indicadores de gestão mais citadas são representadas no 

Quadro 11. 
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Quadro 11 – Métricas e indicadores de gestão 

Indicador Descrição Autores 

Confiança 
Mede o desempenho da cadeia de suprimentosno 
processo de entrega de acordo com as condições 

e qualidade necessárias. 

Vidal; Vega (2016). 
 

Rapidez no 
atendimento 

Refere-se a velocidade com a qual a cadeia de 
suprimentos fornece bens e serviços aos clientes. 

Vidal; Vega (2016); Jung et 
al. (2015); Aydm et al. 

(2014); Bai et al. (2012). 

Flexibilidade 

Agilidade ou flexibilidade da cadeia de 
suprimentos diante das mudanças do mercado 

com o propósito de ganhar vantagens 
competitivas. 

Vidal; Vega (2016); Lai et 
al.(2002); Bai et al.(2012). 

Custos 
Gastos associados a operação e gestão da 

cadeia de suprimentos. 
 

Vidal; Vega (2016); Jung et 
al. (2015); Aydm et 

al.(2014); Lai et al. (2002); 
Bai et al. (2012). 

Gestão de 
ativos 

Medem a efetividade da cadeia de suprimentos e 
o manejo que se dá aos ativos e capitais de 

trabalho por meio de estratégias de gestão de 
ativos em uma cadeia de suprimentos. 

Vidal; Vega (2016); Aydm et 
al. (2014), Jung et al. 

(2015); Lai et al. (2002). 

Qualidade 
Nível da conformidade com o padrão referente 

aos requisitos do produto ou serviço. 
Bai et al. (2012). 

Confiabilidade 
Capacidade de executar tarefas como esperado. 

Enfoca a previsibilidade do resultado de um 
processo. 

Jung et al. (2015); Aydm et 
al. (2014); Lai et al. (2002). 

Inovação 
Utilidade ou valor proporcionado por uma nova 

ideia, método ou objeto. 
Bai et al.(2012). 

Responsividade 
A velocidade em que as tarefas são executadase 

em uma uma cadeia de suprimentos para 
fornecer produtos para o cliente. 

Jung et al. (2015); Aydm et 
al. (2014); Lai et al. (2002). 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

As empresas que utilizam o SCOR em sua rotina operacional, gastam 

menos tempo resolvendo problemas e mais tempo no planejamento. Os pontos 

fortes e fracos são avaliados para identificar elos fracos e definir possíveis 

melhorias. O modelo fornece as empresas um mapa dos processos do início ao fim, 

mostrando como e onde os processos podem ser melhorados.  Também pode ser 

aplicado no desenvolvimento de métricas que demonstrem o progresso dos projetos 

e processos da cadeia de suprimentos (HWANG et al., 2008). 

3.4.6 Pontos fortes e fraquezas do Modelo SCOR 

 Huang et al. (2005) apresentam o exemplo de 3 empresas, Avon, LEGO e 

Siemens Medicals, que passaram a adotar a metodologia SCOR para atingir 

melhorias em suas cadeias de suprimento. Mesmo com as vantagens e benefícios 

apresentados, muitas são as críticas feitas em relação ao SCOR. Apesar de ter uma 
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ampla aplicabilidade, o modelo sofre críticas pela limitada e invariável natureza dos 

processos modelados. 

 Segundo Stephens (2001), o SCOR provou ser um conjunto robusto de 

ferramentas para descrever, analisar e melhorar a cadeia de suprimentos. O modelo, 

por ser montado em estrutura de ―blocos de processos‖, permite que a cadeia seja 

descrita entre organizações de forma interna e externa a elas. Isso facilita a 

modelagem de atividades terceirizadas, permitindo que essas sejam avaliadas e 

determinando as vantagens estratégicas e financeiras da terceirização.  

As características e aspectos do Modelo SCOR foram responsáveis pelo seu 

desempenho e aceitação. O Modelo apresenta vantagens e desvantagens conforme 

estruturado no Quadro 12. 

Quadro 12 – Pontos fortes e fracos do SCOR 

Pontos fortes Pontos fracos 

Avalia os próprios processos de forma 
eficaz. 

Inadequada para treinamento e desenvolvimento. 

Compara o desempenho com outras 
empresas dentro e fora de seu segmento de 

indústria. 

Não é um substituto para o desenvolvimento de 
uma estratégia abrangente de operações. 

Auxilia na melhoria interna (processos). Não é uma abordagem muito divulgada. 

Ajuda a buscar vantagens competitivas 
específicas. 

Conhecimento para aplicabilidade pouco difundido. 

Utiliza informações de benchmarking e 
melhores práticas para priorizar suas 

atividades. 

Ferramentas, metodologias ou técnicas 
insuficientes para execução centrada em projetos. 

Analise do fluxo de trabalho, recursos e 
informações para definir melhores práticas 

de gestão da cadeia de suprimentos. 

Infraestrutura pouco programática para organizar e 
gerenciar as atividades de projeto simultaneamente. 

Metodologia estruturada de alinhamento das 
métricas estratégicas e operacionais. 

Possui poucas ferramentas analíticas para análise 
de efeito e solução de problemas a "nível macro". 

Redução de custos e melhoria no serviço ao 
cliente 

Método de aplicação caro e pragmático. 

Proporciona uma oportunidade abrangente 
de projeto do portfólio com análise detalhada 

da cadeia de suprimentos. 

Medida de risco sugerida limita a capacidade 
proativa de identificar, avaliar e reagir a eventos 

(riscos). 

Padronização de processos por métricas 
multinível de desempenho. 

Escassez de competências no gerenciamento de 
riscos na cadeia de suprimentos prescritas no 

componente "Pessoas". 

Auxilia a quantificação dos benefícios na 
implementação de mudanças. 

Falta de didática do modelo para difundi-lo. 

Auxilia a entender a complexidade, 
reconfigurações, identificar gargalos e 

priorizar recursos da organização. 

Não inclui todos os processos da gestão da cadeia 
de suprimento, principalmente a gestão da 

mudança. 

Permite uma avaliação efetiva de seus 
processos próprios. 

Escopo estreito, não incluindo aspectos de design e 
desenvolvimento de produto e foco no cliente. 

 Continua 
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Quadro 12 – Pontos fortes e fracos do SCOR  (Continuação)  

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Possibilidade de comparar seu desempenho 
com de outras empresas. 

Não é de fácil entendimento, quase sempre exige 
assistência humana em sua implantação. 

Permite a quantificação de benefícios na 
implementação de mudanças. 

Descrições e medidas não possuem o conteúdo e 
detalhamento necessário para a construção de 

modelos quantitativos robustos. 

Utilização de informações de benchmarking 
e melhores práticas para aperfeiçoar suas 

atividades. 
Abordagem estática por natureza. 

Identificação das melhores ferramentas de 
software para prover suas necessidades 

específicas. 

Falta de flexibilidade e o risco de alterar a realidade 
para que sejam enquadradas nas definições de 

processos. 

Fonte: Elaborado com informações dos autores Stewart (1997); Handfield; Nichols (2002); Zanandrea 
et al. (2013); Bolstorff; Rosenbaum (2003); Stephens (2001), Kocaoglu et al. (2013) e do site do SCC 
(http://www.supply-chain.org) e da APICS (www.apics.org). 

O Modelo SCOR é uma referência de processo, desenvolvido e aprovado 

pelo CCS como a ferramenta de diagnóstico padrão intersetorial para o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos (AYDM et al., 2014). 

3.4.7 Aplicabilidade do Modelo SCOR 

O Modelo SCOR inclui benchmarking de desempenho e análise de melhores 

práticas. O CCS mantém uma fonte de dados e informações compiladas a partir de 

seus membros para prestar assistência na aferição de desempenho e análise de 

melhores práticas (LAMBERT et al., 2005). As empresas diferem entre si em seus 

processos, métricas e foco, tornando complexo realizar uma comparação 

significativa sem processos padronizados (NASLUND; WILLIAMSON, 2010). 

Persson (2011) em seu estudo aplicou o Modelo SCOR, por meio de 

simulação, em um estudo de caso sobre a gestão da cadeia de suprimentos. É a 

tentativa de trazer ordem para este sistema complexo. Concluiu que para ser capaz 

de gerir uma rede de abastecimento, há uma necessidade de conhecimento sobre a 

rede e os aspectos comerciais de operações de rede. Estes modelos respondem 

perguntas sobre a planta de localização, mix de produtos, escolha da tecnologia, 

meios de distribuição, inventário, planejamento e controle, escolha de fornecedores, 

configuração e logística reversa. 

Para aplicar o Modelo SCOR é necessário analisar as atividades da cadeia e 

organizar-se diante das tarefas. Um fluxograma com o passo-a-passo de como 
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aplicar o Modelo SCOR ao contexto organizacional é estruturado conforme a Figura 

26. 
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Figura 26 – Modelo de referência 
Fonte: Elaboração com informações de Stewart (1997); Sellito; Mendes (2006); Naslund; Williamson 
(2010); Ruppenthal et al. (2013) 

Para aplicar o Modelo SCOR é necessário ter uma visão geral das 

atividades a serem realizadas. É necessário reunir o conhecimento das atividades e 

participantes do sistema. Na Figura 27 está representada uma estrutura prática do 

Modelo SCOR para o gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos 

esquematizando as atividades e tópicos para o gerenciamento. 
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Figura 27 – Estruturado Modelo SCOR no GRCS 
Fonte: Elaborado com informações de Stuart (1997); Naslund; Williamson (2010); Giannakis (2011); 
Persson (2011). 

Seguindo o modelo de Ruppenthal et al. (2013) deve ser feita uma  análise 

da situação de empresa quanto aos processos operacionais. Neste momento 

realiza-se um mapa de como as atividades organizadas nas etapas de 

planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno são realizadas. Com a 

pesquisa no mercado e com as empresas da cadeia faz-se uma projeção de como 

as atividades e processos devem ser realizados. 

Baseado no quadro de Sellito e Mendes (2006) com os indicadores para a 

cadeia de suprimentos e as métricas definidas por Stewart (1997) é possível 

organizar as informações e analisar os riscos e desempenho. Os construtos a serem 

analisados (planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno) organizados 

nos conceitos e indicadores em que serão alocados os valores do intervalo aceitável 

e o valor real. Os macroprocessos da cadeia de suprimentos e a relação entre como 

os processos são realizados e como devem ser realizados estão estruturados no 

Quadro 13. 
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Quadro 13 – Macroprocessos da cadeia de suprimentos 

Processos Situação atual 
Processo/ 
Atividade 
proposta 

Empresa 
realiza 

Empresa 
destino 

Planejamento 

Banco de dados    
Alinhamento estratégico    
Gestão da qualidade    
Engenharia e Design    
Configuração de Cadeia    

Fornecimento 

Pontualidade    
Qualidade    
Negociação    
Custos    
Estoque    

Operações 

Flexibilidade    
Eficiência    
Qualidade    
Custos    

Entrega 

Vendas    
Flexibilidade    
Pontualidade    
Desempenho das entregas    
Gestão logística    

Retorno 

Reciclabilidade    
Defeitos    
Feedback    
Custos    

Fonte: Elaborado com informações de Stewart (1997); Sellito; Mendes (2006); Ruppenthal et al. 
(2013) 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma pesquisa tem como finalidade descobrir respostas para a verdade que 

está escondida e que não tenha sido descoberta ainda (GIL, 2002). As técnicas 

utilizadas nesta busca referem-se aos instrumentos que serão usados nas 

operações de estudos, como fazer observações, técnicas de processamento de 

dados e suposições a serem estudadas (KOTHARI, 2004).   

Este estudo seguiu os métodos estruturados no Quadro 14, quanto aos 

objetivos, abordagem, procedimentos técnicos e coleta de dados. 

Quadro 14 – Métodos de pesquisa 

Método Técnicas Descrição 

Quanto aos 
objetivos 

Exploratória 

Pesquisa bibliométrica em artigos e periódicos; levantamento 
na literatura e conteúdo da área; levantamento nas ementas 
dos cursos da área de gestão de produção; estudo empírico do 
SCOR-MPE aplicado a três MPEs. 

Descritiva 
Revisão da literatura por meio do mapeamento do conteúdo 
publicado sobre Modelo SCOR. 

Quanto à 
abordagem 

Qualitativa 

Análise e aplicação do Modelo SCOR-MPE. Interpretar os 
fenômenos e atribuição de significados, considerando que há 
uma reflexão dinâmica, na busca do entendimento sobre os 
aspectos, etapas, níveis e características do Modelo SCOR. 

Quanto aos 
procedimentos 

 
 
 

Pesquisa 
Bibliométrica 

Levantar artigos sobre SCOR em cinco bases (Spell, Scielo, 
Scopus, Science Direct e Web of Science). 

Pesquisa 
documental 

Realizar uma pesquisa documental nas ementas das 
Universidades Federais do Brasil de como os cursos trata o 
conteúdo do SCOR nas disciplinas da gestão de produção. 

Revisão de 
Literatura 

Busca de conceitos em artigos sobre o GRCS e SCOR para 
tabulação sob forma de compêndio. 

Pesquisa 
Aplicada 

Analisar os procedimentos organizacionais, por meio de uma 
entrevista semiestruturada com os gestores de três MPEs e 
aplicar o modelo proposto. 

Para coleta de 
dados 

 
 
 

Quanto à 
natureza  

Dados secundários na coleta de informações do conteúdo 
teórico em artigos e ementas dos cursos de gestão da 
Produção. Dados primários no estudo aplicado com gestores.  

Quanto aos 
aspectos 
analíticos 
(construto) 

A teoria base do estudo são os conceitos: Cadeia de 
Suprimentos; Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos; 
Modelo de Referência em operações na Cadeia de 
Suprimentos. 

Instrumentos 

Utilização da ferramenta Excel; 
Entrevista semiestruturada; 
Planilha do Google (estruturar Modelo SCOR-MPE); 
Base científica. 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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4.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE PESQUISA 

A pesquisa exploratória foi utilizada por proporcionar o aprimoramento de 

ideias. Levar em consideração os mais variados aspectos relativos ao fato estudado 

envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos por meio 

de pesquisa aplicada (GIL, 2002).  

As informações advindas de diferentes ângulos, em uma pesquisa, podem 

ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa (KOTHARI, 

2004). Os procedimentos técnicos utilizados foram pesquisa bibliométrica, revisão 

de literatura, pesquisa documental e pesquisa aplicada conforme ilustra a Figura 28. 

 

Figura 28 – Procedimentos técnicos da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora   

O estudo consistiu em um procedimento técnico para o Modelo SCOR 

aplicado as MPEs com a finalidade de gerar conhecimento. Os dados obtidos foram 

analisados por meio da abordagem qualitativa, utilizando como referencial o 

conteúdo teórico sobre o SCOR. 

PESQUISA 

Pesquisa 
Bibliométrica 

Pesquisa 
Documental 

Pesquisa 
Aplicada 

Revisão de 
Literatura 
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Para analisar os fatos do ponto de vista empírico torna-se necessário traçar 

um modelo conceitual e operativo da pesquisa sintetizado em etapas e atividades 

em um framework apresentado no Quadro 15. 

Quadro 15 – Framework da pesquisa 

Aspecto Modelo SCOR SCOR aplicado a MPEs 

Escopo 
Aspecto e características do Modelo 

SCOR. 
Processos do Modelo SCOR para 

MPEs. 

Etapas do Modelo 
Planejamento; fornecimento; 

operações; entrega; retorno e teste. 
Planejamento; fornecimento; 

operações; entrega; e retorno. 

Unidades de análise 
Artigos, ementas de cursos de 
graduação da área logística. 

MPEs. 

Aspectos qualitativos 
Definição, aspectos e características 

do Modelo SCOR. 
Processos, melhores práticas e 

métricas de desempenho. 

Aspectos quantitativos 85 artigos 3 MPEs. 

Abordagem Qualitativa. Qualitativa. 

Questões de estudo 

Como aplicar o Modelo SCOR? 
É abordado em universidades? 
É conhecido pelos gestores de 

grandes empresas? 

Como aplicar o Modelo SCOR em 
MPEs? 

Setor econômico Indústria, Serviços e Comércio. 
Indústria e Comércio de pequeno 

porte (MPE). 

Resultados 
Levantamento e análise do Modelo 

SCOR 
Desenho e aplicação do Modelo 

SCOR-MPE. 

Grupos estratégicos 
identificados 

Empresas de grande porte ou 
multinacionais (empresa com alta 

tecnologia). 
Empresas de pequeno porte. 

Procedimentos para a 
coleta de dados 

Pesquisa bibliográfica, pesquisa 
bibliométrica e a pesquisa 

documental. 

Entrevista semiestruturada e 
pesquisa documental 

Realização de estudos Janeiro-Outubro de 2017  Dezembro/2017-Janeiro/2018. 

Aspectos analisados 

Modelo SCOR: 
Definição; características; etapas; 

níveis; melhores práticas; 
desempenho; SCM; e padrão. 

Modelo SCOR-MPE: processos; 
métricas; parâmetros; mercado; 
cadeia de suprimentos; padrão. 

Fonte: Elaborado pela autora 

O Estudo foi dividido em quatro momentos: a pesquisa bibliométrica, a 

revisão de literatura, pesquisa documental e pesquisa aplicada.  

