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RESUMO 

 

Na última década a complexidade do ambiente no qual as organizações estão 

inseridas aumentou dramaticamente, tendo de um lado os consumidores cada vez mais 

exigentes no que se refere à qualidade e valor agregado do produto e do outro as empresas 

com a necessidade de reduzir seus custos operacionais a fim de obter maior lucratividade, sem 

que para isso haja uma retração no seu crescimento ou na sua fatia de mercado que lhe 

compete. Nesse contexto surge a necessidade da estruturação eficaz das ações referentes ao 

planejamento estratégico organizacional alinhado com os processos de trabalho operacionais a 

fim de que os objetivos empresariais sejam alcançados, garantindo a competitividade da 

organização. Assim, este trabalho tem o intuito de analisar como é realizada a gestão da 

cadeia de suprimentos em um supermercado varejista à luz das diretrizes da Supply Chain 

Management através da utilização do modelo SCOR. Para efetivação desse estudo foi 

necessária uma pesquisa, classificada quanto aos seus objetivos, exploratória e descritiva, 

quanto ao seu procedimento, documental, de campo e estudo de caso. Além disso, o 

tratamento dos dados será de mérito qualitativo, utilizando a análise categórica temática de 

Bardin (1977). Por conseguinte, para a obtenção de dados foram realizadas entrevistas juntos 

aos gestores operacionais e estratégicos de uma empresa que recebeu o nome de 

Supermercado Ômega. Diante da análise das informações obtidas percebe-se que há um 

esforço da organização em aprimorar sua gestão da cadeia de suprimentos. No entanto, 

verificou-se a ausência de um alinhamento entre as diversas áreas que a compõe. Quanto aos 

seus processos de trabalho, ressalta-se que o foco da empresa ainda está muito direcionado à 

venda e não à rentabilidade, embora esteja passando por uma transformação em sua cultura 

organizacional. Contudo, registra-se a existência de muitos projetos de aprimoramento em 

desenvolvimento. Assim, pode-se perceber que há certa congruência entre os pressupostos do 

Modelo SCOR e os aplicados dentro da cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega, 

embora ainda seja necessário um esforço maior para um melhor alinhamento com o modelo 

estudado.   

 

 

Palavras-chave: Mercado Varejista, Modelo SCOR, Cadeia de Suprimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the last decade the complexity of the environment in which organizations are 

embedded increased dramatically, having on one side the increasingly demanding consumers 

in regard to the quality and value of the product and the other companies with the need to 

reduce operating costs in order to achieve greater profitability, without this there is a 

downturn in growth or market share powers. In this context the necessity of effectively 

structuring actions relating to the line with the operational work processes so that business 

objectives are achieved organizational strategic planning, ensuring the competitiveness of the 

organization. This study aims to analyze how you have made the management of the supply 

chain in a grocery retailer in the light of guidelines of Supply Chain Management by using the 

SCOR model. For realization of this study a survey was needed, classified according to their 

goals, exploratory and descriptive as to its procedure, document, field and case study. Thus, 

the processing of data will be qualitative merit, using the thematic categorical analysis of 

Bardin (1977). Thus, to obtain data interviews together the operational and strategic 

management of a company that was named Supermarket Omega were performed. After 

analyzing the information obtained is perceived that there is an effort of the organization 

enhance its management of the supply chain. However, there is a lack of alignment between 

the various areas that compose it. About their work processes, we stress that the focus of the 

company is still very directed on sailing than profitability, although it is undergoing a 

transformation in its organizational culture However, records the existence of many 

improvement projects in developing. Thus, it can be noticed that there is some consistency 

between the assumptions of the SCOR model and applied within the supply chain Omega 

Supermarket, although a greater effort to better align with the model still needs to be studied. 

 

 

Keywords: Retail Market, SCOR Model, Supply Chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década a complexidade do ambiente no qual as organizações estão 

inseridas aumentou dramaticamente, tendo de um lado os consumidores munidos de alta 

tecnologia para o acesso instantâneo à informação e a novos produtos, elevando sua exigência 

a outros patamares de qualidade e nível de atendimento. Do outro lado, empresas imersas na 

preocupação com a redução de custos e consequente aumento da margem de lucro através de 

seu desempenho produtivo. 

Nesse contexto surge a necessidade de um acompanhamento eficaz das ações 

referentes ao planejamento estratégico organizacional a fim de que os objetivos empresariais 

sejam alcançados, garantindo a competitividade no mercado. 

A partir desse ponto, um dos grandes focos de árduo investimento para se alcançar 

as metas estratégicas passa a ser as operações envolvidas na cadeia de suprimentos. Isso 

porque, a gestão da cadeia de suprimentos possibilita, através de seu gerenciamento eficaz, as 

maiores reduções de custos organizacionais, bem como permite que boa parte das ações 

elaboradas pelo planejamento estratégico se consolidem. 

Ressalta-se ainda que em alguns casos a própria cadeia de suprimentos torna-se o 

motor estratégico da organização, como revelam mais adiante os autores La Londe e Masters 

(1994), Novaes (2001); Christopher (1999), Felizardo e Hatakeyama (2002) dentre outros. 

No entanto, o processo logístico por si só não agrega economicidade e qualidade à 

gestão. Como qualquer outro processo de trabalho, deve ser mapeado e analisado para que 

possa se identificar quais os pontos fracos, fortes, possibilidades de aprimoramento de cada 

atividade envolvida direta ou indiretamente no fluxo do produto e informação do ponto de 

origem da demanda até o fornecedor de matéria-prima. 

Essa pesquisa tem como finalidade estudar a cadeia de suprimentos de uma 

organização focando principalmente em sua logística interna e seu elo entre fornecedores e 

clientes, através dos princípios básicos elencados por Ballou (1993; 2006), um dos mais 

conhecidos autores da área, juntamente com Bowersox e Closs (2001), da gestão da cadeia de 

suprimentos, bem como do modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) elaborado 

pelo Supply Chain Council no ano de 1996, em conjunto com mais de 60 empresas e 

atualmente com cerca de 800 clientes. 

Isso porque, a metodologia do modelo SCOR analisa não só os processos 

operacionais, mas também as interações desde o fornecedor do produto até o cliente final e 
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está se tornando a linguagem comum para aferição e comparação de cadeias de suprimentos e 

de práticas de gestão (MCCORMACK et al, 2008). 

Para isso, serão abordados os conceitos da gestão da cadeia de suprimentos, 

também conhecida como supply chain management, a fim de identificar seus pressupostos, 

bem como suas funções estratégicas. Além disso, será utilizada a metodologia SCOR para 

realização do mapeamento e verificação de unidades para avaliação de desempenho da cadeia. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Tendo em vista a necessidade de resguardar informações estratégicas da empresa 

estudada, neste capítulo serão abordadas informações determinantes apenas para identificar o 

porte da organização, sem que os dados apresentados a caracterizem de fato. Assim, a partir 

deste momento além de receber o nome fictício de Supermercado Ômega, ressalta-se que 

algumas informações não poderão ser descritas com exatidão. 

Diante do exposto deve-se dizer que o grupo que representa sua marca possui oito 

estabelecimentos além do Centro de Distribuição (CD) e emprega cerca de 3200 funcionários 

na Região. Com o intuito de retratar e ilustrar o organograma da empresa foi elaborado a 

figura constante no anexo II. No entanto, destaca-se que sua estrutura hierárquica é definida 

basicamente conforme abaixo: 

 

A missão da empresa tem como viés fundamental o atendimento ao cliente e a 

qualidade dos produtos oferecidos. Destaca-se ainda que o Supermercado Ômega, de acordo 

com Daniela Barbosa da Revista Exame (2013) e o site Supermercado Moderno (2014), 

encontra-se entre os trinta primeiros no ranking nacional referente ao faturamento. Pode-se 

dizer ainda que, em termo de incremento no faturamento real, a organização encontra-se entre 

os dez primeiros da Região Nordeste (FAUSTINO, 2013). 

Nos últimos anos a empresa investiu maciçamente em três áreas estratégicas: 

marketing, operações e comercial. No entanto, o maior investimento se deu em softwares e 

Conselhos 

Presidência 

Diretoria 

Gerência 

Setores 

Figura 1: Estrutura hierárquica do Supermercado Ômega 

Fonte: Elaborado pela autora 
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equipamentos a fim de dinamizar a informação entre suas unidades através de uma única base 

de dados. 
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O acirramento da competição entre as mais variadas organizações tanto no 

comércio atacadista como no varejista e ainda no setor de serviços por uma maior 

participação no mercado contribuiu para o desenvolvimento das técnicas estratégicas 

utilizadas nas mais diversas áreas dentro das empresas, bem como de seus processos trabalho. 

Nas últimas duas décadas a concentração de pesquisas sobre alinhamento e planejamento 

estratégico cresceu exponencialmente. Isso também trouxe a necessidade de aprimorar as 

atividades exercidas dentro das empresas, como por exemplo, marketing, logística, 

relacionamento com o cliente, pós venda, etc. 

A implantação dessas inúmeras técnicas e modelos fez com que as possibilidades 

de otimização, redução de custos e aumento da competitividade em todas as dimensões 

administrativas fossem sendo aos poucos diminuídas. No entanto, a cada dia surgem modelos 

com o objetivo de enxugamento de gastos e aumento do retorno para acionistas e empresários. 

Algumas vezes esses modelos não fazem o elo entre o planejamento e a estratégia 

da organização com a atividade operacional incorrendo em prejuízo, problemas operacionais e 

até a falência da instituição. 

O modelo SCOR, elaborado pelo Supply Chain Council, vem ocupar essa lacuna 

entre o operacional e o estratégico, fazendo a ligação entre o mundo das diretorias e dos 

operários. Além disso, torna-se uma referencia na área de logística por ter sido elaborada não 

só com base nas teorias administrativas e operacionais, mas também a partir da prática, uma 

vez que sua construção contou com a colaboração de várias empresas de diferentes segmentos 

do mercado.  

Sendo assim, surge a necessidade de verificar se as organizações brasileiras dentro 

de seus ambientes competitivos estão acompanhando o desenvolvimento e implementação de 

técnicas e modelos como o SCOR a fim de se manterem no mercado como organizações 

modernas, com cadeias de suprimentos enxutas e que agreguem valor ao produto ou serviço 

oferecido. 

Diante do exposto, registra-se que o ramo supermercadista está cada vez mais 

competitivo em virtude da tendência de descentralização das grandes lojas para espaços 

menores e dentro dos bairros em desenvolvimento. A concorrência neste segmento contempla 

não só as grandes e reconhecidas empresas do ramo, mas cada vez mais, pequenos comércios 

abrem as portas e garantem sua clientela através da especialização de seu atendimento.  
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Por outro lado, a abertura de grandes atacados vem conquistando clientes através 

da possibilidade de diminuição dos preços na aquisição de quantidades razoáveis de cada 

produto.  

Devido a este cenário é determinante que uma empresa de origem familiar se 

profissionalize com o intuito de continuar crescendo e conquistar cada vez mais uma parcela 

do mercado em que está inserida. Para tanto, um dos pontos nevrálgicos é a ligação entre o 

que se é planejado nos cargos de direção e o que realmente é produzido na ponta da cadeia. 

Além disso, vale ressaltar que a implantação de práticas inovadoras que agreguem 

valor e gerem economia é de extrema importância para a manutenção dos lucros e redução de 

custos. 

Assim, o intuito de verificar se o setor supermercadista brasileiro possui alguma 

tendência de alinhamento com as novas práticas e padrões internacionais desenvolvidos diante 

da competitividade, colaboração e experiência, bem como se os processos estão ajustados aos 

planos estratégicos adotando as melhores práticas do mercado, essa pesquisa pretende ser 

norteada pelo seguinte problema: Como a cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega 

está sendo gerenciada com base nos pressupostos e práticas referenciadas pelo modelo 

SCOR?  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em todo o mundo estão ocorrendo mudanças em diversos aspectos da vida 

humana, no âmbito corporativo essas mudanças ocorrem em velocidade ainda maior e isso se 

dá pelo fato da chamada corrida pela competitividade. 

De uma maneira geral, instituições estão buscando o aprimoramento de seus 

produtos e serviços através de definições estratégicas. Como as demais organizações, o 

Supermercado Ômega necessita aperfeiçoar diariamente o seu atendimento ao cliente sendo 

para isso determinante a apuração de seu apoio administrativo, pois sem ele sua atividade fim 

não pode ser executada. 

Este estudo propiciará uma visão para dar maior agilidade, planejamento, e 

controle da cadeia de suprimentos da organização, de modo a apoiar o alcance dos objetivos 

da mesma, alinhando-os com as estratégias definidas e dentro das devidas restrições de 

recursos para investimentos. 

Este estudo ainda visa contribuir para consolidação do tema na academia no que 

se referem as pesquisas relativas ao modelo desenvolvido pelo Supply Chain Council, o 

SCOR. Isto porque, de acordo com Zanandrea et al (2013) apenas dois artigos dos 61 

publicados na base de dados Emerald, entre os anos de 1997 e 2012, abordavam a cadeia de 

suprimentos brasileira. Tal resultado demonstra a carência de pesquisas e artigos publicados 

abordando a aplicação e adaptabilidade do modelo SCOR às organizações brasileiras, uma 

vez que a aplicação deste modelo tem-se demonstrado no exterior ser uma tendência nas 

grandes empresas. 

Além disso, possibilita a avaliação da estrutura de uma empresa regional que se 

destaca nacionalmente entre supermercados multinacionais e sua adequação ao mercado 

competitivo no qual está inserido. 