A pesquisa bibliométrica foi realizada para mapear o conteúdo referente ao 

Modelo SCOR publicado em periódicos. Foi detectada a falta de estudos aplicados a 

organizações brasileiras.  

A revisão de literatura foi elaborada com as fontes de referência levantadas 

na pesquisa bibliométrica, retratando o estado da arte do Modelo SCOR. Estruturou-

se o conteúdo dos tópicos e características do tema.  

A relação entre a falta de pesquisas aplicadas em organizações brasileiras e 

o conhecimento sobre o SCOR oferecido pelas universidades e praticado pelas 
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organizações devem ser confrontados. A pesquisa documental nas ementas das 

universidades federais propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos e criar 

novas formas de compreender os fenômenos. Para a pesquisa com os gestores foi 

estruturado um questionário (Apêndice B) em tópicos para esclarecer se há 

conhecimentos por parte dos gestores sobre o SCOR e se é aplicado.  

Os resultados desse estudo deram sustento ao desenho do SCOR-MPE e 

sua respectiva aplicação. A pesquisa seguiu as etapas apresentadas em um 

fluxograma conforme a Figura 29. 

Pesquisar cursos de 

gestão da produção 

(engenharia produção, 

administração, ...).

Pesquisar se o 

conteúdo programático 

continha assuntos 

referentes ao SCOR.

Levantar número total 

de universidades do 

Brasil e enumerar 

federais.

Selecionar artigos 

conforme informações e 

pesquisa bibliométrica.

Ler artigos selecionados 

e buscar outros 

conteúdos.

Fazer análise da 

Literatura e do 

conteúdo.

Pesquisar artigos nas 

bases definidas de 2000 

a 2017 com as 

palavras-chave.

Escolher bases 

científicas para 

pesquisa (Spell, Scielo, 

Direct Science, Scopus 

e Web of Science).

Definir palavras-chave 

da pesquisa (―Modelo 

SCOR‖ e ―SCOR 

Model‖)

Estruturar  Modelo 

SCOR-MPE no Excel.

Estruturar roteiro para 

coleta de informações.

Analisar operações e 

entrevistar com os 

gestores das três MPEs.

Pesquisa 

Documental

Pesquisa 

Bibliométrica

Revisão de 

Literatura
Pesquisa Aplicada

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Analisar conteúdo 

tratado nas disciplinas 

relacionadas a gestão 

da produção.

Pesquisar nas ementas 

dos cursos conteúdo 

referente ao SCOR.

Organizar dados em 

tabelas e quadros.

Redigir texto cruzando 

as informações e 

resultados do 

levantamento.

Baixar texto integral em 

PDF nas bases 

científicas.

Organizar conteúdo 

coletado de acordo com 

a fonte.

Ler e fazer fichamento 

dos artigos.

Analisar informações 

conforme escopo.

Testar Modelo SCOR-

MPE.

Analisar dados e 

configurar atualizações

Tabular dados e 

elaborar  gráficos, 

tabelas e quadros.

Pesquisar Ementas e 

Plano Pedagógico dos 

cursos das 

Universidades Federais.

Aplicar Modelo SCOR-

MPE nas três MPEs 

selecionadas.

Redigir texto sobre 

resultados parciais.

Redigir texto com base 

no ―estado da arte‖ do 

Modelo SCOR.

Analisar impacto e 

resultados do Modelo 

SCOR-MPE aplicado.

 

Figura 29 – Fluxograma da Pesquisa 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

A pesquisa bibliométrica foi realizada por meio da análise de textos 

científicos de áreas específicas de produção científica (SILVA et al., 2012), com 
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objetivo de conhecer em detalhes características e informações do material 

publicado (FINCH, 2004) sobre o Modelo SCOR. Ou seja, as técnicas bibliométricas 

são utilizadas para estudar detalhadamente as características bibliográficas dos 

artigos e das análises das citações (THANUSKODI, 2011), por meio de uma 

abordagem quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 

disseminação do conhecimento científico (OLIVEIRA; SALES, 2014). 

A pesquisa bibliométrica mapeou informações em artigos de periódicos das 

bases de dados Spell, Scielo, Scopus, Science Direct e Web of Science. Buscou-se 

coletar conteúdo que trata dos conceitos, etapas, características, níveis, 

aplicabilidade, vantagens e desvantagens referentes ao Modelo SCOR. Assim, 

aspectos relevantes sobre os temas SCM, SCRM e SCOR foram analisados e 

organizados em uma revisão de literatura.  

A revisão de literatura iniciou-se com a tabulação do conteúdo referente às 

características e conhecimento teórico das publicações na área. A redação do texto 

adotou os conceitos dos autores mais citados e com mais publicações. Definiram-se 

os tópicos para desenvolver o estudo do Modelo SCOR e em seguida organizou-se 

o conteúdo sobre o tema. 

Para constituir um corpus satisfatório, pesquisou-se informações em 

documentos que ainda não receberam tratamento analítico utilizando a pesquisa 

documental. Esta técnica vale-se de documentos originais para confirmar as 

evidências. 

A pesquisa documental verificou por meio de uma análise das ementas das 

disciplinas referentes à gestão dos processos produtivos dos cursos de 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica a abordagem ao 

tema SCOR. 

 Existem, no Brasil, 819 universidades, sendo que 63 são públicas federais. 

Devido a maior disponibilidade de informações e por servir de parâmetro para as 

outras organizações, optou-se por realizar a pesquisa nas ementas das disciplinas 

gestão de operações, logísticas e afins ofertadas pelas Universidades Federais.  

A pesquisa aplicada recolheu os dados a partir de três MPEs, em uma 

entrevista com os gestores e aplicação do Modelo conforme estruturado. Os dados 

coletados na revisão de literatura e os captados nas MPEs foram analisados, 
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formando o escopo da análise da pesquisa. O Modelo SCOR-MPE foi desenvolvido 

com base na literatura, informações do site da APICS (www.apics.org) e do 

aplicativo oficial da APICS (SCOR APICS).  

4.2 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados seguiu o escopo das fases da pesquisa. A pesquisa foi 

dividida em pesquisa bibliométrica, revisão de literatura, pesquisa documental no 

conteúdo sobre o Modelo SCOR nas universidades e pesquisa aplicada, conforme 

apresentado na Figura 30.  

Tabelas. quadros e 

planilha excel.

Bases científicas, 

autores de artigos, 

artigos e periódicos.

Identificar e mapear 

publicações, autores 

e periódicos que 

tratam o Modelo 

SCOR.

Identificar como o 

SCOR é tratado nos 

cursos de graduação 

da área de gestão da 

produção.

Planilha Excel e 

roteiro semi 

estruturado.

Ementas e Plano 

Pedagógico dos 

cursos das 

Universidades 

Federais.

Artigos e periódicos.

Tabelas, quadros e 

tópicos.

Identificar, analisar e 

estruturar conteúdo 

sobre o Modelo 

SCOR.

Escopo

Ferra-

menta

Fonte

Estruturar e testar 

em três MPEs o 

Modelo SCOR-MPE.

Planilha Excel e  

Modelo SCOR-MPE.

Gestores de três 

MPEs e relatórios 

organizacionais.

Pesquisa 

Bibliométrica

Revisão de 

Literatura

Pesquisa 

documental

Pesquisa 

Aplicada

 

Figura 30 - Coleta de dados 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

A coleta dos artigos foi realizada, no dia 14 de abril de 2018, por meio de 

―pesquisa avançada‖ em cada uma das cinco bases de dados selecionadas (Spell, 

Scielo, Scopus, Direct Science e Web of Science), em artigos publicados no período 

2000-2017. Os dados foram obtidos a partir do acesso a cada um dos artigos e 

simultaneamente, fichados em planilhas do software Microsoft Excel 2007. 

As informações coletadas com a devida identificação dos artigos pelo autor 

(ou autores), ano de publicação, periódico, metodologia aplicada, abordagem SCOR, 

conteúdo, componentes SCOR e processos de gestão foram analisadas. A seleção 
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das publicações foi feita a partir dos seguintes critérios: deve ser um artigo científico, 

publicado; o texto tem que abordar o Modelo SCOR; e o artigo deve ter sido 

publicado entre 2001 e 2017.  

Com base nas informações coletadas, elaborou-se um Modelo em uma 

planilha Excel, com uma estrutura baseada nas etapas, parâmetros, métricas e 

melhores práticas do SCOR, com as informações necessárias e úteis a tomada de 

decisão (LIU; MENG, 2003). O Modelo SCOR-MPE foi estruturado seguindo as 

etapas descritas na Figura 31. 

Elaboração do questionário

Entendimento do negócio

Estruturação do Modelo 

SCOR para MPEs

 Levantamento em artigos, teses e dissertações;

 Pesquisa no site da APICS e no Aplicativo 

SCOR.

 Análise de questionários de artigos;

 Definição do conteúdo necessário.

Identificação de processos 

relevantes 

Análise dos processo As-Is

Definição de padrões

Desenho dos processos To-

Be

Proposição de mudanças

Avaliação dos resultados

Conclusões

 Mapeamento dos processos;

 Análise SWOT.

 Avaliação de processos;

 Avaliação de inputs e outputs;

 Fluxo dos processos.

 Atributos de performance e desempenho;

 Benchmarking.

 Mapeamento e desenho dos processos.

 Melhores práticas;

 Reengenharia;

 Análise de resultados.

 Modelo de referência;

 Especificação de processos.

 Comparação e tabulação dos resultados.

 Constatações;

 Proposições.

 

Figura 31 – Etapas para aplicação do SCOR as MPEs 
Fonte: Elaboração própria 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 

Após realizar a pesquisa bibliométrica e a revisão de literatura, este capítulo 

apresenta uma pesquisa sobre os seguintes tópicos: pesquisa documental da 

aplicação do Modelo SCOR nas universidades, pesquisa com gestores de empresas 

na Região do Médio Paraíba Fluminense e o desenvolvimento de um procedimento 

sistemático baseado no SCOR para Micro e Pequenas Empresas (MPE). 

5.1 PESQUISA DOCUMENTAL DA APLICAÇÃO DO MODELO SCOR NAS 
UNIVERSIDADES 

Para a análise de como os cursos de Engenharia de Produção, 

Administração, Logística e afins tratam o Modelo SCOR observou-se as ementas 

dos referidos cursos. O Apêndice C apresenta as 63 Universidades Federais do 

Brasil, divididas por estados e as informações sobre os cursos da área da produção 

e se a respectiva Universidade possui o Modelo SCOR no conteúdo programático. 

O primeiro tópico pesquisado nas ementas dos cursos foi a relação com a 

gestão dos processos produtivos. Destas, 5 não oferecem cursos na área, nas 

demais os cursos encontrados na área foram: Administração, Design (Digital, 

Produto), Desenho Industrial, Engenharia de Produção Mecânica, Processos 

Gerenciais (tecnólogo), Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Transportes e Engenharia de Produção. 

Observou-se nas disciplinas ofertadas e no conteúdo programático se 

apresentavam o assunto Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos e a 

abordagem do Modelo SCOR. Em nenhum dos cursos o assunto é trabalhado, e 

tampouco há conteúdo similar (referentes ao gerenciamento de riscos; 

gerenciamento da cadeia de suprimentos; gerenciamento de riscos na cadeia de 

suprimentos).  

Os assuntos tratados pelos cursos nas disciplinas são: pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, serviços e processos; métodos e organização do 

trabalho; sistemas de planejamento e controle da produção e operações; gestão da 

qualidade; ética e gestão socioambiental; benchmarking, design de manufatura; 

prototipagem; análise de processos e de sistemas; racionalização e reorganização; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_Produ%C3%A7%C3%A3o
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planejamento, organização, coordenação e controle na utilização dos recursos 

produtivos; gerenciamento da qualidade e competitividade; gestão da produção e 

serviços; comercialização e marketing; finanças; recursos humanos; gestão da 

informação; entre outras. 

Com a realização da pesquisa observou-se que o SCOR não é oferecido 

como tema para estudo nas instituições de ensino brasileiras. É provável que a não 

disponibilização dos conteúdos do modelo SCOR nas ementas das universidades 

brasileiras seja o motivo principal para a não utilização desse modelo nas empresas 

brasileiras. 

Buscando respaldo para comprovar a relação entre a disponibilização de 

conteúdos referentes ao SCOR e aplicação (ou não) nas organizações foi realizada 

uma pesquisa com gestores de empresas do Médio Paraíba Fluminense, analisada 

no tópico que segue.  

5.2 PESQUISA COM GESTORES DE GRANDES EMPRESAS DA REGIÃO DO 
MÉDIO PARAÍBA FLUMINENSE 

O tema ―Modelo SCOR‖ não está presente nas ementas dos cursos de 

graduação nas universidades federais brasileiras. Para identificar a relação com a 

não referência ao estudo do SCOR nas universidades e a aplicação dessa 

abordagem nas organizações, foi realizada uma entrevista semiestruturada 

(Apêndice A) com 15 gestores responsáveis pela área de gerenciamento das 

operações e logística de grandes empresas da Região Sul Fluminense. Na 

entrevista foram coletadas informações sobre formação acadêmica e atuação 

profissional dos gestores com questões referentes ao nível e área de formação; à 

área de atuação; ao tempo de experiência profissional; e sobre o domínio e 

conhecimento do modelo SCOR.  

Em um universo com 15 gestores, observa-se que 20% são graduados 

(apenas um destes está cursando a graduação), 33% são especialistas e 47% estão 

fazendo ou já concluíram o mestrado (Gráfico 2). Com relação à área de formação, 

53% são administradores, 20% são engenheiros de produção e 27% possuem outra 

formação (Gráfico 3).  
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Gráfico 2 – Formação acadêmica dos gestores          Gráfico 3 – Atuação profissional dos gestores 

  

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Quanto a experiência profissional, 33 % dos gestores tem entre 3 e 6 anos de 

experiência,  27% tem até 3 anos de experiência e 20% tem entre 6 e 10 anos de 

experiência ou mais de 10 anos de experiência, conforme ilustra o Gráfico 4.  

Gráfico 4 – Tempo de experiência dos gestores 

 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Quando se analisa o tempo de atuação na empresa atual, constatou-se que 

53% estão na empresa a menos de 3 anos, 20 % dos gestores entre 3 e 6 anos, 

outros 20% entre 6 e 10 anos e apenas 7% estão na empresa a mais de 10 anos 

(Gráfico 5).  

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Até 3 anos

3 anos - 6 anos

6 anos - 10 anos

Acima de 10 anos
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Gráfico 5 – Tempo na empresa atual  

 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Apesar de uma boa escolaridade dos gestores, verifica-se nítido 

desconhecimento sobre o Modelo SCOR, ao constatar que 20% diz conhecer o 

modelo (conhecer implica em ter aprendido sobre esse modelo, seja 

academicamente ou profissionalmente) e 80% afirma não conhecer o modelo, 

conforme indica o Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Conhecimento sobre o Modelo SCOR 

 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Ao ser questionado sobre a utilização do Modelo SCOR no GRCS na 

empresa que trabalha atualmente ou em alguma empresa que você já trabalhou, em 

um novo universo composto por três gestores, foi unanime a resposta negativa.  

Entre os gestores do novo universo (conhecer o Modelo SCOR), apenas dois 

acreditam que possam trabalhar com o SCOR, não tendo total certeza por nunca 

terem trabalhado com esta abordagem no ambiente organizacional.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Até 3 anos

3 anos - 6 anos

6 anos - 10 anos

Acima de 10 anos
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Questionados sobre onde conheceram o SCOR, obteve-se três respostas 

diferentes: no trabalho, no MBA e no mestrado.  

Outro importante parâmetro para avaliar o conhecimento sobre o Modelo 

SCOR é observar o ambiente de trabalho. Para análise neste ambiente, os gestores 

responderam as seguintes questões:  

• Já trabalhou em alguma empresa que utiliza o Modelo SCOR? 

• A empresa em que trabalha atualmente utiliza o Modelo SCOR no 

GRCS? A empresa possui software para trabalhar com o SCOR? 

 Verificou-se resposta negativa para todas as questões. As empresas não 

disponibilizam os recursos para utilização do SCOR nas atividades organizacionais, 

não possuem software e não oferecem a oportunidade por meio do treinamento.  

De acordo com os participantes da pesquisa é muito importante acompanhar 

todo processo produtivo controlando toda cadeia de suprimentos e assegurando a 

qualidade. É importante neste aspecto uma abordagem para mapear a cadeia de 

suprimentos; alinhar os níveis de desempenho e definir um padrão de práticas e 

procedimentos.  

Após realizar a pesquisa nas ementas das instituições de ensino brasileiras e 

com os gestores verificou-se a não aplicação dos SCOR em nenhum dos dois 

cenários. Deste fato buscando atingir estudantes e gestores foi desenhado o SCOR-

MPE. 

5.3 DESENVOLVIMENTO DE UM PROCEDIMENTO SISTEMÁTICO BASEADO NO 
SCOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE) 

Elaborou-se um protocolo de coleta de dados para informar os aspectos do 

SCOR utilizados ao aplicar o Modelo no gerenciamento de risco da cadeia de 

suprimentos de uma MPE (SCOR-MPE). O Modelo desenvolvido foi aplicado a três 

MPEs, para teste de sua aplicabilidade e correção das distorções. Os aspectos 

observados estão relacionados aos inputs e outputs, aos recursos que a empresa 

utiliza para que a informação seja uma aliada na gestão e aos resultados na 

organização. O Quadro 16 destaca o escopo e as atividades no desenvolvimento do 

modelo. 
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Quadro 16 – Plano para desenvolvimento do Modelo SCOR-MPE 

Escopo Atividade 

Analisar a abordagem do SCOR nas 
organizações. 