A pesquisa poderá proporcionar ainda à organização uma análise externa sob a 

ótica de um dos modelos mais modernos, padronizados e completos desenvolvidos para a 

cadeia de suprimentos. Com esse intuito poderá adotar novas práticas de atuação ou até 

mesmo verificar gargalos que impedem o alcance de sua missão com efetividade. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Analisar como é realizada a gestão da cadeia de suprimentos no Supermercado 

Ômega à luz das diretrizes da Supply Chain Management através da utilização do modelo 

SCOR. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico da empresa e a área 

responsável pela logística do Supermercado Ômega; 

 Identificar os processos da cadeia de suprimentos da empresa através de seu 

mapeamento, utilizando o modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference); 

 Avaliar a utilização das práticas da cadeia de suprimentos na organização através 

das diretrizes da Supply Chain Management e as melhores práticas do modelo 

SCOR; 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos de Supply Chain Management, ou 

Gestão da Cadeia de Suprimentos, com vistas a identificar seus pressupostos e necessidades, 

bem como sua necessidade de alinhamento com a estratégia empresarial. Mais adiante será 

abordado o Modelo SCOR que servira de apoio ao mapeamento, modelagem e definição dos 

processos administrativos e estratégicos ligados à cadeia de suprimentos. 

É determinante destacar neste ponto que o recorte desta pesquisa relacionada à 

cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega será baseado em sua logística organizacional 

incluindo-se a interação com clientes e fornecedores. No entanto, não é o objetivo desta 

pesquisa compreender a cadeia de suprimentos das demais organizações envolvidas no 

processo, apenas a ligação entre elas. 

 

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos de logística e supply chain a fim de 

possibilitar uma compreensão sobre os pressupostos de ambos os campos, bem como uma 

visão sobre os principais focos de sua convergente missão, ou seja, tempo, cliente, nível de 

serviço e redução de custos. 

 

2.1.1 Evolução e Conceitos: da logística ao supply chain 

 

A importância da logística revela-se desde o início da existência da humanidade, 

pois o homem descobriu a necessidade de produzir, armazenar e transportar seus bens e 

alimentos para sobreviver. Esses processos foram aperfeiçoados no momento em que os 

indivíduos passaram a formar grupos sociais, desencadeando os grandes impérios da 

Antiguidade. Nessa época os processos logísticos já eram de grande importância para a 

civilização nas construções e deslocamentos de exércitos para os conflitos, mas foi com os 

militares que o conceito e a efetividade desta operação ganharam força organizacional. 

Assim afirma-se que a logística como é conhecida foi desenvolvida pelos 

militares em meados da Segunda Guerra Mundial para coordenar o deslocamento de tropas, 

alimentos e equipamentos. Assim, integrou-se ao transporte a aquisição, armazenamento e 

fluxo de informação, para que o abastecimento das tropas fosse estabelecido. 
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Com o aumento da competitividade entre as empresas após a Segunda Guerra a 

diminuição de custos passou a ser tema de discussão entre os gestores. Para atingir este 

objetivo inúmeros modelos matemáticos foram desenvolvidos por pesquisadores da área para 

um melhor gerenciamento de todo o processo. No entanto, da mesma forma que da ampliação 

conceito de transporte desenvolveu-se a logística empresarial, uma nova concepção acerca do 

conjunto integrado dos processos ligados à logística chamou-se de cadeia de suprimentos 

(supply chain - SC). 

A figura abaixo sintetiza a evolução da logística até o conceito atual de supply 

chain management: 

 

Figura 2: Evolução da logística 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A grande diferença entre a logística empresarial e a cadeia de suprimentos está no 

fato de que a primeira possui foco apenas na operação da própria organização em questão, e a 

segunda possui uma visão mais ampla, onde é necessário um intenso fluxo de informação e 

colaboração dos diversos participantes da cadeia. 

A cadeia de suprimentos não existe sem a logística, isso porque esta é uma parte 

operacional importante da supply chain. O CSCMP, Council of Supply Chain Management 

Professionals, concorda quando diz em uma de suas definições para logística que esta é a 

parte da cadeia de suprimentos responsável por todo o planejamento e controle de forma 
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eficiente e eficaz, no que tange à expedição, armazenagem. No entanto, deve-se ressaltar que 

o conceito acerca da cadeia de suprimentos agregou mais alguns pontos elementares ao que se 

conhecia como logística empresarial, sendo sua definição dada pelo Supply Chain Council 

como sendo toda a extensão de esforços envolvidos na produção e entrega dos produtos, 

fazendo o acompanhamento do fornecedor do fornecedor ao cliente do cliente. 

Para entendermos os aspectos que giram em torno da cadeia de suprimentos 

devemos analisar as conceituações e pressupostos da logística por um momento. A logística 

em si busca atingir a coordenação de fluxo de entrada de material, estoque de matéria-prima, 

desempenho de atividades durante o processo de embalagem, armazenamento e saída do 

produto (PLOWMAN, 1964).  

No entanto, com a evolução e aprimoramento dos procedimentos, bem como o 

aumento da competitividade do mercado, o conceito de logística passou a ser considerado 

como o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação, estoque (tanto de 

produtos acabados como em processamento), através da organização e canais de marketing, a 

fim de efetivar um atendimento mais vantajoso em termos de custo (GATTORNA, 1994). 

Diante do exposto, pode-se ainda acrescentar que, além de se tratar de um processo de gestão 

estratégica de compra, transporte e armazenagem de matérias-primas, partes e produtos 

acabados, dever-se-á que a lucratividade da organização atual ou futura sejam maximizadas 

com o menor custo associado à efetivação da entrega das demandas (CHRISTOPHER, 2007). 

Assim, pode-se resumir que os principais focos desta atividade estão de acordo 

com os 7R´s de Moeller (1994) dentre eles: assegurar o produto correto, na quantidade certa 

em condições adequadas, no lugar e momentos exatos, com o preço justo para o cliente certo. 

A partir da conceituação da logística empresarial pode-se complementar, neste 

ponto, que a gestão da cadeia de suprimentos (GCS), também chamada de supply chain 

management (SCM), refere-se à integração de todas as atividades relacionadas anteriormente, 

ou seja, o processo de transformação e fluxo de bens e serviços desde os fornecedores de 

matéria-prima até o usuário final, incluindo todo o fluxo de informações dentro desta cadeia 

(BALLOU, 2006; COOPER, LAMBERT E PAGH, 1997; TRIENEKENS, 1999). 

Há a necessidade ainda, na cadeia de suprimentos, que se tenha um fluxo 

bidirecional de produtos, serviços e informação entre todos os que compõem a supply chain 

(LAMBERT; EMMELHAINZ; GARDNER, 1996; CHRISTOPHER, 2002).  

A gestão da cadeia de suprimentos fornece à organização ou gestor uma visão 

holística de todo o processo de aquisição, produção, armazenagem, abastecimento e transporte 
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de seu produto garantindo que o conjunto dessas atividades agregue valor ao cliente ou 

usuário final. Sendo assim, uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos propiciará que os 

processos, fluxo de materiais e informação se mantenham alinhados e integrados, a fim de 

atender as necessidades do mercado (FILHO, 2004). Ressalta-se ainda que a GCS tem como 

fundamento a coordenação dos processos entre os diversos participantes deste canal, 

agregando maior valor ao cliente e diminuindo os custos não só de uma instituição, mas de 

todas elas. 

Assim, seu objetivo é melhorar todo o processo de logística desde a previsão 

inicial até o cliente final. A SCM promove o uso mais eficiente da força de trabalho e de suas 

habilidades através da integração de todos na tomada de decisão e desenvolvimento de 

estratégias (STARKS, 2006). 