Entrevista com gestores das três MPEs para aplicar 
o Modelo SCOR desenvolvido. 

Analisar a cadeia de suprimentos de três 
MPEs. 

Levantamento de informações sobre o mercado 
(concorrentes, fornecedores, preços e clientes); 
estrutura da empresa; processos; estratégias. 

Realizar o mapeamento dos processos da 
cadeia de suprimentos. 

Visita a empresa para observação da realização 
dos processos. 

Alinhar o alcance dos objetivos e a área 
operacional. 

Entrevista com gestor. 

Identificar os objetivos, estratégias e 
dificuldades da cadeia de suprimentos. 

Análise das informações e tabulação dos dados. 

Desenhar um Modelo SCOR para micro e 
pequenas empresas. 

Desenvolvimento do Modelo SCOR para MPEs no 
Excel com os construtos, parâmetros e informações 

obtidas. 

Aplicar o Modelo nas empresas. 
Apresentação do modelo aos gestores e 

funcionários. 

Analisar a aplicabilidade do modelo proposto. 
Comparação entre as práticas adotadas na 

organização e as melhores práticas propostas pelo 
modelo. 

Acompanhar desempenho e resultados. 
Avaliação dos resultados e se a empresa obedece 

ao padrão idealizado pelo Modelo SCOR. 

Estabelecer considerações e conclusões. 
Análise e comparação do conteúdo teórico e da 

pesquisa aplicada. 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Hwang et al. (2008) esclarecem que as técnicas de modelagem do SCOR são 

descritas em um ―handbook‖, sem uma especificação formal do modelo e ressaltam 

que não são encontradas explicações detalhadas. 

A Figura 32 aponta os pilares do SCOR adotados para aplicação nas MPEs. 

 

Figura 32 – Pilares do Modelo SCOR 
Fonte: SCC (2010). 

Reengenharia de 

Processos de Negócio
Benchmarking

Análise de Melhores 

Práticas

Modelo de Referência 

de Processos

Identifica o estado As-IS 

de um processo e 

desenha o futuro estado 

To-Be.

Quantifica o desempenho 

operacional de 

organizações similares e 

estabelece metas internas 

baseadas nos resultados 

de melhores práticas.

Caracteriza as práticas de 

gestão e soluções de 

software que resultam no 

desempenho das melhores 

práticas.

Identifica o estado As-Is 

de um processo e 

desenha o futuro estado 

To-Be

Quantifica o desempenho 

operacional de 

organizações similares e 

estabelece metas internas 

baseadas nos resultado de 

melhores práticas.

Caracteriza as práticas de 

gestão e soluções de 

software que resultam no 

desempenho das 

melhores práticas. 
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 Giannakis (2011) em sua pesquisa trabalhou a utilidade de uma estrutura de 

gerenciamento de cadeia de suprimentos para serviços. Destacou a necessidade de 

modelar a cadeia de suprimentos para o gerenciamento das empresas. Explorou 

uma extensa base de usuários, no Modelo SCOR, para modelar sua cadeia de 

suprimentos, detalhando as atividades necessárias em operação na cadeia. 

Dentro do escopo de ―métricas‖, ―desempenho‖ e ―modelos de referência‖ 

ou ―modelo padrão‖ (SCC, 2012), o Modelo SCOR MPE deve apresentar uma 

abordagem que auxilie o gestor a definir as estratégias a curto e médio prazo. As 

informações disponíveis na cadeia de suprimentos da MPE fazem do processo de 

GRCS uma tarefa complexa. 

 De acordo com Huang et al. (2005) um modelo deve ser de fácil 

entendimento e implementação, podendo ser customizado para cada organização, 

com uma estrutura organizacional customizada, o sistema de atribuições de tarefa 

personalizado, a configuração da CS customizada e métricas customizadas.  

O objetivo do GCS é incorporar as informações e fluxos de materiais em toda 

a CS como uma abordagem competitiva e eficaz. A tecnologia da informação é 

utilizada para análise a nível operacional e estratégico. As empresas podem lidar 

com exigências dos clientes, de informações de compartilhamento de outros 

parceiros da CS (GUPTA; GARG, 2013).  

A abordagem deste estudo (Figura 33) segue o processo de investigação e de 

mensuração desenvolvido por Churchill em 1979.  

1 Especificar o domínio do construto 

2 Gerar estrutura dos itens 

3 Coletar dados 

4 Tabular e estruturar medidas 

5 Analisar dados 

6 Avaliar a aplicabilidade 

7 Validar SCOR-MPE 

8 Desenvolver normas para aplicação 

Figura 33 – Metodologia Churchill de pesquisa 
Fonte: Adaptado de Lockamy e Mccormack (2004) 
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Na estruturação do Modelo SCOR para MPEs cada tópico será explicado e 

embasado passo a passo destacando o tópico tratado na seção. Serão destacados 

nas seções seguintes os parâmetros, escalas, estratégias e estrutura dos itens. A 

configuração foi desenvolvida para aplicação direta pelos gestores e organizada de 

forma a facilitar a tabulação dos dados e tomada de decisão. Desenhou-se o Modelo 

SCOR para MPEs observando os manuais de práticas da APICS e do aplicativo 

oficial SCOR APICS disponível para smartphones.  

A interface do aplicativo SCOR da APICS é exposta na Figura 34. 

S C O R 
SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL 

Process Performance 

Practices People 

 

 

Figura 34 – Interface do Aplicativo 
Fonte: AMERICAN PRODUCTION AND INVENTURY CONTROL SOCIETY 

Os subitens de cada um dos tópicos do aplicativo: ―Processos‖, 

―Desempenho‖, ―Práticas‖ e ―Pessoas‖ (habilidades) são desdobrados na Figura 35. 

SCOR SUPPLY CHAIN OPERATIONS 
PREFERENCE MODEL SCOR Version: 11.0 

Processos Planejamento Fornecimento Operações Entrega Retorno Teste 

Desempenho Confiabilidade Responsividade Agilidade Custo 
Gestão do 

Ativo 
 

Práticas Melhores 
práticas 

Práticas 
emergentes 

Práticas 
padrão 

   

Pessoas Habilidades Treinamento Atitude Experiência   

Figura 35 – Desdobramentos do aplicativo SCOR 
Fonte: APICS (2018) 
Nota: Traduzido pela autora 

Search 
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Antes de elaborar a versão SCOR-MPE foi feita uma visita a três empresas 

classificadas como MPEs. Nestas visitas realizou-se uma entrevista com os gestores 

buscando identificar os desafios enfrentados, que servirão de base para desenhar o 

Modelo SCOR e estruturar seu foco para as MPEs. As principais dificuldades 

apontadas foram: 

 Gerenciar riscos; 

 Utilizar informações na tomada de decisões; 

 Falta de conhecimento de abordagens e técnicas gerenciais como o SCOR; 

 Falta de capital para investir em softwares, técnicas, capacitação para auxiliar 

a GRCS (gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos).  

Tendo o domínio teórico do construto, o aplicativo oficial do SCOR APICS e 

um modelo genérico que apresenta os conceitos e atributos referentes ao SCOR de 

modo genérico e didático, iniciou-se o desenho do Modelo SCOR-MPE na planilha 

Excel. O escopo é uma abordagem com métricas e atributos de desempenho, 

melhores práticas (como deve ser feito), processos (reengenharia) e pessoas 

(habilidades) (PALMA-MENDOZA et al., 2014). 

A Figura 36 apresenta a versão protótipo do SCOR-MPE estruturado em uma 

planilha Excel, com as fórmulas para tabulação dos dados.  

 

Figura 36 – Protótipo do SCOR-MPE 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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Após desenvolver o protótipo do SCOR-MPE, realizou-se um teste nas três 

MPEs anteriormente visitadas e avaliou-se com os gestores a aplicabilidade, o 

entendimento do funcionamento e o valor agregado do Modelo. Identificando os 

gaps do protótipo fez-se o redesenho do Modelo de modo a atender as 

necessidades críticas da MPE. 

O teste o SCOR-MPE foi apresentado ao gestor explicando cada tópico e item 

do Modelo, como inserir, como tabular e como visualizar as informações de saída. 

Aproveitou-se o teste para verificar o entendimento do conceito, a linguagem 

técnica, a funcionalidade e o valor agregado.  

Os aspectos apresentados e as sugestões foram analisados e serviram de 

base para definir mudanças. Novamente um redesenho do Modelo foi realizado para 

corrigir os desvios e adequação as MPEs. A planilha foi reestruturada simplificando 

os tópicos e estruturada no gmail para acesso remoto (por tablets, notebooks e 

smartphones). A Figura 37 apresenta a estrutura detalhada do Modelo SCOR-MPE 

reconfigurada. 

 

Figura 37 – Configuração do Modelo SCOR-MPE 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa 

O SCOR é utilizado no gerenciamento da cadeia de suprimentos, permitindo 

às empresas analisar e mensurar seus processos. Deste modo atua na análise da 

cadeia de suprimentos para determinar onde existem elos fracos e identificar 
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possíveis melhorias. O SCOR fornece as empresas um mapa dos processos do 

início ao fim, dando suporte a diagnósticos para tomada de decisões 

estrategicamente, fornecendo definições de processo padronizado e métricas, onde 

cabem todos os tipos de operações de negócios e ambientes (HWANG et al. 2008). 

No Quadro 17 foram estruturados os aspectos do Modelo SCOR aplicado a 

MPE conforme aspectos descritos.  

Quadro 17 – Aspecto da planilha 

Aspectos Divisões Local Base 

Etapas 
Planejamento; Fornecimento; Produção; 

Entrega e Retorno. 
Coluna A Abolghasemi et al. (2015) 

Processos - Coluna B 
SCC (2012); Kocaoglu et 

al. (2013) 

Habilidades Responsável; Insumos. 
Colunas  

C; D 
SCC (2012); Persson 

(2011); Huan et al. (2004). 

Desempenho 

Parâmetro (responsividade, agilidade, 
custo, confiança e gestão dos ativos); 
Valores; Escalas (1, 2, 3); Resultado; 

Estratégias (manter; ajustar ou refazer). 

Colunas  
E; F; G 

SCC(2012); Lima Junior 
et al. (2016); Bozal (2006) 

Prática Problema; Nível (1, 2, 3, 4); Mudança. 
Colunas  
H; I; J 

SCC (2012). 

Fonte:  Elaborado com informações da pesquisa 

O Modelo deve ser aplicado trimestralmente conforme defende Camargo et al. 

(2013) para análise da situação da organização e acompanhamento das operações 

em um ciclo que possa refletir as variações produtivas (sem distorções provocadas 

por sazonalidades). Dentro do retângulo cinza, no canto inferior esquerdo da Figura 

38, observam-se as abas com trimestres a serem analisados. 

 

Figura 38 – Período de análise 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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O GRCS deve ser realizado como um processo integrado a estratégia da 

organização (ROTARU et al., 2014). O modelo SCOR descreve os processos de 

negócios de alto nível associados a todos os processos organizacionais. O modelo 

fornece uma estrutura com descrições padrão e interdependências entre processos 

(GULLEDGE; CHAVUSHOLU, 2008). 

Para estabelecer o planejamento, a execução e a capacitação no Modelo 

SCOR foram realizadas várias pesquisas (MCORMACK, 2008). Abolghasemi et al. 

(2015) defendem o Modelo SCOR estruturado em cinco etapas: planejamento, 

fornecimento, produção, entrega, retorno. Em que o planejamento é o 

desenvolvimento em um curso de ação que melhor atenda as necessidades da 

cadeia de suprimentos. O fornecimento caracteriza-se pelos processos de adquirir 

bens e serviços para atender a demanda prevista ou real. As operações são 

processos que transformam o produto para consumo. A entrega compreende os 

processos que fornecem serviços para atender a demanda, tipicamente incluindo 

gestão de pedidos, gerenciamento de transporte e distribuição. O retorno 

compreende os processos associados a receber o produto (devolvido por qualquer 

motivo, ocorre após a entrega ao cliente) e informações (feedback). 

Estas etapas serão realizadas sequencialmente, no modelo SCOR-MPE. Na 

Figura 4639 é destacada as linhas da Coluna ―A‖ com as etapas. 

 

Figura 39 – Etapas do Modelo SCOR-MPE 
Fonte: Elaborada com informações da pesquisa 

O SCOR fornece uma estrutura para avaliar e comparar as atividades da 

cadeia de suprimento e seu desempenho.  Os quatro componentes principais 

possuem uma natureza interativa e interligada em uma estrutura unificada nos 
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seguintes aspectos: métricas de desempenho, processos, melhores práticas e 

pessoas. Possui uma natureza hierárquica, interativa e interligada (SCC, 2012).  

A estrutura do SCOR-MPE elaborada na planilha Excel procura facilitar a 

tabulação e análise dos dados para definir estratégias para a tomada de decisões. 

As colunas da planilha estão divididas estrategicamente de acordo com os aspectos 

do processo organizacional do Modelo SCOR, referente a processos, habilidades, 

desempenho (performance) e melhores práticas. Na Figura 40 estão definidos os 

parâmetros nas linhas de 1 a 3 e nas colunas de ―A‖ a ―J‖ com os títulos nas linhas 1 

e 2 e as legendas na linha três.  Os dados (variáveis e valores) para tabulação serão 

inseridos nos espaços em branco nas linhas 4 até 52 e nas colunas ―F‖, ―G‖, ―H‖ , ―J‖. 

 

Figura 40 – Bases do Modelo SCOR-MPE 
Fonte: Elaborada com informações da pesquisa 

 A estrutura foi organizada de modo que os dados serão alocados nos 

respectivos espaços e sequencialmente conforme disposição. Ao final da tabulação 

dos dados os resultados fornecerão informações para suporte na tomada de 

decisões. 

Os processos críticos das MPEs serão analisados para cada uma das cinco 

etapas do processo organizacional. Os processos serão dispostos na coluna ―B‖ 

conforme pode ser observado na Figura 41.  



94 
 

 

 

Figura 41 – Processos do Modelo SCOR-MPE 
Fonte: Elaborada com informações da pesquisa 

Para Persson (2011) o SCOR funciona como uma ferramenta de apoio tanto 

para a modelagem de processos quanto para a análise de sistema. Huan et al. 

(2004) corroboram com a afirmação e acrescentam que o modelo é uma ótima 

ferramenta para que a alta gerência consiga desenhar e reconfigurar a cadeia de 

suprimentos para atingir o desempenho desejado. 

Os dados nas colunas ―C‖, ―D‖ devem ser informados de acordo com as 

habilidades da organização nos processos analisados. A coluna ―C‖ (responsável) 

deve ser preenchida pelo executor de cada processo. A coluna ―D‖ (insumos) deve 

ser preenchida pelas entradas necessárias aos processos. A Figura 42 destaca as 

colunas relacionadas. 

 

Figura 42 – Habilidades no SCOR- MPE 
Fonte: Elaborada com informações da pesquisa 
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As métricas ou desempenho encontram-se fundamentadas na relação entre 

os indicadores da organização e o padrão, representados por trimestre para cada 

etapa. O resultado do somatório dos parâmetros aponta para a estratégia que deve 

ser adotada dentre os três intervalos (ROTARU et al., 2014).  

O desempenho é subdividido em parâmetros, valores e resultados 

organizados nas colunas ―E‖, ―F‖ e ―G‖. Na Figura 43 estão estruturados os aspectos 

relacionados ao atributo desempenho.  

 

Figura 43 – Aspectos de desempenho no SCOR-MPE 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

Para a definição dos valores do padrão é necessária uma relação entre os 

parâmetros e valores que qualifiquem o estado dos processos. Os cinco parâmetros 

a serem analisados estão estruturados na coluna ―E‖. Os valores de acordo com 

cada atributo dos processos respeitando a escala, na coluna ―F‖. E o resultado da 

relação dos atributos de desempenho na coluna ―G‖ com o padrão e as estratégias a 

serem adotadas.  

Os parâmetros utilizados no modelo seguem a linha de Lima Junior et al. 

(2016): responsividade, agilidade, custo, confiança e ativo. Os parâmetros estão 

alinhados com as informações da organização e o padrão do mercado para os 

devidos cálculos.  

No Quadro 18 encontra-se representada a relação qualitativa do parâmetro e 

os dados de entrada para cálculo. 
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Quadro 18– Parâmetros no Modelo SCOR-MPE 

Parâmetro Atributo 

Responsividade Capacidade de atender o cliente de forma adequada e rápida. 

Agilidade Capacidade de alocar recursos para alcançar um determinado objetivo. 

Custo Valor gasto nos processos  produtivos. 

Confiança Expectativa sobre os objetivos se concretizarem. 

Ativo Tempo ou esforço gasto para transformar dinheiro em dinheiro. 

Fonte: Elaborado com informações de Jung et al. (2015); Aydm et al. (2014); Lai et al. (2002); Vidal; 
Vega (2016). 

Uma escala seria um instrumento de mensuração que pode ser elaborada 

para diferentes finalidades, mas em um padrão comum, caracterizada por atitudes 

de maior para menor intensidade, a favor ou contra. Em uma Escala Likert a 

proposta é baseada em uma ponderação dos valores oferecidos pelos diferentes 

itens de acordo com o peso relativo que se estima a eles por um grupo de juízes (ou 

experts) e ao mesmo tempo ser validada pela população-alvo do mesmo (BOZAL, 

2006). 

A avaliação dos processos da cadeia de suprimentos oferece gerenciamento 

com uma compreensão de onde os maiores riscos podem existir, a fim de priorizar 

recursos para o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Executar tais avaliações 

envolve compreender a natureza do risco (as condições que podem levar ao evento) 

e o impacto potencial de tais eventos (MCCORMACK, 2008). A avaliação de riscos é 

geralmente composta de duas medidas (probabilidade e impacto), das quais a 

relação forma a pontuação risco: 

• Probabilidade – mede a probabilidade de que o evento ocorrerá (com dados 

históricos ou grau de possibilidade); 

• Impacto – mede as consequências sobre a organização se o evento ocorrer. 

A pontuação de risco é um indicador (quantificação) que pode ser calculado 

da relação de impacto-probabilidade para obter um valor esperado do risco. Os 

intervalos e valores atribuídos devem seguir uma relação lógica e expressar 

quantitativamente a situação do processo ou aspecto analisado. Deste modo, por 

meio de indicadores, a análise da situação atual e ideal (HALIKKAS et al., 2004) 

poderão ser visualizadas com mais clareza, para definir as estratégias.  

No Quadro 19 são representados os aspectos (impacto e probabilidade) e os 

indicadores. 
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Quadro 19 – Escala de acompanhamento do Impacto e da probabilidade 

Nível                 Impacto Probabilidade 

1 Baixo Insignificante em relação a perdas Raro 

2 Médio Causa pequenas perdas Eventualmente 

3 Alto Perdas grandes e críticas Frequente 

Fonte: Halikkas et al.(2004) 

McCormack (2008) demonstram que a etapa de avaliação de riscos pode 

utilizar um ranking de parâmetros baseado nos valores de exposição (índice de 

impacto e índice de probabilidade). Estes parâmetros são avaliados conforme o 

intervalo estabelecido e cruzados com a ocorrência. As situações são definidas em 

toleráveis, alarmantes ou inaceitáveis, para as mudanças apropriadas a cada 

situação. 

Para definir os intervalos com base nos construtos de Halikas et al. (2004) e 

McCormack (2005) alocou-se os resultados possíveis do somatório em uma matriz 

de iterações. A matriz de iterações foi definida no cruzamento dos valores 

quantitativos atribuídos a cada um dos cinco atributos (gestão dos ativos, custo, 

confiança, agilidade, responsividade). Os atributos recebem valores – 3 (bom); 2 

(regular); 1 (ruim) – a seguir faz-se o somatório para cálculo do resultado de cada 

processo. A ordem dos atributos e seus respectivos valores não altera o somatório 

(o somatório de 1, 1, 1, 1, 2 é o mesmo que 2, 1, 1, 1, 1). O somatório é colocado 

em ordem crescente e em uma escala de cores, dividindo os parâmetros em 3 

classes de importância do impacto (alto – cinza claro; médio – cinza médio; baixo – 

cinza escuro), conforme Quadro 20.  

Quadro 20 – Somatório dos atributos X importância dos impactos 

Somatório Intervalos Classe de importância do impacto 

Somatório ≤ 8 Abaixo de 50% Alto 

9 ≤ somatório ≤ 11 Entre 50% e 75% Médio 

Somatório ≥ 12 Acima de 75% Baixo 

Fonte: Elaborado com base em Torquetti  (2001) 

 Os resultados descritos acima consideram a importância dos critérios 

gerenciais na avaliação dos impactos dos riscos na cadeia de suprimentos da 

organização. Este procedimento vem de encontro ao processo de melhoria contínua. 

Desse modo, o resultado obtido poderá ser direcionado para a adequação ou 

eliminação dos impactos críticos (TORQUETTI, 2001). 
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Na matriz das iterações, os possíveis resultados da relação dos parâmetros 

foram separados de acordo com o somatório. A matriz da relação das variáveis inclui 

os problemas e o desempenho dos processos da cadeia. O desempenho, o 

ambiente e o impacto sobre a empresa são analisados e mudanças ou estratégias 

são traçadas (TRKMAN; MCCORMACK, 2009).  

No Quadro 21 estão organizadas as possibilidades das iterações dos 

atributos, em ordem crescente de somatório. 

Quadro 21 – Iterações e intervalos 

Atributos Parâmetros Somatório 

1 1 1 1 1 Cinco avaliações ruins  5 

1 1 1 1 2 Quatro avaliações ruins e uma avaliação regular 6 

3 1 1 1 1 Quatro avaliações ruins e uma avaliação boa  7 

2 2 1 1 1 Três avaliações ruins e duas avaliações regulares  7 

1 1 1 2 2 Três avaliações ruins, duas avaliações regulares 7 

1 1 1 2 3 Três avaliações ruins, uma avaliação regular e duas avaliações boas  8 

1 2 2 2 2 Uma avaliação ruim, quatro avaliações regulares  9 

3 3 1 1 1 Três avaliações ruins, duas avaliações boas  9 

1 1 2 3 3 Duas avaliações ruins, uma avaliação regular e duas avaliações boas  10 

2 2 2 2 2 Cinco avaliações regulares  10 

1 2 2 2 3 Uma avaliação ruim, três avaliações regulares e uma avaliação boa 10 

1 1 2 3 3 Duas avaliações ruins, uma avaliação regular e duas avaliações boas 10 

3 2 2 2 1 Uma avaliação ruim, três avaliações regulares e uma avaliação boa 10 

3 3 3 1 1 Duas avaliações ruins e três avaliações boas 11 

1 2 2 3 3 Uma avaliação ruim, duas avaliações regulares e duas avaliações boas 11 

3 3 2 2 2 Três avaliações regulares e duas avaliações boas  12 

1 2 3 3 3 Uma avaliação ruim, uma avaliação regular e três avaliações boas  12 

3 3 3 2 2 Duas avaliações regulares e três avaliações boas 13 

3 3 3 3 1 Uma avaliação ruim e quatro avaliações boas  13 

3 3 3 3 2 Uma avaliação regular e quatro avaliações boas  14 

3 3 3 3 3 Cinco avaliações boas  15 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa  

Ao avaliar os processos fora do padrão, os problemas devem ser identificados 

e destacados para definir melhorias. É necessário estruturar os resultados em um 

diagrama de risco. O diagrama dá uma visão geral sobre todos os problemas e os 

riscos que requerem mais atenção. Além disso, ele indica se os riscos podem ser 

reduzidos, diminuindo sua probabilidade ou as suas consequências (HALIKAS et al., 

2004). 

Juttner et al. (2003) sugerem a investigação de estratégias baseada na 

relação entre as variáveis impacto e probabilidade. Da escolha entre ―resultado x 

estado da organização x estratégia a ser adotada para atingir os objetivos‖, deve-se 

comparar o estado atual e desejado da organização. A análise das operações em 
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relação ao objetivo auxilia a traçar as estratégias para a cadeia de suprimentos, que 

genericamente são: mitigar, evitar, assumir. 

As estratégias adotadas devem estar alinhadas com os objetivos da 

organização e seus recursos e esforços. Da adaptação de Juttner et al. (2003) para 

o Modelo SCOR como padrão de desempenho tem-se: 

Mitigar → ajustar práticas e estratégias; 

Evitar → traçar novas estratégias e práticas; 

Assumir → mantém as estratégias e práticas. 

O desdobramento da função qualidade é um método utilizado para 

operacionalizar o processo de planejamento na forma de uma série de relações 

causa e efeito, por meio de matrizes. Em cada ciclo deste método relacionam-se as 

necessidades (―o que se espera‖) com os requisitos (―como se pretende fazer‖), 

identificando-se, na matriz de relações, a intensidade do relacionamento entre eles 

por meio de ―símbolos de relações‖. Cada símbolo tem um peso numérico 

representando esta intensidade–relação: 3 (bom); 2 (regular); 1 (ruim) 

(FERNANDES; REBELATO, 2006).  

No Quadro 22 estão representados graficamente os intervalos e as 

estratégias apropriadas. 

Quadro 22 – Intervalo das estratégias 

Parâmetro Estratégias Intervalos 

Evitar Ajustar estratégia a situação Abaixo de 50% 

Mitigar Definir novas estratégias Entre 50% e 75% 

Assumir Manter estratégias Acima de 75% 

Fonte: Adaptado de McCormack (2008); Trkman; McCormack (2009). 

A coluna ―G‖ é o resultado do somatório dos valores da coluna ―F‖ dos cinco 

parâmetros. Os resultados do somatório dos valores dos atributos são divididos em 

três intervalos indicando a estratégia a ser adotada; de ―12‖ a ―15‖ mantém as 

estratégias e práticas; de ―9‖ a ―11‖ ajustar práticas e estratégias; de ―5‖ a ―8‖ traçar 

novas estratégias e práticas. Os intervalos são indicados em uma legenda na linha 3 

da Coluna ―G‖, conforme ilustra a Figura 44.  
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Figura 44 – Resultados do desempenho no SCOR-MPE 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

No SCOR as melhores práticas têm como escopo a comparação do estado 

atual dos processos e do estado desejado, auxiliando a definir estratégias. O cenário 

atual é definido como As-Is (como é) e o cenário futuro ou desejado é definido como 

o To-Be (como deve ser). No estudo dos As-Is, os processos da organização são 

analisados e mapeados, com o objetivo de se identificar problemas e aspectos que 

podem ser melhorados. Posteriormente no modelo To-Be, é realizado o redesenho 

de processos, para torná-los mais estruturados e ágeis, de forma a eliminar todos os 

retrabalhos, atrasos e gargalos (PALMA-MENDOZA et al., 2014). 

As colunas ―H‖, ―I‖ e ―J‖ (Figura 45) representam o item melhores práticas, na 

identificação dos problemas e definição do plano de ação. Caso o resultado aponte 

que há necessidade de ajustar as estratégias e práticas ou traçar novas, é 

necessário identificar o problema e definir mudanças.  

 

Figura 45 – Melhores Práticas no SCOR-MPE 
Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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O sistema de medição de desempenho auxilia a gestão de estratégia 

facilitando a exploração e descrição dos processos. Na identificação de riscos e 

suas causas, um tomador de decisões se torna consciente sobre eventos ou 

fenômenos que causam incerteza, os problemas. O principal foco da identificação de 

riscos é reconhecer as incertezas futuras para ser capaz de gerenciar esses 

cenários (HALLIKAS et al., 2004). 

Os desafios do gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos abrangem 

vários aspectos, principalmente quanto à análise de informações para tomada de 

decisões. O Modelo SCOR fornece uma solução para o problema com diferentes 

níveis de detalhes em modelos de simulação.  

As melhores práticas são representadas por um tópico chamado mudanças 

(PERSSON, 2009). A cada mês, após tabular os dados de cada etapa para cada 

parâmetro e comparar com o padrão do mercado, o gestor deve analisar os desvios 

em relação ao padrão e desenhar práticas a serem adotadas. As mudanças devem 

ser realizadas a curto e médio prazo e atualizadas conforme o desempenho e os 

resultados.  

Näslund e Williamson (2010) defendem que as mudanças devem ser 

realizadas com base em quatro níveis, conforme o escopo: 

 Nível 1 – Definir métricas primárias para cada um dos 5 processos do 

SCOR, sendo a base das metas de competição, os objetivos das mudanças. 

 Nível 2 – Configurar as operações das organizações com base nos 

processos do SCOR, categorizando os processos,  buscando ineficiências e 

avaliando melhorias potenciais. 

 Nível 3 – Definir os elementos dos subprocessos e estabelecer indicadores 

de desempenho, investigando as melhores práticas e desenvolvendo 

sistemas de apoio. 

 Nível 4 – Reconhecer a especificidade de cada negócio e definir as 

atividades buscando o aperfeiçoamento das ações, decompondo os 

processos em tarefas ou atividades. 

O modelo de gestão deve agir em prol de melhorias contínuas de forma 

eficiente, tendo assim a possibilidade de utilizar informações do mercado na gestão 

integrada da cadeia de suprimentos (LAMBERT; COOPER; 2000).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_de_suprimentos
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Na matriz do estudo serão analisados os indicadores de desempenho do 

Modelo SCOR para verificar se são adaptados e adequados a rotina organizacional 

de uma MPE.  

Com base na estrutura de Long (2016) para a aplicação do Modelo SCOR foi 

elaborado um Manual de aplicação do SCOR-MPE (Apêndice D). 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados provenientes da pesquisa e  do Modelo 

SCOR-MPE.  

Com a pesquisa bibliométrica foi possível mapear o conteúdo existente sobre 

o SCOR. No mapeamento foi observado que no Brasil os estudos sobre o Modelo 

SCOR estão em estágio inicial, sendo necessário difundir o tema na academia e nas 

organizações.  

A revisão de literatura buscou informações sobre o Modelo SCOR para 

possibilitar o desenvolvimento do modelo proposto. Neste processo o conteúdo 

pesquisado foi organizado em forma de compêndio referente ao Modelo SCOR. 

A pesquisa documental nas ementas das instituições de ensino brasileiras 

mostrou que o SCOR não é oferecido como tema para estudo, deixando uma lacuna 

no conhecimento sobre o Gerenciamento de Riscos na Cadeia de Suprimentos. 

A pesquisa com gestores de 15 grandes empresas do Médio Paraíba 

Fluminense constatou a falta de conhecimento sobre o tema, ao verificar que 

somente três gestores dizem conhecer o Modelo SCOR. 

Como não se encontrou estudos que ilustrem a aplicação do Modelo SCOR 

em MPEs no Brasil e devido à relevância do assunto, este estudo se empenhou em 

desenvolver um modelo SCOR-MPE. 

O modelo proposto (SCOR-MPE) para aplicação em MPEs segue a linha da 

Ferramenta PDCA (Plan, Do, Check, Action) conforme ilustrado na Figura 46. 

Preparação Decisão

ExecuçaoAcompanhamento

Análise dos 

indicadores e 

Plano de Ação

Aplicar o Modelo 

SCOR-MPE

Atualizar dados 

com resultados da 

MPE

Coleta de dados 

e formulação de 

estratégias

 

Figura 46 – Plano de implementação do Modelo SCOR-PME 
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Fonte: Elaborada com informações da pesquisa 

O Modelo SCOR-MPE abrange todo o desenvolvimento com informações dos 

processos de acordo com a etapa, as informações necessárias (entrada/input) e os 

resultados (saída/output). O Quadro 23 apresenta os procedimentos para 

desenvolvimento do Modelo. 

Quadro 23 – Procedimentos de aplicação do SCOR-MPE 

Etapa Input/Entrada Output/Saída 

Elaboração do modelo Literatura SCOR Planilha do Modelo para MPE 

Coleta de informações 
Questionário Informações 

das MPEs 
Informações das MPEs 

Mapeamento dos processos (As-is) Mapa genérico 
Mapa dos processos das 

MPEs 

Inserção de dados na planilha Variáveis do questionário Valores e dados secundários 

Tabulação dos dados Valores e variáveis Problemas e métricas 

Análise de métricas Métricas Lacunas 

Proposição de mudanças (To-be) Lacunas e padrão Mudanças em 4 níveis 

Avaliação das proposições Mudanças e situação atual Plano de ação 

Resultados Ações e planos Antes e depois do Modelo 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

A análise do conteúdo teórico possibilitou o desenvolvimento de um Modelo 

SCOR para aplicação às MPEs. Seguindo as etapas propostas busca-se analisar as 

informações da organização com base em uma planilha desenvolvida. A partir dos 

inputs e outputs chegou-se aos resultados e as conclusões. 

O Modelo SCOR-MPE foi organizado em cinco etapas (planejamento, 

fornecimento, produção, entrega e retorno) segundo quatro atributos (processos, 

habilidades, desempenho e práticas). 

No Modelo SCOR-MPE as etapas são analisadas em relação aos processos 

propostos, conforme segue: 

 No planejamento as principais atividades realizadas são definir: metas, 

analisar informações e traçar prioridades.  

 No fornecimento as principais atividades são: negociar preços, tempo de 

entrega, traçar portfólio de suprimentos e fornecedores.  

 As principais atividades na produção são: definir fluxograma, estruturar 

fluxo de processos e informações, alocar e organizar recursos e 

transformar produtos. 

 Na entrega as principais atividades são: organizar preços dos produtos, 

formalizar pedidos e definir a estratégia logística. 
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O Modelo SCOR-MPE é estruturado em processos de 4 níveis com os 

atributos essenciais ao Modelo SCOR que possa se adequar a realidade de MPEs 

voltadas para o GRCS. No nível 1 observa-se as base das metas; no nível 2 a 

configuração das estratégias; no nível 3 os processos; e no nível 4 os elementos dos 

processos.   

O layout do Modelo SCOR-MPE é apresentado na Figura 47. 