Além disso, o aumento da participação de mercado das empresas, o crescimento 

do comercio, a facilidade do acesso à informação e a exigências dos consumidores e usuários, 

as organizações deixam de participar de uma estrutura linear e acabam inseridas numa 

estrutura de rede de fornecedores e clientes. Por isso, a SC pode ser visualizada como uma 

rede de organizações conectadas e independentes, trabalhando em regime de cooperação a fim 

de aprimorar o fluxo de produtos e informação entre a cadeia e os consumidores finais. 

Desta forma passa-se a construir e institucionalizar uma cadeia de valor, na qual 

as atividades das organizações envolvidas são inetrconectadas e a ação de uma tende a afetar 

o custo e eficácia das outras (PORTER, 1986). Ademais, a cadeia de valor separa a empresa em 

duas vertentes, onde de um lado estão as atividades voltadas para a redução de custos e do outro 

as potenciais fontes de diferenciação de seus produtos.   

Com relação a obtenção de vantagem competitiva, o gerenciamento logístico 

eficaz pode propiciar à organização uma vantagem de custo e  de valor (CHRISTOPHER, 

2007).  

Umas das vantagens de valor e custo mais importantes é o tempo. O 

gerenciamento adequado do tempo em todas as fases da cadeia de suprimentos é determinante 

para que as operações logísticas sejam bem sucedidas. Por isso, o lead time,  ou seja, o tempo 

compreendido entre o recebimento do pedido e a efetivação da entrega do produto ou serviço 

para o cliente final, é um dos indicadores mais importantes no gerenciamento dos processos 

logísticos. Isso ocorre porque os usuários estão cada vez mais exigindo os produtos e serviços 

para pronta entrega, o que acarreta uma avaliação de tempo de produção, custos de estocagem 

e avaliação constante de modais de transporte. 
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Pode-se dizer que o serviço ou produto não tem valor algum até chegar ao cliente 

no tempo e lugar solicitados. Assim, são definidos outros 4R´s para orientar o gerente de uma 

cadeia de suprimentos, dentre eles o de responsiviness, reliability, resilience e relationships, 

ou seja, responsividade, confiança, resiliência e relacionamentos (CHRISTOPHER, 2007). 

Esses principios também são abordados pelo modelo SCOR que será explanado 

posteriomente, mas remetem à responder às exigências dos clientes de forma mais flexivel 

atendendo as necessidades de customizações, a certeza de atendimento da demanda através do 

gerenciamento eficaz da produção e dos estoques, a resistência à alta volatilidade do mercado 

e a qualidade no relacionamento com clientes e fornecedores. 

Diante desse contexto pode-se dizer ainda que todas as necessidades referentes a 

cadeia de suprimentos exposta acima vai de encontro a necessidade de alinhamento da área 

logística com o plano estratégico organizacional, pois é a integração dos processos logísticos 

com as demais áreas funcionais da empresa que permitem um alto desempenho da cadeia.  

Youn et al (2011) corroboram com essa afirmação quando escrevem que, na 

cadeia de suprimentos, o âmbito e a extensão da colaboração está alicerçado no refinamento 

das relações com os fornecedores e clientes através de esforços sistemáticos de toda a 

organização, envolvendo o compartilhamento eficaz da informação, tanto nos níveis 

estratégicos quanto nos operacionais. O autor continua ainda  assegurando que atingir esse 

patamar de comunicação exige apoio considerável dos níveis mais altos da administração. 

 

2.1.2 A Cadeia de Suprimentos 

 

Diante da evolução da logística à gestão da cadeia de suprimentos descrita acima, 

ressalta-se ainda que esse segundo conceito é complexo e, portanto, de acordo com Croom et 

al (2000), não é compreendido em sua integra, o que dificulta uma definição consolidada do 

assunto. Isso porque, está relacionado com inúmeras áreas distintas, tornando-se 

multidisciplinar. 

Além disso, a cadeia de suprimentos está intimamente ligada com ao ambiente 

competitivo no qual a organização está inserida, ao alinhamento estratégico das empresas envolvidas e 

à relação ganha-ganha entre seus participantes (MAIA; CERRA, 2006). 

Sendo assim, com o intuito de facilitar o entendimento e dinamizar a posterior 

análise a cadeia de suprimentos foi dividida em quatro partes conforme abaixo. 
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i. Logística de abastecimento 

 

A logística de abastecimento está relacionada com o fluxo de produto e 

informações entre os fornecedores e a organização, esta contempla um conjunto de 

abordagens utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes e centros de 

distribuição, para que os materiais entrem para a produção e entrega na quantidade certa, 

minimizando os custos globais do sistema ao mesmo tempo em que atinge o nível de serviço 

desejado (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY, 2003). 

Alguns autores consideram a logística de abastecimento uma fase do 

processamento de pedidos dentro da logística organizacional. No entanto, nesta pesquisa essa 

divisão se faz pertinente para auxiliar a análise dos processos, considerando suas estratégias e 

práticas aplicadas em sua gestão.  

De acordo com estudiosos, existem dois tipos de estratégias que podem ser 

adotadas, dependendo do foco de cada organização, para adquirir suprimentos. Atualmente, 

muitas empresas têm adotado a prática de trabalhar com apenas um fornecedor, em favor de 

uma relação mais duradoura com os mesmos. Tal relação de parceria pode trazer muitos 

benefícios à organização tais quais, adquirir suprimentos de melhor qualidade e otimizar os 

prazos de entrega. Além disso, a adoção desse tipo de prática baseado na parceria entre 

fornecedor e empresa, permite a ampliação da linha de produtos oferecidos por cada 

fornecedor, reduzindo os gastos com processamento e gerando ganhos para ambas as partes. 

Assim, o abastecimento diversificado impede que o fornecedor alcance economias 

de escala com grandes volumes de produção e aproveite adequadamente os ganhos da curva 

de aprendizagem (MINNER, 2003). No entanto, dentre os resultados finais da estratégia 

single sourcing
1
 estão um menor número de devoluções e baixos níveis de estoque (CHASE 

ET AL, 1998).  

Em contrapartida o multiple sourcing
2
 propicia o aumento da competição entre 

fornecedores, a redução ou ausência de dependência com as fontes de suprimento e a 

diminuição dos riscos de fornecimento (SILVA; PONTUAL, 2007). 

 

 

 

                                                
1 Utilização de apenas um fornecedor para determinado produto ou serviço. 
2 Selecionar e trabalhar com mais de dois fornecedores equivalentes para um tipo de produto ou serviço. 
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ii. Logística empresarial 

 

A logística tem como objeto de estudo o planejamento, organização e controle das 

unidades envolvidas com a armazenagem e distribuição de produtos a fim de diminuir custos, 

aumentando a rentabilidade dos serviços de distribuição de mercadorias aos clientes 

(BALLOU, 1993). O CSCMP, Council of Supply Chain Management Professionals, concorda 

quando diz em uma de suas definições para logística que esta é a parte da cadeia de 

suprimentos responsável por todo o planejamento e controle de forma eficiente e eficaz, no 

que tange à expedição, armazenagem. No entanto, o CSCMP, acrescenta uma questão 

importante, atentando também para a responsabilidade da área logística com relação ao fluxo 

de informações durante o processo. 

Dentre as atividades logísticas principais estão: o processamento de pedidos, a 

manutenção dos estoques e o transporte de mercadorias. Pode-se afirmar que as duas últimas 

atividades citadas estão intimamente ligadas ao alcance da missão da logística, pois agregam 

o valor de tempo e lugar, respectivamente. Porém, essas três atividades básicas são 

importantes para a definição do ciclo crítico de atividades logísticas (BALLOU, 1993). 

Deve-se atentar ainda para a necessidade da efetivação das atividades de apoio, 

dentre elas, a aquisição de materiais ou produtos, a forma de armazenagem, o manuseio das 

mercadorias, a programação, a embalagem de proteção e o fluxo de informações, formando 

um projeto de rede (BOWERSOX; CLOSS, 2001), que dão suporte à armazenagem, 

distribuição e efetivação de pedidos. Por isso, far-se-á uma breve explanação de cada uma das 

três atividades destacadas. 

a) Armazenagem 

Sabe-se que existem algumas teorias sobre o estoque nulo, no entanto, para que 

isso ocorra é necessário que se tenha uma previsão de demanda precisa, o tempo de 

fornecimento seja praticamente zero, o transporte totalmente confiável, e a coordenação entre 

oferta e demanda perfeita (BALLOU, 1993). Tais práticas não ocorrem na realidade e por 

isso, as organizações procuram manter níveis de estoques que são mensurados de acordo com 

o nível de serviço desejado. O dimensionamento adequado dos estoques e a localização do 

armazém são determinantes para a diminuição de custos desse processo. 

Assim, a necessidade dos armazéns é determinante devido à sua funcionalidade e 

benefícios. A armazenagem pode significar à empresa benefícios econômicos e de serviços 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). Dentre os benefícios econômicos estão a 
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consolidação e desconsolidação de cargas; sortimento (operações de cross-docking, 

combinação e montagem); processamento e adiamento; formação de estoques; e logística 

reversa. Já os benefícios de serviço estão associados à estoque ocasional; sortimento 

completo; apoio à produção; e presença de mercado; 

Além disso, o layout do galpão, bem como o manuseio e a embalagem dos 

produtos também são questões importantes nesse capítulo, pois podem influenciar no fluxo de 

movimentação dos produtos e pessoas e na deterioração dos produtos armazenados, 

incorrendo em aumento de avarias e redução no tempo de separação e carregamento de 

cargas. 

b) Processamento de pedidos 

O processamento de pedidos é uma das fases críticas da logística, pois está 

relacionado com a preparação, transmissão, expedição e status do pedido. Assim, elabora-se o 

ciclo de pedido que consiste em elementos como a preparação e transmissão do pedido, 

recebimento e entrada do pedido, processamento do pedido, resgate no estoque e embalagem, 

expedição e entrega (LAMBERT, 1998). 

Ballou (2006) faz a representação do fluxo do processamento de pedidos de forma 

a identificar todas as suas fases: 

 

 

- 
Rastreamento  

- 
Comunicando 
o cliente sobre 
a situação 
atual 

Relatório da 
situação do 

pedido 

- Retenção, 
produção ou 
compra do 
produto  

- Embalagens 
para despacho  

- Programação 
da entrega  

- Preparação 
da 
documentação 
de embarque 

Atendimento do 
pedido 

- Verificando o 
estoque  

- Verificando a 
exatidão dos 
dados  

- Conferindo o 
crédito  

- Pedido em 
atraso/cancela
do  

- Transcrição  

- Faturamento  

Entrada do 
pedido 

- Transmitndo 
as 
informações 
do pedido 

Transmissão do 
pedido 

- Requisição 
de produtos e 
serviços 

Pedido 

Figura 3: Elementos típicos do processamento de pedidos 

Fonte: Ballou, 2006. 
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c) Transporte 

Sabe-se que o transporte de mercadorias é o processo que demanda mais 

investimento. O frete dos produtos chega a compor cerca de dois terços de todo o gasto 

logístico de uma empresa (BALLOU, 1993). Corroborando com essa afirmação, Mason et al 

(2003) complementa que atualmente o custo de transporte pode atingir de 2% a 4% da receita 

da empresa e de 30% a 60% de seus custos totais.  

O sistema de transporte auxilia no aumento da competitividade e nível de serviço, 

uma vez que propicia a chegada do produto em locais onde não há sua produção, pode 

otimizar a economia em escala, influencia no preço do produto e agrega valor de tempo e 

lugar. Isso porque interferem na formação dos estoques, no nível de serviço e no 

planejamento da produção (HOLTER et al, 2008). 

Os serviços de transporte podem ser definidos através de critérios como custo, 

tempo médio de entrega e perdas provenientes do tempo de trânsito da mercadoria. Nesse 

ponto deve-se comentar que, com o desenvolvimento da internet e o aumento da expectativa 

do cliente em relação ao tempo de espera para consumo dos produtos, as empresas cada vez 

mais tentam equilibrar uma resposta rápida, com carregamentos e entregas mais frequentes, e 

os custos de transporte (MASON et al, 2003). 

De acordo com Martins et al (2011) a avaliação de desempenho da área de 

transporte de uma empresa pode ser baseada nos seguintes parâmetros: velocidade (tempo 

gasto em trânsito); disponibilidade (capacidade de atender a qualquer origem e destino); 

confiabilidade (potencial de variação no tempo total de prestação do serviço); capacidade 

(condição de manipular qualquer carga e em qualquer quantidade); frequência (capacidade de 

atender a qualquer momento).  

No quesito transporte as organizações tem a opção de terceirizar a distribuição ou 

investir em frota própria. Em ambos os casos há aspectos positivos e negativos e a escolha 

entre as duas vai ser definida pela estratégia da organização. No primeiro caso, não há a 

necessidade de imobilização do capital da empresa em modais de transporte e pessoal. No 

entanto, com a frota própria espera-se ganhar maior desempenho operacional e 

disponibilidade. 
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iii. Logística de distribuição ou distribuição física 

 

A logística de distribuição vem sofrendo muitas transformações juntamente com a 

logística e a ampliação dos mercados, exigindo cada vez mais o aprimoramento desse 

processo através da melhoria dos transportes (ECONOMOTO, 2005). Este processo em si tem 

o objetivo de efetivar a entrega propriamente dita, seja de bens acabados ou semiacabados 

adquiridos pelos clientes, além de garantir que estes estejam disponíveis no momento 

desejado e a um custo razoável (BALLOU, 1993). Assim, em sua essência é considerado 

como o fluxo de produtos do término da linha de produção aos clientes finais (DORNIER, 

2000). 

Esta área da logística está intimamente ligada à estratégia de transportes, bem 

como a localização do armazém e onde o produto deve ser distribuído. 

É importante destacar que a movimentação do produto não termina quando da 

entrega do pedido ao cliente, pois o mesmo pode devolvê-lo, incorrendo na logística reversa. 