 

Figura 47 – Modelo SCOR-MPE 
Fonte: Elaboração com dados da pesquisa 

Em habilidades é definido o responsável pela execução de cada processo e 

os inputs de produtos e de informações. Neste atributo o dono ou administrador 

estabelece a missão, a visão, os objetivos e quais os resultados espera alcançar. O 

gerente de compras verifica as notas fiscais, os pedidos pendentes e o estoque. O 

vendedor recebe os pedidos, estabelece os prazos de entrega, verifica os produtos 
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em falta, atende ao pedido de devoluções e faz a descrição dos produtos com 

defeito. 

O desempenho é o atributo que estabelece os parâmetros (pedido adequado,      

rapidez em alocar recursos, gasto nos processos, concretização dos objetivos e                                 

transformação de dinheiro em dinheiro) os valores (bom, regular e ruim) e as 

estratégias a ser adotadas (manter, ajustar ou traçar novas práticas).  

É no atributo ―práticas‖ que se encontra a causa do problema que afeta o 

desempenho, além do nível em que serão feitas as mudanças (na base das metas, 

na configuração de estratégias, nos processos ou nos elementos dos processos) e 

se traça as mudanças necessárias para solucionar o problema. 

O Modelo SCOR-MPE, foi explicado passo a passo aos gestores antes da 

aplicação nas empresas. Na sequência o SCOR foi aplicado a cada organização e 

depois dos resultados, os gestores foram ouvidos quanto à aplicabilidade e 

viabilidade do SCOR-MPE. A entrevista com os gestores foi realizada após a visita 

para caracterização da empresa e verificação dos processos.  

Os parâmetros pontuados na MPE foram a responsividade (pedido 

adequado), agilidade (rapidez em alocar recursos), custo (gasto nos processos), 

confiança (concretizar os objetivos) e gestão do ativo (transformar dinheiro em 

dinheiro). 

Os procedimentos adotados na aplicação do Modelo SCOR-MPE em três 

organizações na região de Volta Redonda/RJ, bem como os principais aspectos 

observados, são descritos a seguir. 

6.1 APLICAÇÃO DO MODELO SCOR-MPE NA MPE 1 

 A MPE 1 analisada é uma empresa voltada para fabricação e comercialização 

de telas e derivados. Uma empresa fundada em 1993 em Volta Redonda/RJ, cujo 

público alvo se estende do avicultor à construção civil, sempre buscando a 

satisfação do cliente. Comercializa arame liso, farpado, zincado, pregos, grampos e 

telas. 

O Quadro 24 apresenta a interface do SCOR-MPE aplicada a MP1.
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Quadro 24 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP1 

Etapa Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa cada 

processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       4 
- Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom  
= 3    

Regular = 
2  Ruim  

= 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.           2 
- Configuração 
de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Definir 
metas; 

Analisar 
informações;    

Traçar 
prioridades. 

Dono ou 
Administrador 

Missão; 
Visão; 

Objetivos; 
Resultados 

da 
organização. 

1 - 
Responsividade 

3 

11 

Ajustar a 
estratégia. 
Devido a 
demanda 

sazonal há 
grande 

dificuldade 
em cumprir 
os objetivos. 

Nível 1 

Traçar planos de 
ação alinhados aos 

objetivos 
organizacionais. 

2 - Agilidade 3 

Nível 2 

Estruturar um 
sistema com as 

informações 
necessárias para 

tomada de decisões. 3 - Custo 1 

Nível 3 

Acompanhar o 
mercado e inserir 

sistema de 
informações. 4 - Confiança 2 

Nível 4 
Atualizar sistema de 

informações. 
5 - Gestão do 

Ativo 
2 

Continua 
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Quadro 24 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP1 (Continuação)  

Etapa Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições de 

processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       4 
- Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    
Regular 

= 2  Ruim 
= 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.           2 
- Configuração 
de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

F
o

rn
e
c
im

e
n

to
 

Negociar 
preços; 

tempo de 
entrega; 
Traçar 

portfólio de 
suprimentos 

e 
fornecedores. 

Gestor de 
compras 

Insumos;           
Notas 
fiscais; 
Pedidos 

pendentes; 
Estoque. 

1 - 
Responsividade 

3 

11 

Ajustar a 
estratégia. 
Há grande 
variação no 
consumo de 

matéria- 
prima e 

materiais 
auxiliares, 
devido a 

sazonalidade 
da demanda. 
Deste modo 
o poder de 
barganha 
com os 

fornecedores 
é pequeno.  

Nível 1 

Negociar com 
fornecedores 

melhores condições 
(preço e entrega). 

2 - Agilidade 3 
Nível 2 

Alinhar compras 
com a produção. 

3 - Custo 1 

Nível 3 
Manter sistema de 
informações com 

previsões. 
4 - Confiança 2 

Nível 4 
Manter sistema de 
informações com 

histórico de vendas. 
5 - Gestão do 

Ativo 
2 

Continua 
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Quadro 24 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP1 (Continuação) 

Etapa Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar 
os objetivos.                                  

5 - Transformar 
dinheiro em 

dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    
Regular 

= 2  
Ruim = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.            

2 - 
Configuração 

de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 

Definir 
fluxograma; 
Estruturar 
fluxo de 

processos e 
informações;    

Alocar e 
organizar 
recursos;  

transformar 
produtos. 

Funcionários 
da linha de 
produção 

Estoque de 
insumos e 
materiais;     
Pedido de 
compras; 

Volume de 
produção. 

1 - 
Responsividade 

3 

10 

Ajustar a 
estratégia. 

Sazonalidade 
da demanda 
faz com que 

exista 
capacidade 

ociosa. 

Nível 1 
Planejar a 
produção. 

2 - Agilidade 3 
Nível 2 

Adequar o 
imobilizado e adotar 

banco de horas. 
3 - Custo 1 

Nível 3 
Adequar as 
máquinas.  

4 - Confiança 2 

Nível 4 Ampliar o estoque. 5 - Gestão do 
Ativo 

1 

E
n

tr
e
g

a
 

Organizar 
preços dos 
produtos; 
Formalizar 
pedidos; 
Definir 

estratégia 
logística. 

Vendedor 

Pedidos;         
Prazos de 
entrega; 

Produtos em 
falta. 

1 - 
Responsividade 

3 

12 

Mantém a 
estratégia. 

Utiliza 
veículos 

próprios  e 
com isso os 
pedidos são 
atendidos.  

Nível 1 
- 

2 - Agilidade 2 
Nível 2 

- 

3 - Custo 2 
Nível 3 

- 

Continua 
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Quadro 24 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP1 (Continuação) 

Etapa Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       4 
- Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3 

Regular = 
2  Ruim = 

1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas estratégias 
e práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.            2 
- Configuração 
de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

E
n

tr
e
g

a
 

Organizar 
preços dos 
produtos; 
Formalizar 
pedidos; 
Definir 

estratégia 
logística. 

Vendedor 

Pedidos;         
Prazos de 
entrega; 

Produtos em 
falta. 

4 - Confiança 3 

12 

Mantém a 
estratégia. 

Utiliza 
veículos 

próprios e 
com isso os 
pedidos são 
atendidos.  

Nível 4 

- 

5 - Gestão do 
Ativo 

2 

- 

R
e
to

rn
o

 

Estruturar 
logística 
reversa;           
Definir 

política de 
trocar e 

devoluções. 

Vendedor 

Feedback;       
Pedido de 

devoluções; 
Descrição 

dos 
produtos 

com defeito. 

1 - 
Responsividade 

3 

13 

Mantém a 
estratégia. 

Utiliza 
veículos 

próprios para 
captar 

produtos 
defeituosos e 
sistema de 
gestão das 

informações 
adequado.   

Nível 1 - 

2 - Agilidade 2 

- 

Nível 2 

3 - Custo 2 
  

Nível 3 

- 
4- Confiança 3 

Nível 4 

- 
5 - Gestão do 

Ativo 
3 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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A empresa conta com uma equipe de funcionários treinados para atendimento 

just in time as necessidades do cliente, fornecendo todos os tipos e modelos 

necessários para a construção ou confecção na medida e necessidade do cliente. 

Para manter o nível de eficiência no atendimento ao cliente, a empresa mantém com 

um estoque constante de matéria-prima. 

O planejamento inadequado traz como efeito negativo a sazonalidade nas 

vendas. Para não ter estoque do produto pronto, foi instalada uma capacidade para 

produzir de acordo com os pedidos dos clientes. A capacidade produtiva é maior que 

a demanda. Com uma demanda sazonal, a produção fica ociosa em períodos de 

crise. Há grande variação no consumo de matéria-prima e materiais auxiliares, 

devido a sazonalidade da demanda e por isso o poder de barganha com os 

fornecedores é pequeno. O uso de veículos próprios, para atender os pedidos e 

captar produtos defeituosos, agiliza o atendimento aos clientes com a pronto 

entrega.  

A estratégia adotada deve ser reavaliada e os recursos devem ser adaptados de 

modo a obter flexibilidade para melhor uso da mão de obra operacional. Traçar um 

planejamento para a produção, adequar o imobilizado e adotar banco de horas. 

Outro aspecto a ser observado é ajustar a estratégia de vendas, negociar com 

fornecedores melhores condições (preço e entrega) e manter sistema de 

informações com previsões baseado no histórico de vendas. 

6.2 APLICAÇÃO DO MODELO SCOR-MPE A MPE 2 

A MPE 2 é um armazém que comercializa e beneficia condimentos e tem em 

seu portfólio uma grande variedade de produtos: café & chá, congelados, funcionais, 

frios, queijos, azeites, mercearia, doces, padaria, naturais, cervejas, utilidades, 

especiarias, vinhos, petiscos, cachaças, coquetel, licores, tequilas, vodcas, whiskies, 

etc. Alguns produtos são manufaturados na empresa e revendidos no atacado. 

Também vende a varejo uma grande variedade de produtos, fabricados no próprio 

local (pizza, pão, sanduíches, ...) ou adquiridos prontos (embutidos, congelados, 

enlatados, bebidas, ...). 

O Quadro 25 apresenta a interface do SCOR-MPE aplicada a MP2.
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Quadro 25 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP2 

E
ta

p
a

 
Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa cada 

processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.           
4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom  
= 3    

Regular 
= 2  

Ruim  
= 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - 
Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e riscos 
que afetam o 
desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

2 - 
Configuração 

de 
estratégias.                          

3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias conforme 

níveis. 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Definir 
metas; 

Analisar 
informações;  

Traçar 
prioridades. 

Dono ou 
Administrador 

Missão; 
Visão; 

Objetivos; 
Resultados 

da 
organização. 

1 - 
Responsividade 

3 

13 

Manter a 
estratégia. 
Devido a 

consolidação 
do negócio, os 
objetivos tem 

se 
concretizado.   

Nível 1 - 

2 - Agilidade 2 
Nível 2 - 

3 - Custo 2 

Nível 3 - 

4 - Confiança 3 

Nível 4 - 5 - Gestão do 
Ativo 

3 

Continua 
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Quadro 25 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP2 (Continuação) 

E
ta

p
a

 
Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições de 

processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    
Regular 

= 2  
Ruim = 

1 

Estratégias:                            
12 a 15 - 
Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e riscos 
que afetam o 
desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

2 - 
Configuração 

de 
estratégias.                          

3 - Processo.                        
4 - 

Elementos 
dos 

Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

F
o

rn
e
c

im
e

n
to

 

Negociar 
preços; tempo 

de entrega; 
Traçar portfólio 
de suprimentos 
e fornecedores. 

Gestor de 
compras 

Insumos;           
Notas 
fiscais; 
Pedidos 

pendentes; 
Estoque. 

1 - 
Responsividade 

3 

11 

Ajustar a 
estratégia.  
Devido a 

sazonalidade 
da demanda e 
ao padrão de 

qualidade 
exigido, os 
custos são 

altos.  

Nível 1 

Negociar com 
fornecedores  
condições de 

preço e qualidade 
(garantindo a 
qualidade). 

2 - Agilidade 2 
Nível 2 

Alinhar compras 
com a produção. 

3 - Custo 1 

Nível 3 

Estruturar um 
sistema com as 

informações 
gerenciais. 4 - Confiança 3 

Nível 4 
Atualizar sistemas 

com as 
informações. 

5 - Gestão do 
Ativo 

2 

         Continua 
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Quadro 25 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP2 (Continuação) 

E
ta

p
a

 
Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            2 

- Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    

Regular = 
2  Ruim = 

1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e riscos 
que afetam o 
desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

2 - 
Configuração 

de 
estratégias.                          

3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 

Definir 
fluxograma; 
Estruturar 
fluxo de 

processos e 
informações;    

Alocar e 
organizar 
recursos;  

transformar 
produtos. 

Funcionários 
da linha de 
produção 

Estoque de 
insumos e 
materiais;     
Pedido de 
compras; 

Volume de 
produção. 

1 - Responsividade 3 

12 

Manter a 
estratégia. As 
atividades de 
produção são 
simples e bem 
estruturadas. 

Nível 1 - 

2 - Agilidade 2 
Nível 2 - 

3 - Custo 
2 

  
Nível 3 - 

4 - Confiança 3 

Nível 4 - 
5 - Gestão do Ativo 2 

Continua 
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Quadro 25 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP2 (Continuação) 

E
ta

p
a

 
Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            2 

- Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    

Regular = 
2  Ruim = 

1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e riscos 
que afetam o 
desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

2 - 
Configuração 

de 
estratégias.                          

3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

E
n

tr
e
g

a
 

Organizar 
preços dos 
produtos; 
Formalizar 
pedidos; 
Definir 

estratégia 
logística. 

Vendedor 

Pedidos;         
Prazos de 
entrega; 

Produtos em 
falta. 

1 - Responsividade 3 

11 

Ajustar a 
estratégia. 

Custo pouco 
competitivo, 
pois utiliza 

vários canais 
de distribuição 

com venda 
direta e entrega 
(com veículos 

próprios).  

Nível 1 

Alinhar os canais de 
entrega aos 

objetivos 
organizacionais. 

2 - Agilidade 2 

Nível 2 Definir prioridades e 
tempo de entrega.   

3 - Custo 1 

4 - Confiança 3 
Nível 3 

Definir canais a 
serem utilizados. 

Nível 4 
Gerenciar pedidos e 

entregas. 5 - Gestão do Ativo 2 

Continua 
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Quadro 25 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP2 (Continuação) 

E
ta

p
a

 
Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 
A

ti
v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.             

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom  
= 3    

Regular  
= 2   

Ruim 
 = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e riscos 
que afetam o 
desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

2 - 
Configuração 

de 
estratégias.                          

3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

R
e
to

rn
o

 

Estruturar 
logística 
reversa;           
Definir 

política de 
trocar e 

devoluções. 

Vendedor 

Feedback;       
Pedido de 

devoluções; 
Descrição 

dos produtos 
com defeito. 

1 - Responsividade 2 

9 

Ajustar a 
estratégia. 

Dificuldade em 
trocar produtos 

defeituosos. 
Não possui 
sistema de 
gestão das 

informações 
adequado.   

Nível 1 
Redefinir as política 
de fluxo reverso da 

empresa. 

2 - Agilidade 1 

Nível 2 

Estruturar um 
sistema de 

gerenciamento das 
compras para 

tomada de decisão.  3 - Custo 2 

Nível 3 

Adotar sistema de 
recolhimento de 

produtos 
defeituosos e 
repassar aos 
fornecedores. 

4 - Confiança 2 

Nível 4 

Definir processos 
de retorno de 
informações e 

produtos. 
5 - Gestão do Ativo 2 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa
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A empresa possui 10 anos de mercado e encontra-se em fase de expansão, 

diversificando as atividades para filiais de supermercado, restaurante e padaria, 

todos no ramo alimentício.  Mantém uma preocupação constante com a qualidade e 

higiene dos produtos. A estratégia adotada para se destacar no mercado é o foco na 

qualidade dos produtos. O padrão de qualidade estabelecido é verificado nas 

marcas dos produtos em exposição nas gôndolas. 

Nos processos referentes ao planejamento, a estratégia foi bem delineada. A 

estratégia também deve ser mantida nas atividades de produção por ser simples e 

bem estruturada. 

Os problemas relatados estão relacionados com o custo X padrão dos produtos. 

Os custos são altos devido ao padrão dos produtos (que é considerado alto). E com 

a recepção dos produtos, pois o prazos nem sempre são cumpridos pelos 

fornecedores.  

A empresa precisa rever a negociação com fornecedores (preço, tempo de 

entrega, linha de produtos) e alinhar compras com a produção (mantendo um 

sistemas com as informações correspondentes). 

Na etapa da entrega o custo é pouco competitivo, pois utiliza vários canais de 

distribuição com venda direta e entrega (com veículos próprios). É necessário 

ajustar a estratégia alinhando os canais de entrega ao planejamento definindo as 

prioridades, tempo de entrega e os canais a serem utilizados.  

Quanto ao retorno, a empresa tem dificuldade em trocar produtos defeituosos ou 

estragado e não possui sistema de gestão das informações adequado. É necessário 

redefinir as política de fluxo reverso da empresa e estruturar um sistema de 

gerenciamento das devoluções, observando as descrições dos produtos com defeito 

ou estragados para tomada de decisão.  

6.3 APLICAÇÃO DO MODELO SCOR-MPE A MPE 3 

A MPE 3 é um estabelecimento em funcionamento há um ano que possui 

grande volume de vendas e trabalha com carnes diversas e alto padrão. 