Para a efetivação da distribuição física é necessário que todos os processos relacionados nos 

capítulos anteriores tenham sido realizados, pois este é mais um momento da verdade para o 

cliente.  

Um bom planejamento desta atividade pode criar condições para alcançar a 

eficiência e a confiabilidade no serviço prestado pela empresa, garantindo a satisfação dos 

clientes e a redução dos seus custos (BOTELHO, 2003). 

Diante do exposto e considerando que todos os aspectos vistos anteriormente 

influenciam no valor agregado do produto ou serviço, e que no caso desta pesquisa 

estudaremos a cadeia de suprimentos baseada na prestação de um serviço logísticos, é 

necessária a especulação de alguns pontos relacionados à nível de serviço. 

 

iv. Nível de serviço 

 

Nível de serviço é um conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem 

aos seus clientes, dentre eles uma combinação de preço, qualidade e serviço (BALLOU, 

1993). Além disso, é uma das métricas consideradas para a avaliação de desempenho de uma 

cadeia de suprimentos, uma vez que define o tempo de entrega de um produto ou serviço de 

acordo com a expectativa do cliente, fazendo com que a efetividade da cadeia esteja 

intimamente ligada ao nível de serviço atingido (CARIDI et al, 2012). 
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Além disso, a valoração do nível de serviço também está relacionada com a 

expectativa do cliente, que é composta por vários fatores, conforme abaixo: 

 

 Confiabilidade: desempenho das atividades conforme prometido pelo 

fornecedor; 

 Capacidade de resposta: capacidade e disposição da empresa para 

fornecimento do serviço de imediato; 

 Acesso: contato fácil; 

 Comunicação: manter os clientes informados de forma proativa; 

 Credibilidade: comunicação verdadeira e honesta; 

 Segurança; 

 Cortesia: relação de polidez, amizade e respeito no contato; 

 Competência; 

 Tangíveis: aparência física das instalações, pessoal e equipamentos; 

 Conhecendo os clientes: os clientes se sentem únicos e cabe à empresa 

tentar identificar a singularidade de cada um (BOWERSOX; CLOSS; 

COOPER, 2006). 

Embora as organizações tenham concepções divergentes sobre o serviço ao cliente 

LaLonde e Zinser em 1976 sugeriram um modelo simples, porém abrangente para avaliação 

dos componentes intrinsecos à prestação do serviço logístico. 

Esse modelo foi dividido em três tipos de elementos: pré-transação, transação e 

pós-transação, conforme podem ser visualizadas nos quadros a seguir. 
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 Ressalta-se ainda que quanto maior o nível de serviço prestado, maior os custos 

da organização, pois maior serão seus custos com estoques, transporte e pessoal. 

De acordo com Ballou (1993) existem alguns elementos que influenciam 

diretamente o nível de serviço, citados abaixo por ordem de relevância: 

 Tempo médio de entrega 

 Variabilidade do tempo de entrega 

 Informações sobre andamento do pedido 

 Serviços de urgência 

 Método para emissão de ordens 

 Resolução de queixas 

•Política formal de serviço ao cliente; 

•É comunicada interna e externamente? É compreendida? É específica e quantificada 
quando possível? 

•Acessibilidade 

•É facil entrar em contato com a empresa? Exite apenas uma única forma de contato 
possível? 

•Estrutura organizacional 

•Existe estrutura para a gestão do serviço ao cliente? Que nível de controle se possui 
sobre os processos relacionados aos serviços? 

•Flexibilidade do sistema 

•A prestação do serviço pode ser facilmente adaptada às necessidade dos clientes? 

Elementos da pré-transação 

•Ciclo do pedido 

•Qual o intervalo de tempo entre o pedido e a entrega? Qual a confiabilidade? 

•Disponibilidade de estoque 

•Qual é a porcentagem de demanda atendida para cada item do estoque? 

•Taxa de atendimento do pedido 

•Qual é a proporção de pedidos atendidos no tempo de espera estipulado? 

•Informações sobre a situação do pedido 

•Qual o tempo de resposta de um questionamento?  

Elementos da transação 

•Disponibilidade de peças para reposição 

•Qual o nível de estoque das peças para reposição? 

•Tempo de atendimento de chamada 

•Quanto tempo decorre para o primeiro contato e providências após abertura do 
chamado? 

•Queixas e reclamações dos clientes 

•Existe a medição da satisfação do cliente? Quão prontamente se lida com as 
reclamações e devoluções? 

Elementos da pós-transação 

Figura 4: Componentes do serviço ao cliente. 
Fonte: adaptado de LaLonde; Zinser (1976) 
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 Exatidão no preenchimento de pedidos 

 Política para devolução 

 Procedimento de cobrança 

Pode-se dizer ainda que o nível de serviço estabelecido pela organização comanda 

toda a estrutura de sua cadeia de suprimentos, tornando-se essencial para a formulação de uma 

estratégia voltada ao atendimento das expectativas dos clientes (FLEURY et al, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A estratégia empresarial compreende, de uma forma geral, o planeamento 

estratégico, a consciência do comportamento ao longo do tempo, o posicionamento da 

empresa e dos seus produtos nos mercados, a forma de atuação de acordo com a visão 

estratégica e a manobra específica para bater a concorrência, ou seja, respectivamente o plano, 

o padrão de comportamento, o posicionamento perante o ambiente externo, a perspectiva e as 

metas, e a competitividade (MINTZBERG, 1994). 

Sendo assim, pode-se dizer que as estratégias incluem ações que vão desde a 

racionalização, com o objetivo de melhorar a produtividade até a qualidade dos produtos, 

principalmente por meio da incorporação de progresso técnico (BONELLI, 2000). No 

entanto, a definição de estratégia é diferenciada para cada autor que a define. A estratégia 

pode ter o significado de políticas, objetivos, táticas, metas, programas, entre outros, numa 

tentativa de exprimir os conceitos necessários para defini-la, é um plano que integra os 

objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização, em um todo coeso 

(MINTZBERG; QUINN, 1991).  

Ademais, afirma-se que a estratégia corresponde ao conjunto de decisões e ações 

da organização que, de uma forma sólida e consistente, visam proporcionar aos clientes maior 

valor agregado no produto ou serviço do que o oferecido pela concorrência (DIAS, 2005). 

Ressalta-se ainda a diferença entre estratégia e planejamento estratégico conforme 

Mintzberg (2004), onde “as organizações se engajam em planejamento formal, não para criar 

estratégias, mas para programar as estratégias que já têm, isto é, elaborar e operacionalizar 

suas consequências formalmente”. Além disso, o autor ainda afirma que a estratégia é o ponto 

de partida para o planejamento estratégico e não sua consequência, ressaltando ainda que o 

“planejamento ajuda a transformar as estratégias pretendidas em realizadas”. 

Como visto no capítulo anterior, dentre os objetivos do gerenciamento da cadeia 

de suprimentos estão a redução dos gastos, a minimização dos desperdícios, a redução do 

tempo do ciclo pedido-entrega, a flexibilidade de resposta da organização e a redução do 

custo unitário da atividade (BREWER; SPEH, 2000). 