Comercializa carnes especiais: carnes bovinas maturadas, temperadas, com cortes 

nobres, carne de frango, de aves e de pequenos animais previamente limpas.  
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O Quadro 26 apresenta a interface do SCOR-MPE aplicada a MP3. 

Quadro 26 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP3 
E

ta
p

a
 

Processos 

Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem executa 
cada processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.      
 4 - Concretizar 

os objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em 
dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    

Regular = 
2   

Ruim = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.          

  2 - 
Configuração 

de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

P
la

n
e

ja
m

e
n

to
 

Definir 
metas; 

Analisar 
informações;    

Traçar 
prioridades. 

Dono ou 
Administrador 

Missão; 
Visão; 

Objetivos; 
Resultados 

da 
organização. 

1 - 
Responsividade 

2 

10 

Ajustar a 
estratégia. 
Devido a 

inexperiência, 
de atuação 
no setor, há 

grande 
dificuldade 

em definir os 
objetivos.   

Nível 1 

Traçar objetivos 
organizacionais 

realistas e 
simplificados. 

2 - Agilidade 2 

Nível 2 

Estruturar um 
sistema com as 

informações 
necessárias para 

tomada de decisões. 3 - Custo 2 

Nível 3 

Definir planos de 
ação de acordo com 

a estratégia 
organizacional. 4 - Confiança 2 

Nível 4 

Repassar 
informações e 
decisões aos 
funcionários. 

5 - Gestão do 
Ativo 

2 

 



119 
 

 

Continua 

Quadro 26 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP3 (Continuação) 

E
ta

p
a
 

Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições de 

processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar 
os objetivos.                                  

5 - Transformar 
dinheiro em 

dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    
Regular 

= 2   
Ruim = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas 
estratégias e 

práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

 2 - 
Configuração 

de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos 
Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

F
o

rn
e
c
im

e
n

to
 

Negociar 
preços; 

tempo de 
entrega; 
Traçar 

portfólio de 
suprimentos 

e 
fornecedores. 

Gestor de 
compras 

Insumos;           
Notas 
fiscais; 
Pedidos 

pendentes; 
Estoque. 

1 – 
Responsividade 

2 

10 

Ajustar a 
estratégia.  O 
custo não é 
competitivo  

e os pedidos 
nem sempre 

são 
atendidos.                       

A logística é 
mal 

planejada, o 
que ocasiona 

perda de 
tempo com 
espera de 
produto.   

Nível 1 

Negociar com 
fornecedores  
condições de 

entrega preço e 
qualidade. 

2 – Agilidade 2 
Nível 2 

Firmar parcerias 
com fornecedores. 

3 – Custo 1 

Nível 3 
Alinhar preço com a 

qualidade. 
4 – Confiança 2 

Nível 4 

Manter estoque 
constante para 

atender aos 
pedidos. 

5 - Gestão do 
Ativo 

3 

 

Continua 



120 
 

 

 

Quadro 26 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP3 (Continuação) 

E
ta

p
a
 

Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa 

cada 
processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informações. 

1 - Pedido 
adequado.            

2 - Rapidez em 
alocar recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.       
4 - Concretizar 
os objetivos.                                  

5 - Transformar 
dinheiro em 

dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    
Regular  

= 2   
Ruim = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas estratégias 
e práticas. 

Encontrar a 
causa e 

riscos que 
afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.           

 2 - 
Configuração de 

estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos Processos. 

Traçar mudanças 
necessárias 

conforme níveis. 

P
ro

d
u

ç
ã
o

 

Definir 
fluxograma; 
Estruturar 
fluxo de 

processos e 
informações.    

Alocar e 
organizar 
recursos;  

transformar 
produtos. 

Funcionários 
da linha de 
produção 

Estoque de 
insumos e 
materiais;     
Pedido de 
compras; 

Volume de 
produção. 

1 - 
Responsividade 

3 

12 

Manter a 
estratégia.    
O processo 
produtivo é 

organizado e 
padronizado.                

O 
atendimento 

é sempre 
voltado para 
o interesse 

do 
consumidor. 

Nível 1 - 

2 - Agilidade 2 
Nível 2 - 

3 - Custo 
2 

  
Nível 3 - 

4 - Confiança 2 

Nível 4 - 5 - Gestão do 
Ativo 

3 

 

Continua 
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Quadro 26 – Modelo SCOR – MPE aplicado a MP3 (Continuação) 

E
ta

p
a
 

Processos 
Habilidades Desempenho Prática 

Responsável Insumos Parâmetro Valores Resultado Problema Nível Mudança 

A
ti

v
id

a
d

e
s

 d
e
 n

e
g

ó
c

io
s
  

Áreas do 
modelo, 

fornecendo 
definições 

de 
processo. 

Quem 
executa cada 

processo. 

Inputs ou 
entradas; 
produtos; 

informaçõe
s. 

1 - Pedido adequado.            
2 - Rapidez em alocar 

recursos.                                     
3 - Gasto nos 

processos.     
  4 - Concretizar os 

objetivos.                                  
5 - Transformar 

dinheiro em dinheiro. 

Escala:             
Bom = 3    

Regular = 
2  

 Ruim = 1 

Estratégias:                            
12 a 15 - Manter 

estratégia e 
práticas.                                   

9 a 11 - Ajustar 
práticas e 

estratégias.                                
5 a 8 - Traçar 

novas estratégias 
e práticas. 

Encontrar a causa e 
riscos que afetam o 

desempenho. 

1 - Base das 
metas.            

2 - 
Configuração 

de estratégias.                          
3 - Processo.                        
4 - Elementos 

dos Processos. 

Traçar 
mudanças 
necessária
s conforme 

níveis. 

E
n

tr
e
g

a
 Formalizar 

pedidos; 
Definir 

estratégia 
logística. 

Vendedor 

Pedidos;         
Prazos de 
entrega; 
Produtos 
em falta. 

1 – Responsividade 3 

12 

Manter as estratégias. 
O consumidor leva o 
produto. Os pedidos 

via telefone são 
atendidos no horário 
marcado pelo cliente.  

Nível 1 
 

Nível 2 
 

Nível 3 
 

Nível 4 

- 

2 – Agilidade 3 

3 – Custo 2 

4 – Confiança 3 

5 - Gestão do Ativo 2 

R
e
to

rn
o

 

Estruturar 
logística 
reversa;           
Definir 

política de 
trocar e 

devoluções. 

Vendedor 

Feedback;       
Pedido de 
devolução; 
Descrição 

dos 
produtos 

com 
defeito. 

1 – Responsividade 3 

15 

Manter a estratégia.    
É eficaz, sem custo e 

ágil.                               
O retorno e destinação 
de produto estragado 

é feito conforme 
exigência da 
legislação.  

Nível 1 

- 

2 – Agilidade 3 
Nível 2 

3 – Custo 3 

Nível 3 

4 – Confiança 3 

Nível 4 
5 - Gestão do Ativo 3 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa



122 
 

A empresa comercializa outros produtos, o consumidor vai comprar carne 

para um churrasco e pode sair de lá com o carvão e a bebida. Além da 

diversificação de produtos, a aposta é na personalização do atendimento, em que o 

cliente pede exatamente do jeito que deseja. O ponto comercial foi escolhido 

criteriosamente, em uma região de classe média, fácil estacionamento e muito 

movimento. 

Devido à inexperiência de atuação no setor, o planejamento precisa ser 

reajustado, pois observou-se que há grande dificuldade em definir os objetivos. A 

gestão do estoque e a recepção de mercadorias necessitam ser revistas.  

Quanto ao fornecimento, além da falta de competitividade nos custos, os 

pedidos nem sempre são atendidos. O custo dos produtos não segue um padrão.  A 

logística é mal planejada, o que ocasiona ociosidade a perda de produto.  

 O processo produtivo é organizado e padronizado.  O atendimento é voltado 

para o interesse do consumidor. Em relação à entrega não há muito a avaliar. O 

consumidor normalmente busca o produto no estabelecimento. Os pedidos via 

telefone são atendidos no horário marcado pelo cliente.  

Um ponto forte da organização é o desempenho da logística reversa. A 

destinação dos resíduos da produção e a devolução é feita por meio de um contrato 

com uma empresa para retirada dos mesmos sem custos adicionais, ou seja, o 

estabelecimento não tem custo com esta atividade.  

6.4 RESULTADOS DA PESQUISA APLICADA 

De acordo com os gestores, os aspectos do Modelo SCOR-MPE que auxiliam 

o GRCS nas organizações são: 

• Indicadores de desempenho; 

• Abordagem gerencial prática; 

• Guia para definir planos de ação a curto, médio e longo prazo; 

• Abordagem gerencial com interface autoexplicativa; 

• Informações úteis para a tomada de decisão; 

• Método de lançamento de dados prático e rápido. 
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A maior dificuldade encontrada pelos gestores é utilizar as informações de 

modo adequado para a tomada de decisões e seguir padrões para acompanhar o 

desempenho e orientar as operações. 

O Quadro 27 traz uma comparação entre as principais características da 

abordagem adotada pelas organizações e o Modelo SCOR. 

Quadro 27 – Modelo SCOR X abordagem dos processos nas três MPEs 

Item Modelo SCOR Abordagem das Organizações 

Gestão dos processos. 
Acompanhamento e ações de 

melhoria. 
Inspeção e correção. 

Planejamento. Definição do escopo e padrões Seguir padrões. 

Processos de GRCS. 
Planejar; Fonte (origem); Fazer; 

Entregar; Feedback. 
Planejar; Fazer; Entregar. 

Fornecimento. 
Bom relacionamento e 

comunicação com fornecedor. 
Fornecedor participante do processo 

produtivo. 

Processo decisório. 
Adaptar a mudanças nas 

condições do negócio. 
Seguir normas pré-estabelecidas. 

Qualidade. 
Desenvolvimento e 
acompanhamento.  

Garantia da qualidade. 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

As práticas e processos do Modelo SCOR no geral não são aplicados no dia a 

dia das MPEs estudadas. Observou-se falta de integração nos processos das 

organizações e a dificuldade de colocar em prática as estratégias e metas traçadas.  

As MPEs estudadas carecem de uma análise da cadeia de suprimentos para 

identificar oportunidades de melhoria dos processos de trabalho e fluxo de 

informação. O SCOR será eficaz ao proporcionar meios para estabelecer processos-

padrão, métricas de avaliação para gestão da cadeia e criar um modelo de gestão 

que produza melhorias contínuas de forma eficiente, tendo assim a possibilidade de 

utilizar casos de sucesso na gestão integrada da cadeia de suprimentos. O Quadro 

28 resume o resultado da aplicação do SCOR-MPE nas três organizações. 

Quadro 28 – Resultado da aplicação do SCOR-MPE 

Etapas Parâmetro 
MPE1 MPE2 MPE3 

Valores Resultado Valores Resultado Valores Resultado 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 Responsividade Bom 

73,33% 

Bom 

86,66% 

Regular 

66,66% 

Agilidade Bom Regular Regular 

Custo Ruim  Regular Regular 

Confiança Regular  Bom Regular 

Gestão do Ativo Regular  Bom Regular 

      Continua 
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Quadro 32 – Resultado da aplicação do SCOR-MPE (Continuação) 

Etapas Parâmetro 
MPE1 MPE2 MPE3 

Valores Resultado Valores Resultado Valores Resultado 

F
O

R
N

E
C

IM
E

N
T

O
 Responsividade Bom 

73,33% 

Bom 

73,33% 

Regular 

66,66% 

Agilidade Bom Regular Regular 

Custo Ruim  Ruim Ruim 

Confiança Regular  Bom Regular 

Gestão do Ativo Regular  Regular Bom 

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

 

Responsividade Bom 

66,66% 

Bom 

80% 

Bom 

80% 

Agilidade Bom Regular Regular 

Custo Ruim  Regular Regular 

Confiança Regular  Bom Regular 

Gestão do Ativo Ruim  Regular Bom 

E
N

T
R

E
G

A
 

Responsividade Bom 

80% 

Bom 

73,33% 

Bom 

86,66% 

Agilidade Bom Regular Bom  

Custo Ruim  Ruim Regular 

Confiança Regular  Bom Bom 

Gestão do Ativo Regular  Regular Regular  

R
E

T
O

R
N

O
 

Responsividade Bom 

86,66% 

Regular 

60% 

Bom  

100% 

Agilidade Bom Ruim Bom  

Custo Regular  Regular Bom 

Confiança Regular  Regular Bom 

Gestão do Ativo Bom  Regular Bom 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

A MPE1 apresenta baixo impacto na entrega e no retorno e médio no 

planejamento, fornecimento e produção. A MPE2 apresenta baixo impacto dos 

riscos no planejamento e na produção e médio no fornecimento, na entrega e 

retorno. A MPE3 apresenta baixo impacto na produção, entrega e retorno e médio 

no planejamento e fornecimento. Esse resultado mostra que a vulnerabilidade, das 

três MPEs, aos riscos é mínima.  

Os riscos foram analisados em relação à ocorrência, amplitude dos danos e 

vulnerabilidade. No Quadro 29 foram apresentados aos gestores nove riscos para 
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que apontassem se o SCOR-MPE agrega valor ao GRCS com ações para mitigar ou 

evitar o risco.  

Quadro 29 – SCOR no GRCS 

O SCOR-MPE agrega valor ao GRCS com ações para mitigar o risco? 
 Assinale sobre as opções negativas. 

Risco MPE 1 MPE 2 MPE 3 

Mau uso dos recursos    

Interrupções na produção x x   

Perdas    

Atrasos  x  

Altos custos    

Indisponibilidade dos recursos    

Ineficácia dos controles    

Defeito    

Falta de qualidade    

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

De acordo com os gestores os riscos enumerados poderiam ser gerenciados 

com mais eficiência e eficácia com o Modelo SCOR-MPE proposto. Apenas dois 

fatores (interrupção na produção e atrasos) foram considerados como não cobertos 

pela abordagem, pois consideram que não podem ser controlados completamente 

pelos gestores. 

Outro aspecto analisado pelo SCOR-MPE foi relacionado aos ganhos com a 

aplicação do modelo e seus desdobramentos. As características essenciais a uma 

cadeia de suprimentos integrada e eficaz devem ser analisadas. O Quadro 30 

apresenta as características a ser analisadas. 

Quadro 30 – Melhorias do SCOR no GRCS 

O SCOR-MPE agrega valor ao GRCS nos aspectos relacionados? 
 Assinale sobre as opções negativas. 

Características MPE 1 MPE 2 MPE 3 

Confiança na cadeia de suprimentos    

Responsividade da cadeia    

Flexibilidade da cadeia    

Reação da cadeia  x x 

Desempenho na entrega    

Qualidade do produto    

Custos da cadeia    

Gestão dos ativos da cadeia    

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

 De acordo com os gestores os aspectos do Modelo SCOR abrangidos na 

planilha tornam-se assim, aliados para enfrentar o desafio das MPEs na tomada de 

decisões. Em sua opinião, apenas a reação da cadeia não agrega valor ao GRCS. 
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O Modelo SCOR mostrou-se útil e eficaz na seleção de ações alternativas a 

curto, médio e longo prazo, com base no movimento do mercado e em indicadores 

de desempenho. As características do Modelo SCOR podem fornecer informações e 

orientação aos gestores de forma específica a MPEs (foco e orientação do estudo).    

As principais dificuldades enfrentadas pelas MPEs na aplicação do Modelo 

foram colocar em prática os objetivos da gestão e analisar as informações 

disponíveis. As decisões são tomadas sem o suporte necessário e faltam padrões e 

métricas confiáveis e acessíveis tornando este um desafio ao gestor de MPEs.    

A abordagem auxiliou os gestores a alinhar os padrões e métricas definidos 

pela gestão das MPEs com a rotina organizacional. Deste modo preenche a lacuna 

conectando as estratégias a longo, médio e curto prazo, assim como fazer uma 

análise da situação concreta e quando necessário colocar em prática medidas mais 

decisivas com vista a mitigar ou evitar situações de risco. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sob a perspectiva de que o Modelo SCOR é um modelo de referência de 

processo desenvolvido como uma técnica de modelagem, um banco de dados 

referencial e como orientação sobre a medição das operações de cadeia de 

suprimentos. Espera-se que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de 

uma gestão de risco eficiente na cadeia de suprimentos de MPEs mostrando por 

meio de métricas de desempenho ―como‖ e ―onde‖ os processos podem ser 

melhorados.  

 O objetivo deste trabalho foi alcançado por meio de um estudo bibliométrico 

sobre o Modelo SCOR seguido de uma revisão de literatura – cadeia de 

suprimentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de riscos na 

cadeia de suprimentos e modelo de referência das operações na cadeia de 

suprimentos (SCOR). Assim como, uma pesquisa documental nas ementas das 

disciplinas de gestão de operações, logísticas e afins das universidades federais do 

Brasil, para verificar se a temática SCOR é contemplada nos conteúdos dessas 

disciplinas. Uma pesquisa aplicada aos gestores de grandes empresas na região do 

Médio Paraíba Fluminense para verificar o grau de conhecimentos dos respectivos 

gestores sobre o Modelo SCOR. 

Discutiu-se na parte teórica da dissertação os aspectos do Modelo SCOR em 

relação à tomada de decisão e da gestão organizacional. Verificou-se a contribuição 

na definição de métricas de desempenho, mapeamento de processos, definição de 

estratégias de GRCS, alinhamento dos níveis de desempenho, implementação de 

sistemas e processos da cadeia de suprimentos, identificação e planejamento de 

melhorias. 