Devido a isso a integração proporcionada pela cadeia de suprimentos permite que 

as empresas atinjam total potencial de suas atividades que agregam valor, gerando vantagem 

competitiva significante (LA LONDE; MASTERS, 1994). Isto porque, quando o processo 

entre fabricante-fornecedor-cliente é executado em menor tempo, a cadeia de suprimentos 
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tende a reduzir os seus custos e operar de forma mais eficiente. No entanto, deve existir a 

fluidez na circulação tanto das informações quanto dos produtos para que esta redução de 

tempo realmente ocorra (BREWER; SPEH, 2000). 

Assim, se a estratégia é voltada para a produtividade, com vistas a atingir as 

expectativas dos clientes e acionistas, aumentando a competitividade organizacional, pode-se 

dizer que é possível construir uma estratégia tendo como base a logística (NOVAES, 2001; 

CHRISTOPHER, 1999). 

Antigamente toda a área ligada à logística empresarial era tratada como um 

simples conjunto de atividades sem qualquer caráter gerencial, sendo rebaixada apenas aos 

níveis operacionais. No entanto, no atual contexto de mercado a área encontra-se em processo 

de inserção no planejamento estratégico das organizações. Com a integração dos processos 

logísticos através da visão da cadeia de suprimentos, unindo os processos industriais e 

comerciais desde os fornecedores ao cliente final, conforme apresentado no item predecessor, 

a área logística deixa de ser apenas operacional para tornar-se gerencial e estratégica 

(FELIZARDO; HATAKEYAMA, 2002). 

A cadeia de suprimentos é responsável pelo gerenciamento estratégico da 

aquisição, movimentação, estoque e direta prestação do serviço ao cliente que deseja que o 

produto ou serviço esteja disponível para que seja consumido no momento em que surgir sua 

necessidade. 

Assim, o grande desafio para área logística atualmente está em equilibrar a 

necessidade de redução de custos da organização e o nível de serviço prestado ao cliente, ou 

seja, a sinergia entre o capital financeiro e intelectual, clientes, tecnologia e recursos humanos 

torna-se imprescindível para as organizações (FARIA; COSTA, 2010). A preocupação com o 

capital investido é tão grande que muitas vezes as instituições se esquecem de que a missão 

principal da logística é tornar o produto disponível para os clientes de forma rápida e 

confiável, e acabam economizando seus recursos financeiros, mas aumentando os prazos de 

entrega e atendimento (ANDERSSON; ARONSSON; STORHAGEN, 1989). 

Ressalta-se ainda que a gestão da cadeia de suprimentos atrelada a coordenação, 

pontualidade, visibilidade e transparência torna-se uma importante capacidade estratégica 

organizacional. Assim, para uma gestão efetiva da cadeia a própria informação possui valor 

estratégico significativo (JEFFERS, 2010) e, é apenas através do uso da estratégia que as 

unidades conseguem utilizar e integrar as informações obtidas na realização de cada uma das 

operações, a fim de desenvolver planos de ação de forma mais rápida e reunir todas as 
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habilidades para confrontar as incertezas geradas pela grande instabilidade e complexidade do 

ambiente no qual estão inseridas (FABBE–COSTES; COLIN, 1994). 

Diante do exposto, afirma-se que é necessário que sejam identificadas no 

planejamento estratégico da organização quais devem ser os rumos a serem seguidos e as 

metas atingidas. Assim, a estratégia adotada pela cadeia de suprimentos deve permitir que não 

só as atividades operacionais alcancem um bom desempenho, como também as demais ações 

inter-relacionadas, de modo a atingir os objetivos estratégicos da organização.  

Destaca-se ainda que na atualidade a logística, em sua essência, está sendo 

vislumbrada mais como um sistema de criação de valor do ponto de vista do processo e 

menos enquanto uma função da organização. Isto porque, promove a integração e 

coordenação dos processos de negócio da empresa desde a origem da demanda até ao 

fornecedor de produto ou serviço (DIAS, 2005). 

De acordo com Fabbe-Costes e Colin (1994) a área logística possui três pilares 

relacionados às suas competências estratégicas intrínsecas: ação, especialidade e 

conhecimento, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

 

 

Neste ponto deve-se fazer uma ressalva para explanar duas conceituações distintas 

encontradas nas organizações e nas quais essa pesquisa se deparará mais adiante. Sendo 

Figura 5: Inter-relação entre as três dimensões da competência 

Fonte: Fabbe-Costes; Collin, 1994. 
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assim, elenca-se a diferenciação entre a estratégia logística e a logística estratégia para que 

não haja desvio no entendimento dos pontos de vista deste estudo.  

 A relação entre ambos os conceitos descritos está na passagem da logística como 

uma ferramenta ou atividade de suporte para a constituição da própria fonte ou motor da 

estratégia (DIAS, 2005).  

 

2.3 MODELO SCOR 

 

Nesse capítulo será abordada a origem do modelo SCOR, bem como seus 

pressupostos, processos de negócio e procedimentos de aplicação. Isso porque, conforme 

explicitado anteriormente, existem poucas pesquisas publicadas sobre o assunto, 

principalmente no Brasil, conforme verificado por Zanandrea et al (2013). 

 

2.3.1 Definições 

 

O Supply Chain Operations Reference - SCOR é um modelo da gestão da cadeia 

de suprimentos desenvolvido em 1996 pelo Supply Chain Council, organização sem fins 

lucrativos cuja missão é auxiliar as instituições na otimização e aprimoramento das suas 

cadeias de suprimentos através da disponibilização de treinamentos, ferramentas 

caracterizadas como melhores práticas e estruturação de metodologias na área logística. 

Assim, combina os elementos relacionados à engenharia de processos de negócios, métricas e 

benchmarking (BOLSTORFF; ROSEBAUM, 2007; STEWART, 1997).  

O SCOR é um modelo de referências de processos desenvolvido especificamente 

para efetivação da gestão integrada da cadeia de suprimentos (STEWART, 1997; SCC, 2012). 

Este modelo enfatiza a orientação do processo e tira a ênfase organizacional ou 

orientação funcional (foco vertical). Isto significa que o modelo se concentra nas atividades 

envolvidas no processo e não no grupo profissional ou elemento organizacional que pode 

executar tal atividade (MCCORMACK et al, 2008). 

A aplicação do SCOR possibilita o mapeamento detalhado das atividades da 

Supply Chain, através da abordagem por processos, bem como a aplicação de indicadores de 

referência para os processos identificados, além de padronizar a linguagem utilizada na cadeia 

de suprimentos das organizações. 
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Como dito anteriormente este modelo possui basicamente três componentes que 

formam seus pilares de sustentação: a reengenharia de processos de negócios, utilizada para 

mapear os processos de trabalho atuais possibilitando modificações em seu desenho; o 

benchmarking, utilizado para comparar o desempenho da organização com outras similares; e 

análise das melhores práticas, que possibilita identificar práticas gerenciais em instituições de 

referência (LAMBERT, 2006). 

Outrossim, deve-se acrescentar que o modelo SCOR foi elaborado sob a ótica de 

três tipos de processos produtivos, dentre eles, as que produzem para estoque (MTS – Make 

To Stock), sob encomenda (MTO – Make to Order) e as que além de produzirem realizam os 

projetos dos produtos (ETO – Engeneering to Order). É imprescindível destacar que algumas 

empresas podem empreender um ou mais tipos de processos produtivos.  