A teoria sobre SCRM e SCOR direciona para uma grande importância do 

Modelo SCOR para a gestão estratégica das organizações inserida no 

gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos.  A literatura mostrou que esta 

abordagem pode ser utilizada para detectar fraquezas na cadeia de suprimentos 

analisada e traçar possíveis melhorias. As empresas podem utilizar o modelo no 

desenvolvimento de métricas que demonstrem o progresso dos projetos e ações na 

cadeia de suprimentos. Destacam-se as características do SCOR de extrema 
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importância no que tange o processo produtivo e os elos fornecedores e clientes que 

compõem a cadeia de suprimentos. 

Por outro lado a análise nas ementas dos cursos relacionados à gestão dos 

processos produtivos nas 63 universidades federais do Brasil mostrou que o Modelo 

SCOR não é estudado no país. Apesar da importância para a administração das 

organizações e competitividade no mercado, o Modelo SCOR não recebe atenção 

nas ementas dos cursos de graduação no Brasil e faltam estudos sobre esta 

abordagem.  

Assim como, verificou-se por meio de uma pesquisa aplicada aos gestores de 

grandes empresas na região do Médio Paraíba Fluminense que não utilizam o 

Modelo SCOR em suas atividades organizacionais. Os gestores apresentam pouco 

domínio sobre o assunto, apenas 3 em um universo de 15, conhecem o modelo, 

mas ainda não aplicaram o conhecimento adquirido.  

Para responder a questão-problema ―Como desenvolver um procedimento 

para o gerenciamento de riscos em cadeias de suprimentos para MPEs baseado no 

Modelo SCOR?‖ desenvolveu-se um passo a passo e mostrou-se, após a aplicação 

do Modelo as MPE e entrevista com os gestores, que o SCOR-MPE é eficiente e 

auxilia a gestão das organização ocupando as lacunas existentes. 

Com base no estudo aplicado as MPEs concluiu-se que é necessário uma 

abordagem que auxilie a estabelecer processos definidos e padronizados dentro das 

organizações. As empresas podem utilizar o Modelo SCOR-MPE no 

desenvolvimento de métricas que demonstrem o progresso dos projetos e ações na 

cadeia de suprimentos.  

O modelo SCOR possui uma metodologia abrangente com o objetivo de 

melhorar operações da Cadeia de Suprimentos. Neste aspecto chegou-se a 

conclusão que este torna possível que as organizações determinem e comparem o 

desempenho da cadeia de suprimentos e operações relacionadas dentro de sua 

organização, bem como em outras organizações, auxiliando os gestores no GRCS 

em questões estratégicas. 

Pensando em questões mais amplas, estudos de abordagens de 

gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos como o Modelo SCOR, são 
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altamente relevantes, ainda deficientes em profundidade quanto à aplicação 

organizacional.  

O gerenciamento da cadeia de suprimentos das MPEs apresenta algumas 

lacunas, principalmente nos seguintes aspectos: 

• Comunicação na cadeia de suprimentos; 

• Avaliação e controle dos processos; 

• Benchmarking; 

• Falta de processos padrão; 

• Manual de realização das atividades críticas (mapeamento de processos); 

• Mudanças, atualizações e incentivo a inovação. 

Dos aspectos característicos das MPEs referentes à gestão das organizações 

observou-se que as empresas têm informações limitadas para tomada de decisões, 

utilizam padrões gerais e estáticos para manter a qualidade e gerenciar as 

operações. Observou-se falta de estrutura e planejamento para processos, 

terminologia padrão, métricas e melhores práticas nas organizações. 

Como sugestão para pesquisa futura, pode-se evoluir dentro do Modelo de 

estudo ―SCOR-MPE‖, assim como na área de gerenciamento de riscos na cadeia de 

suprimentos e partir para uma análise da situação de empresa quanto aos 

processos operacionais, mapeando a realização das atividades organizadas nas 

etapas de planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno.  
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APÊNDICE A – Definição do Modelo SCOR 

Autor Definição 

Dissanayake; 
Cross(2018) 

O SCOR fornece orientação para o desenvolvimento de um modelo hierárquico 
para a organização, usando técnica de modelagem padrão de processos. 

Zuniga et al. 
(2018)  

É descrito pelo uso de um conjunto de processos padrão, que permite a 
minimização da complexidade da cadeia e identifica quais são as ligações 
críticas.  

Tramarico et al. 
(2017) 

É um modelo de referência de processo de negócio para melhorar o 
desempenho da cadeia de suprimentos ligando elementos de processo, 
métricas, práticas recomendadas e recursos. 

Akkawuttiwanich; 
Yenradee (2017) 

Trata-se de um modelo de referência de processo reconhecido na área de 
gestão de cadeia de suprimentos que propõe um método com indicadores de 
processo. 

Nazim; 
Yaacob(2017) 

Tem por objetivo ajudar o tomador de decisão para avaliar efetivamente a cadeia 
de suprimentos e estabelecer um método mais adequado de decisão. 

Fattah et al. 
(2016) 

É um quadro estruturado dos sistemas de SCM para avaliar e melhorar o 
desempenho e as operações da cadeia de suprimentos. 

Tippayawong et 
al. (2016) 

É um modelo de medição, amplamente utilizado nas cadeias de suprimentos, 
com foco no planejamento, recursos, produção e entrega. 

Schmitz (2016) 
Foi desenvolvido para auxiliar as indústrias a mapear, analisar e melhorar suas 
cadeias de suprimentos. 

Lima Junior; 
Carpinetti (2016) 

Foi desenvolvido para mapear as atividades de negócios relacionadas a todas 
as fases, por meio de uma estrutura hierárquica de métricas de desempenho. 

Long (2016) 
Apresenta os processos de fluxo de material, fornecimento, armazenamento, 
produção e entregas. 

Lu et al. (2016) 
Processo que desenvolve um quadro de medição de desempenho baseado na 
referência de operações de cadeia de suprimentos. 

Lima Júnior et al. 
(2016) 

Relaciona processos de negócio, métricas de desempenho e melhores práticas 
de gestão de cadeia de suprimentos, para a descrição, a avaliação e a 
comparação das atividades e do desempenho. 

Vidal; Vega 
(2016) 

É uma ferramenta de gestão para representar, analisar e diagnosticar cadeias de 
suprimentos ajudando as empresas a detectar os problemas e melhorar seu 
desempenho. 

Delipinar; 
Kacaoglu (2016) 

Fornece uma descrição padrão de processos da cadeia de abastecimento, 
métricas de desempenho, melhores práticas e tecnologias. 

Ntabe et al. 
(2015) 

É uma ferramenta de diagnóstico para a SCM que permite aos usuários 
entender os processos de negócios envolvidos em uma organização e identificar 
os recursos vitais que levam à satisfação do cliente.  

Azmi et al. 
(2015) 

É uma estrutura de operações que fornece uma linguagem comum orientada 
para o processo de comunicação entre parceiros da cadeia de suprimentos. 

Bukhori et al. 
(2015) 

É um método criado a fim de proporcionar a auto avaliação e atividades de 
comparação de performances de cadeia de fornecimento, por meio de métricas. 

Jung et al. 
(2015) 

Define um sistema para organizar as métricas de desempenho e para associar 
essas métricas com objetivos estratégicos e processos de negócios na cadeia 
de suprimentos.  

Rangel et al. 
(2015) 

É um modelo de referência de gestão de processos intrínsecos em uma CS 
funcional (planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno). 

Sellitto et al. 
(2015) 

É um quadro generalizado que consiste em processos da cadeia de 
suprimentos, atributos de desempenho e métricas, práticas comuns e 
habilidades de trabalho. 

Zuniga et al. 
(2015) 

Os processos exaustivamente analisados e modelados de acordo com 
estruturas padronizadas de operações na cadeia de suprimentos. 

Sangari et al. 
(2015) 

É uma abordagem sistemática para identificar, avaliar e monitorar o 
desempenho da CS que liga processos, melhores práticas e métricas de 
desempenho em uma estrutura unificada. 
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 Definição do Modelo SCOR (Continuação) 

Autor Definição 

Abolghasemi et 
al. (2015) 

É um modelo padrão para avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos 
que fornece uma estrutura única utilizada para mapear, avaliar e melhorar as 
operações de cadeia de suprimentos. 

Long (2014) 
É uma estrutura multifuncional utilizada como um padrão de processos, métricas 
de desempenho, melhores práticas e associação da avaliação e reforço das 
redes de cadeia de suprimentos. 

Zhang; Reimann 
(2014) 

Ferramenta de avaliação das operações e do desempenho da cadeia de 
suprimentos em relação a custos, ativos, agilidade, confiabilidade e capacidade 
de resposta. 

Medini; 
Rabensolo 

(2014) 

É um quadro que vincula os processos de negócios, métricas, práticas 
recomendadas e recursos de tecnologia em uma estrutura unificada para apoiar 
a comunicação entre os parceiros da cadeia de suprimentos. 

Thunberg; 
Persson (2014) 

É um modelo de referência de operações que auxilia a otimização da 
capacidade e do desempenho da cadeia de suprimentos. 

Maull et al. 
(2014) 

Modelo para apoiar a integração da cadeia de suprimentos por um dispositivo 
heurístico para processos de gestão e coordenação, focando especificamente a 
relação entre produto e serviços. 

Liu et al. (2014) 
Ferramenta para melhorar a dinâmica da cadeia de suprimentos e reduzir os 
custos em diferentes abordagens para configurar a cadeia. 

Palma- Mendoza 
(2014) 

Modelo que fornece um quadro comum, mapa do processo de negócio, 
terminologia padrão, métricas e melhores práticas para a gestão da cadeia de 
suprimentos. 

Souza (2014) 
Centros de análise preditiva na previsão de demanda em níveis estratégicos, 
táticos e operacionais, que dirige o processo em cadeias de suprimentos. 

Seethamraju 
(2014) 

É a normalização, integração e controle de processos e informações habilitado 
por sistemas empresariais que ajudam as organizações a conduzir com 
agilidade em seus processos de tomada de decisão. 

Rotaru et al. 
(2014) 

É um modelo introduzido para auxiliar as organizações no mapeamento, 
desenvolvendo e fazendo referência a operações de cadeia de suprimentos e 
avaliação e monitoramento de níveis de desempenho. 

Fontalvo-Herrera 
et al. (2014) 

Conceitualiza e avalia os sistemas logísticos, as fontes de informação, a 
localização dos clientes e fornecedores, em mapas e diagramas, para visualizar 
a estrutura da cadeia de suprimentos. 

Mackerron et al. 
(2013) 

É um padrão para a gestão da cadeia de suprimentos, para uma comunicação 
eficaz entre os parceiros baseado em três pilares (processos, avaliação de 
desempenho e as melhores práticas). 

Leukel; 
Segumaran 

(2013) 

Linguagem e descrição gráfica da cadeia de suprimentos e um conjunto de 
métricas em diferentes níveis de abstração, nível estratégico, plano processos e 
elementos do processo. 

Liu; Jiuping 
(2013) 

Ferramenta de avaliação para fornecer um método melhorado para assegurar a 
seleção ideal de aliança e gestão da cadeia de suprimentos. 

Koçaoglu et al. 
(2013) 

Modelo de referência usado para modelar a ligação dos objetivos estratégicos e 
operacionais em métricas de forma hierárquica nos processos. 

Georgise et al. 
(2013) 

É um modelo padrão para a descrição e análise de cadeias de suprimentos, 
melhores práticas e métricas de desempenho. 

Lepori et al. 
(2013) 

Descreve todas as atividades relacionadas com o fluxo de materiais e produtos, 
lidando com aspectos estratégicos, buscando melhorar o desempenho da CS. 

Lu et al. (2013) 
Proporciona uma estrutura que liga processos, métricas, melhores práticas e 
tecnologia para dar suporte a fluxo de informação e melhorar a GCS. 

Agami et al. 
(2012) 

É um modelo utilizado para melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos, 
baseado em processos de medição, gestão e assim melhorar o desempenho da 
cadeia. 

Oliveira et al. 
(2012) 

Foi desenvolvido para facilitar a construção de uma avaliação sistemática do 
desempenho da CS em uma estrutura, terminologia padrão, métricas e melhores 
práticas. 
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Definição do Modelo SCOR (Continuação) 

Autor Definição 

Ashayeri et al. 
(2012) 

É modelo utilizado para organizar e estruturar as cadeias de suprimentos para 
auxiliar a tomada de decisões na gestão dos negócios. 

Sampson; 
Spring (2012) 

É um modelo de referência que auxilia nos processos de operações 
fornecimento-operações-entrega da CS. 

Xiao et al. (2012) 
Estrutura de referência de operações logísticas para auxiliar os gerentes na 
gestão da cadeia de suprimentos nos processos e atividades a estes ligados. 

Cagliano et al. 
(2012) 

É a análise e padronização dos processos da CS realizada por meio do quadro 
padrão. 

Medini; Bourey 
(2012) 

É a compreensão das estruturas da empresa e tecnologias de informação para o 
alinhamento com as estratégias empresariais na CS. 

Bai; Sarkis 
(2012) 

Modelagem de ferramentas e abordagens para organizações para ajudar a 
avaliar as relações entre as medidas de desempenho e resultados competitivos 
para o gerenciamento de CS e logística. 

Wang et al 
(2012) 

Estrutura para o GCS e reengenharia de processos de negócios integrando 
métricas e análise comparativa. 

Tzong-Ru et al. 
(2012) 

É uma estrutura hierárquica que se conecta com os procedimentos de operação 
das empresas, melhores métodos de operação, características técnicas e a 
comunicação na CS. 

Bai et al. (2012) É utilizado para desenvolver negócios e métricas de desempenho a CS. 

Zhou et al. 
(2011) 

É um modelo de referência para as operações amplamente adotado pelas 
empresas para otimizar as relações entre as empresas e os processos da CS. 

Souza et al. 
(2011) 

Modelo utilizado para organizar as atividades do processo de negócios em 
métricas, definindo os limites para demarcar os vários níveis de modelagem em 
cinco processos básicos de gestão (plano, fonte, fazer, entregar e retorno). 

Pan et al. (2011) 
É um modelo de referência usado para mapear, avaliar e melhorar as operações 
de CS. 

Persson (2011) 
É um modelo de referência utilizado para mapear, ser benchmark e melhorar o 
GCS em um quadro estruturado baseado em uma ferramenta de análise e 
dinâmica da cadeia.  

Lyu Junior; Fu 
(2011) 

Modelo amplamente aplicado, em análise de processos, por muitas empresas 
para descrever seu relacionamento dentro da CS. 

Zdravkovic et al. 
(2011) 

Modelo importante para a gestão eficaz do conhecimento e operações da CS, 
utilizando ferramentas na classificação das entidades de modelo de referência. 

Giannakis (2011) 
É uma ferramenta de diagnóstico que auxilia os gerentes a projetar e gerenciar 
processos estratégicos e operacionais da CS. 

Sakka et al. 
(2011) 

Formalização do conhecimento para alinhamento estratégico em sistemas inter-
organizacionais da integração de produto, processos e fluxos de informação da 
CS em mapas de processo. 

Tatham; Spens 
(2011) 

Abordagem para gestão e modelo para o desenvolvimento de uma fonte de 
referência abrangente para apoiar a cadeia logística e melhorar a eficácia e a 
eficiência de resposta. 

Li et al. (2011) 
Modelo de integração de medidas de garantia de qualidade no processo de CS 
para ajudar a manter os processos da cadeia atendendo determinadas métricas 
de desempenho. 

Verdouw et al. 
(2011) 

É um modelo que define processos e configurações da cadeia de suprimentos 
como conjuntos específicos de transformações, sistemas de controle e 
mecanismos de coordenação. 

Cheng et al. 
(2010) 

É uma abordagem sistemática para descrever, caracterizar e avaliar os 
processos da cadeia de suprimentos em processos de negócios que permite a 
comunicação e a integração entre parceiros de negócios. 

Yuan et al. 
(2010) 

Ferramenta de diagnóstico padrão intersetorial para a gestão da cadeia de 
suprimentos que se estende em todas as interações na rede entre as empresas. 
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Definição do Modelo SCOR (Continuação) 

Autor  Definição 

Pan et al. (2010) 
É uma metodologia de modelagem operacional padronizada para a análise de 
processos da CS no planejamento coordenado e integrado para reduzir custos. 

Soderberg; 
Bengtsson 

(2010) 

Ajuda a definir e medir o desempenho da CS e investigar modelos de 
maturidade para a gestão estratégica dos processos e melhores práticas na 
gestão.  

Stavruaki; e 
Davis (2010) 

Padroniza a descrição de CS, a fim de formar um entendimento unificado das 
operações, descrever as atividades de negócios e satisfazer a demanda. 

Grubic et al. 
(2010) 

Referência de operações de cadeia para facilitar a construção de relações mais 
estreita entre as empresas e apoiar a integração da cadeia de suprimentos.  

Wang et al. 
(2010) 

Quadro de planejamento dos recursos para fornecer as práticas de gestão de 
cadeia e reengenharia de processos de negócios em uma CS. 

Hwang et al. 
(2010) 

Modelo de avaliação de desempenho de cadeia de suprimentos-padrão para 
auxiliar na comunicação entre todos os membros da cadeia e contribuir para 
melhorar a rede da cadeia.  

Naesens et al. 
(2009) 

Modelo de referência que reúne elementos de processo, métricas, melhores 
práticas e esquemas associados com a execução de uma CS em um formato 
exclusivo. 

Persson; Araldi 
(2009) 

Um modelo de referência que pode ser usado para mapear, avaliar e melhorar 
as operações de CS por meio de um conjunto de métricas de desempenho. 

Xiao et al. (2009) 
Topologia de estrutura de rede da CS que gera qualidade na gestão e 
operações.  

Abdelsalam; 
Fahmy (2009) 

Modelo que mensura o nível e desempenho em uma estrutura conceitual 
organizada no fornecimento, operações e entrega.  

Chae (2009) 
Fornecer modelo de CS para desenvolver métricas de desempenho 
representadas por quatro processos de meta-nível: plano, fonte, produção e 
entrega. 

Hwang et al. 
(2008) 

Analisar a performance da CS sistematicamente por métricas e a comunicação 
entre os membros da cadeia em processos de fornecimento, operações e 
entrega.  

Irfan et al. (2008) 
Modelo desenvolvido para aplicar sistemas de gestão em CS em um quadro 
estruturado, fornecendo uma metodologia abrangente para melhorar as 
operações e o desempenho. 

Gulledge; 
Chavusholu 

(2008) 

É um modelo que auxilia a gestão dos processos de negócios na cadeia de 
suprimentos, estruturando e organizando as atividades. 

Drzymalski; 
Odrey (2007) 

Sistema padrão de processos de recebimento, operações e medidas em uma 
ordem de embarque que pode ser aplicado as organizações.  

Govindu; 
Chinnam (2007) 

Padrão de descrição de processo que ajuda a comparação das operações de 
nível macro no planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno.  

Chae et al. 
(2007) 

CS sobre a fabricação de base colaborativa. A estrutura de arquitetura 
empresarial oferece suporte à capacidade de agilidade e colaboração. 

Bendoly et al. 
(2007) 

Práticas de gestão de CS que se caracteriza por três níveis de métricas de 
desempenho detalhadas (atributos de desempenho, processo e variações no 
desempenho em relação ao plano). 

Rabelo et al. 
(2007) 

Modelo para guiar a organização estruturada dos processos, auxiliando a 
avaliação de processos e alternativas de tomada de decisão.  

Roder; Tibken 
(2006) 

Auxilia a avaliação de diferentes configurações de processos da CS com 
parâmetros para processos da cadeia.  

Crestan et al. 
(2006) 

É uma ferramenta de diagnóstico e concepção de processo, que aborda os 
processos, como medida de desempenho e melhores práticas na CS. 

Burgess; Singh 
(2006) 

É a abordagem mais próxima de mapeamento para um padrão, integrando os 
conceitos de reengenharia de processos de negócios, análise comparativa e 
processo de medição em um quadro multidisciplinar envolvendo compra, 
operações e funções de logística. 
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Definição do Modelo SCOR (Continuação) 

Autor Definição 

Huang et al. 
(2005) 

Um modelo de referência para gerar padrões para as operações da CS com 
descrição e representação estruturada de práticas e métricas de desempenho. 

Wang et al. 
(2005) 

Fornece o nível de referência de operações por meio de métricas de 
desempenho incorporadas a metodologia e critérios de decisão. 

Wang et al. 
(2004) 

Técnica tradicional de pesquisa para lidar com medidas nas operações da CS 
para modelar melhor à situação e capacitar as empresas a comunicar. 

Soffer; Wand 
(2004) 

É um modelo de referência dos processos de gestão CS, desenvolvido como um 
padrão e de processos de negócios da cadeia. 

Lockamy; 
McCormack 

(2004) 

Fornece uma estrutura para caracterizar as práticas de gestão da CS e os 
processos que resultam em melhor desempenho, auxilia as empresas a 
aumentar a eficácia e fornece uma linguagem comum de processos.  

Khoo; Yin (2003) 
É um modelo de referência de operações CS usado para auxiliar na gestão e no 
desempenho das fábricas, armazéns, centros de distribuição.  

Lai et al. (2002) 
Fornece uma estrutura útil que considera os requisitos de desempenho das 
empresas de uma CS e as atividades interligadas como uma série de processos 
inter organizacionais em cada organização individual.  

Stephens (2001) 
É um modelo de referência de processos que fornece um abrangente conjunto 
de ferramentas ligando os processos a métricas, melhores práticas e tecnologia. 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 
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APÊNDICE B – Roteiro semiestruturado para entrevista com os gestores 

 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Programa de Pós-Graduação em 
Administração 

 Mestrado Profissional em Administração 
 

Roteiro semiestruturado para entrevista 
Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre Modelo SCOR (Supply Chain Operations 
Reference Model - Modelo de Referência em Operações na Cadeia de Suprimentos), realizada pela 
aluna Edilane Carraro, da Universidade Federal Fluminense, sob orientação do Prof. Dr. Ualison 
Rébula. Trata-se de um tema que, praticamente, não é abordado aqui no Brasil e esse questionário 
tem por finalidade avaliar o nível de conhecimento de profissionais da área de Logística sobre o 
mesmo. 
Para a credibilidade da pesquisa, é de suma importância responder conforme a realidade. Não há 
demérito algum o não conhecimento do tema. Ressaltamos que todas as respostas permanecerão 
em sigilo e que as informações aqui fornecidas não serão disponibilizadas a terceiros. 

1) Qual seu nível de formação?  
Marque apenas uma única opção – nesse caso, a mais avançada. 
(  ) Graduação em andamento. 
(  ) Graduação concluída. 
(  ) Especialização (MBA) em andamento. 
(  ) Especialização (MBA) concluída. 
(  ) Mestrado em andamento. 
(  ) Mestrado concluído. 
(  ) Doutorado em andamento. 
(  ) Doutorado concluído. 

2) Em que cursos você se graduou?  
Caso sua resposta seja ―outro curso‖, vá para a Questão 06. Caso seja positiva, continue na Questão 
3. 
(  ) Administração.(  ) Engenharia de Produção.(  ) Outro curso. 

3) Você trabalha na área de Logística? O seu trabalho tem alguma ligação direta com a área de 
Logística?  
Caso a sua resposta tenha sido positiva para uma das duas afirmações acima, marque "SIM". Caso 
sua resposta tenha sido negativa para as duas afirmações, marque "NÃO". 
(  ) Sim.                (   ) Não. 

4) Quantos anos de experiência profissional você possui? 
(  ) Até 3 anos.(  ) De 6 a 10 anos. 
(  ) De 3 a 6 anos.(  ) Mais de 10 anos. 

5) Quanto tempo você trabalha na atual empresa? 
(  ) Até 3 anos.(  ) De 6 a 10 anos. 
(  ) De 3 a 6 anos.(  ) Mais de 10 anos. 

6) Você conhece o Modelo SCOR?  
Conhecer implica em ter aprendido sobre esse modelo, seja academicamente ou profissionalmente. 
(  ) Sim. Se você conhece o Modelo SCOR, responda as próximas questões. 
(  ) Não. Caso não conheça, sua pesquisa termina por aqui. Agradecemos a sua colaboração. 

7) Onde você conheceu o Modelo SCOR? 
(  ) No curso de graduação.(  ) No curso de Mestrado. 
(  ) No curso de especialização.(  ) No curso de doutorado. 
(  ) No trabalho, profissionalmente.(  ) Outro 

Continua 

 



153 
 

 

Roteiro semiestruturado para entrevista com os gestores (Continuação) 

8) Caso a resposta da pergunta anterior seja ―outro‖, gentileza especificar aqui. 
 
 

9) Você sabe trabalhar com o Modelo SCOR? 
(  ) Sim.     (   ) Não. 

10) Você utiliza ou já utilizou o Modelo SCOR na empresa que você trabalha atualmente ou em 
alguma empresa que você já trabalhou? 
(  ) Sim.      (   ) Não. 

11) A sua empresa tem algum software para trabalhar com o Modelo SCOR? 
(  ) Sim.       (   ) Não. 

12) Caso a sua resposta à questão 11 tenha sido "SIM", informe qual o nome do software. 
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APÊNDICE C – Pesquisa nas Ementas das universidades 

Universidade Cursos SCOR 

Universidade de Brasília 
Administração, Engenharia de Produção, Design, 

Engenharia Mecânica. 
Não 

Universidade Federal da 
Grande Dourados 

Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de Goiás 
Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 

de Transportes, Engenharia Mecânica. 
Não 

Universidade Federal de Mato 
Grosso 

Administração. Não 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

Administração, Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal da Bahia 
Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 

Administração, Design. 
Não 

Universidade Federal do Sul da 
Bahia 

Não possui curso da área. Não 

Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia 

Engenharia Mecânica. Não 

Universidade Federal da 
Lusofonia Afro-Brasileira 

Engenharia de Energias. Não 

Universidade Federal da 
Paraíba 

Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica, Administração, 

Design. 
Não 

Universidade Federal do Cariri Administração, Design de Produto. Não 

Universidade Federal de 
Alagoas 

Administração, Design, Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal de 
Campina Grande 

Desenho Industrial, Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecânica, Administração. 

Não 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

Design de Produto, Administração, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de 
Sergipe 

Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal do Ceará 
Administração, Design, Design Digital, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Produção Mecânica, 
Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal do 
Maranhão 

Desenho Industrial, Design, Administração. Não 

Universidade Federal do Oeste 
da Bahia 

Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal do Piauí 
Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 

Mecânica. 
Não 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

Administração, Design, Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal do Vale 
do São Francisco 

Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

Administração e Engenharia Mecânica. Não 

Universidade Federal Rural do 
Semiárido 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de 
Rondônia 

Administração e Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal de 
Roraima 

Administração. Não 

Universidade Federal do Acre Não possui curso da área. Não 

Universidade Federal do 
Amapá 

Administração. Não 
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Pesquisa nas Ementas das universidades (Continuação) 

Universidade Cursos SCOR 

Universidade Federal do 
Amazonas 

Administração, Design, Engenharia de Produção e 
Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal do Oeste 
do Pará 

Não possui curso da área. Não 

Universidade Federal do Pará Administração. Não 

Universidade Federal do 
Tocantins 

Administração. Não 

Universidade Federal Rural da 
Amazônia 

Administração e Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará 

Administração e Engenharia Mecânica. Não 

Universidade Federal de 
Alfenas 

Não possui curso da área. Não 

Universidade Federal de 
Itajubá 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de Juiz 
de Fora 

Administração, Design, Engenharia de Produção e 
Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de 
Lavras 

Administração. Não 

Universidade Federal de Minas 
Gerais 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de Ouro 
Preto 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de São 
Carlos 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de São 
João del Rei 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de São 
Paulo 

Administração. Não 

Universidade Federal de 
Uberlândia 

Administração, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia Mecânica. 

Não 

Universidade Federal de 
Viçosa 

Administração e Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal do ABC Engenharia da Gestão. Não 

Universidade Espírito Santo 
Administração, Engenharia Mecânica, Design e 

Engenharia de Produção. 
Não 

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

Administração e Engenharia de Produção. Não 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica, Desenho Industrial, 

Administração. 
Não 

Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro 

Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. Não 

Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 

Administração, Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. 

Não 

Universidade Federal 
Fluminense 

Administração, Desenho Industrial, Processos 
Gerenciais, Engenharia de Produção e Engenharia 

Mecânica. 
Não 

Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro 

Administração. Não 

Universidade Federal da 
Fronteira Sul 

Administração. Não 

Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana 

Administração. Não 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_dos_Vales_do_Jequitinhonha_e_Mucuri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_dos_Vales_do_Jequitinhonha_e_Mucuri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_dos_Vales_do_Jequitinhonha_e_Mucuri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
http://www.uff.br/?q=curso/processos-gerenciais/1270437/tecnologico/niteroi
http://www.uff.br/?q=curso/processos-gerenciais/1270437/tecnologico/niteroi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Mec%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Rural_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Rural_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Fronteira_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Fronteira_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Latino-Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Latino-Americana
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Pesquisa nas Ementas das universidades (Continuação) 

Universidade Cursos SCOR 

Universidade Federal da 
Fronteira Sul 

Administração. Não 

Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana 

Administração. Não 

Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto 

Alegre 
Não possui curso da área. Não 

Universidade Federal de 
Pelotas 

Administração, Design Digital, Processos Gerenciais e 
Engenharia de Produção. 

Não 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

Administração, Design, Design do Produto, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Automotiva e 

Engenharia de Produção. 
Não 

Universidade Federal de Santa 
Maria 

Administração, Desenho Industrial, Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia de Produção 

Engenharia Mecânica. 
Não 

Universidade Federal do 
Pampa 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e 
Administração. 

Não 

Universidade Federal do 
Paraná 

Administração, Design do Produto, Engenharia de 
Produção e Engenharia Mecânica. 

Não 

Federal Universidade de Rio 
Grande 

Administração e Engenharia Mecânica. Não 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

Administração, Design do Produto, Engenharia de 
Produção, Engenharia de Controle e Automação e 

Engenharia Mecânica. 
Não 

Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná 

Administração, Design, Engenharia de Produção, 
Engenharia de Controle e Automação e Engenharia 

Mecânica. 
Não 

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Fronteira_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Fronteira_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Latino-Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Integra%C3%A7%C3%A3o_Latino-Americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Ci%C3%AAncias_da_Sa%C3%BAde_de_Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Ci%C3%AAncias_da_Sa%C3%BAde_de_Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Ci%C3%AAncias_da_Sa%C3%BAde_de_Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Pelotas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Pelotas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Santa_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Pampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Pampa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Universidade_Federal_do_Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Universidade_Federal_do_Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Tecnol%C3%B3gica_Federal_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Tecnol%C3%B3gica_Federal_do_Paran%C3%A1
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APÊNDICE D – Manual para aplicação do SCOR- MPE 

Manual do SCOR 

Para aplicação do Modelo SCOR é necessário entender alguns conceitos, organizados 
em um breve glossário. 

Expressão Significado 

SCOR-MPE Modelo SCOR para Micro e Pequenas Empresas 

Responsividade Pedido adequado. 

Agilidade Rapidez em alocar recursos. 

Custo Gasto nos processos. 

Confiança Concretizar os objetivos. 

Gestão do Ativo Transformar dinheiro em dinheiro. 

Nível 1 Base das metas. 

Nível 2 Configuração de estratégias. 

Nível 3 Processos. 

Nível 4 Elementos dos Processos (ações, passos) 

Inputs Entradas, materiais a serem utilizados 

Estratégia Plano e posicionamento da organização 

Para a aplicação do SCOR-MPE deve-se seguir os seguintes passos: 

1 – Analisar as operações da organização, com atenção a cada processo e decisão 
tomada. 

2 – Definir etapas a serem realizadas (contribuição para o sucesso organizacional), tais 
como: planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno. Coloca-los na Coluna 
A. 

3 - Para cada etapa realizada (planejamento, fornecimento, operações, entrega e 
retorno) definir os processos realizados na Coluna B. 

4 – Descrever as habilidades da organização, na coluna C os responsáveis e na Coluna 
D os insumos. 

5- Atribuir valores na Coluna F de 1 a 3 (1 - ruim, 2 - regular e 3 - bom) os cinco atributos 
(responsividade, agilidade, custo, confiança e gestão dos ativos) de cada etapa 
(planejamento, fornecimento, operações, entrega e retorno). 

6- Na Coluna G observar resultados do somatório dos cinco atributos de cada etapa e 
determinar a estratégia a ser adotada conforme intervalo. 

Entre 5 e 8 – Traçar novas estratégias.  

Entre 9 e 11 – Ajustar estratégias. 

Entre 12 e 15 – Manter estratégia. 

7 – Na Coluna H as etapas da organização devem ser analisadas conforme o resultado 
de cada uma. 
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Caso o resultado seja manter a estratégia, a análise da etapa para por aqui e o 
posicionamento e os processos da organização devem ser mantidos.  

Caso o resultado seja ajustar a estratégia, os processos devem ser avaliados e 
mudanças traçadas nos pontos onde os riscos forem detectados. 

Caso o resultado seja traçar novas estratégias, os processos realizados na etapa devem 
ser repensados e as mudanças devem ser definidas de modo a solucionar o problema. 

8 – Para resultados que apontem para traçar novas estratégias e ajustar estratégias, as 
mudanças devem ser traçadas em quatro níveis conforme o problema detectado. 

Nível 1 – Definir meta para a mudança. 

Nível 2 – Configurar posicionamento a ser adotado. 

Nível 3 – Definir processos a serem realizados. 

Nível 4 – Determinar passos e atividades a serem executados. 

8 – As mudanças traçadas devem ser colocadas em prática na organização e os 
parâmetros devem ser utilizados como guia para acompanhamento dos resultados. 

9 – Após um trimestre os resultados das mudanças devem ser analisados e o modelo 
deve ser reaplicado com as informações atuais da situação da organização. 

ATENÇÃO: Não tome decisões sem informações precisas (verdadeiras e 
atualizadas) e as devidas análises. Os passos devem ser seguidos com atenção e 
caso apareçam dúvidas quanto à aplicação do Modelo um profissional da área 
deve ser consultado para maiores esclarecimentos.  

Fonte: Elaborado com informações da pesquisa 