Ressalta-se ainda que foi utilizada como base para esse estudo a 11ª versão do 

modelo SCOR datada do ano de 2012, considerada a mais atualizada disponível para consulta 

de não associados ao Supply Chain Council. 

 

2.3.2 Estrutura 

 

Os pilares de sustentação referenciados acima fazem com que a estrutura do 

modelo fique dividida em:  

 Planejamento, ou seja, o processo de planejamento tem o intuito de alinhar 

os recursos disponíveis para atendimento da demanda projetada, bem 

como possibilita o equilíbrio entre estes, podendo aprimorar o tempo de 

resposta da cadeia de suprimentos.  

 Processos de execução, nos quais são determinados a programação e 

sequencia da produção.  

 Processos de apoio e suporte, onde a informação é preparada e gerenciada 

a fim de que os processos de execução e planejamento possam ser 

executados.  

 

2.3.3 Processos de negócio do modelo SCOR 

 

O modelo de gestão da cadeia de suprimentos definida através do SCOR é 

organizado com base em seis processos primários de gestão: plan (planejar), source 



27 

 

(fornecer), make (produzir), deliver (entregar), return (retorno ou feedback) e enable 

(disponibilizar) (BOLSTORFF; ROSEBAUM, 2007; SCC, 2012), podendo a interação entre 

eles ser visualizada na figura abaixo: 

 

Estes seis processos juntamente com os modelos de produção das organizações 

podem ser vistos na figura a seguir a fim de auxiliar no entendimento dos constructos do 

SCOR, bem como da configuração de seu processo de negócio.  

Figura 6: Six major management processes 

Fonte: SCC, 2012. 

 

 

Figura 7: Configuração de processos de negócios do modelo SCOR 

Fonte: SCC, 2005 
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2.3.4 Níveis de aprofundamento 

 

O SCOR é dividido basicamente em quatro estratificações relativas os níveis de 

aprofundamento e detalhamento de seus processos. No entanto, apenas os três primeiros são 

modelados. Isso porque, de acordo com o Supply Chain Council, o último nível de 

detalhamento refere-se à especificidade de cada organização, deixando a cargo dessas a 

determinação de suas próprias delimitações. 

Sendo assim a próxima figura possibilita a visualização destes níveis: 

Figura 8: Modelo hierárquico de processos 

Fonte: adaptado de SCC, 2012. 
 

 

É determinante ressaltar que no modelo SCOR as funções exercidas dentro da 

organização não são o ponto central, mas sim a descrição dos processos de trabalho alinhados 

à estratégia organizacional (SCC, 2012). 
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Cada nível visualizado na figura anterior possui suas próprias métricas. Além 

disso, de acordo com o SCC (2012), cada elo da cadeia de suprimentos é composto pela 

trilogia formada pelos processos de abastecer, produzir e entregar. 

Após a definição dos macroprocessos, o segundo nível de representação da cadeia 

pode ser visualizado conforme a figura que se segue, demonstrando seu detalhamento 

referente as categorias de processos e as interações entre elas. 

 

 

 

Pode-se dizer ainda que o objetivo do modelo desenvolvido é elaborar e 

desenvolver uma arquitetura de processos na qual consiga se visualizar as interações estre 

eles, como se desenvolvem, os requisitos necessários para que funcionem de modo efetivo. 

Assim, o SCOR é dividido em quatro seções, dentre elas a performance, os processos, as 

práticas e as pessoas. 

No que se refere à performance, o modelo define que esta é um grupo de métricas, 

ou melhor, indicadores que definem e expressam a estratégia da organização. No entanto, este 

atributo não pode ser mensurado, mas seu conjunto possibilita o direcionamento estratégico. 

Dentre os atributos de performance elencados pelo Supply Chain Council estão: reliability 

(confiança), responsiveness (neste caso melhor traduzido como ciclo de pedido), agility 

(agilidade de mudança, no sentido de flexibilidade), costs (custos de operação) e asset 

management efficiency (gestão eficiente de ativos). 

Figura 9: Detalhamento e interação dos processos 

Fonte: adaptado de SCC, 2012. 
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O modelo ainda fornece uma lista pré-definida de descrições de atividades 

relacionadas à cadeia de suprimentos, bem como os indicadores de desempenho atribuídos a 

cada uma delas. Além disso, oferece a possibilidade de benchmark através da apresentação 

das “melhores práticas” das organizações, ou seja, a forma única de realização de um 

processo que agrega muito valor ao produto ou serviço.  

 

2.3.5 Aplicando o modelo SCOR (etapas) 

 

Para aplicação do modelo SCOR os passos básicos propostos por Bolstorff e 

Rosebaum (2007) e adaptados por esta autora são elencados a seguir. 

A primeira fase está ligada ao planejamento e organização. Assim, antes de iniciar 

o mapeamento propriamente dito é necessária a contextualização da organização que será 

estudada através da descrição do plano estratégico, elencando as estratégias e descrevendo 

seus serviços, bem como realizando a análise SWOT para sua cadeia de suprimentos; 

performance financeira; perfil interno da instituição; perfil externo; matriz de definição da 

cadeia de suprimentos. 

Na fase seguinte onde os autores propõem o início do projeto e a definição das 

métricas de referência para as operações da cadeia de suprimentos que serão utilizadas na 

avaliação de desempenho da cadeia de suprimentos, identificando o que é determinante medir 

para verificação da cadeia. 

No terceiro passo é necessário se definir os atributos competitivos necessários 

para a organização. Assim, deve-se avaliar o mercado para identificação das características de 

cada organização que lhes remetem alta competitividade.  

Até este ponto os esforços estão concentrados em obter informações que serão 

utilizadas para análise da cadeia de suprimentos. No entanto, após identificadas essas 

informações inicia-se o desenho do fluxo de materiais. Esta é a parte mais interessante de todo 

o processo, pois tem a capacidade de identificar todas as atividades da cadeia de suprimentos, 

bem como associá-las aos seus indicadores. Nesta etapa são elaborados os mapas de 

localização geográfica e de movimentação de produtos da organização. 

Depois da modelagem dos processos, o passo seguinte é submeter à cadeia de 

suprimentos às análises necessárias para identificar as limitações e possibilidades de 

aprimoramentos. 
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3 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

Para que se atingisse o objetivo desta pesquisa, o qual consiste em analisar os 

processos logísticos do Supermercado Ômega à luz das diretrizes da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos através do modelo SCOR, foi necessária uma pesquisa, classificada quanto aos 

seus objetivos, exploratória e descritiva, quanto ao seu procedimento, documental, de campo e 

estudo de caso. 

Por conseguinte, o tratamento dos dados será de mérito qualitativo, pois tem como 

finalidade os fenômenos ocorridos dentro da realidade, através da contribuição das pessoas 

nele envolvidas (ROESCH, 2000).  Para isso foi utilizada o modelo de análise de conteúdo de 

Bardin. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto aos objetivos da pesquisa esta se classifica como do tipo exploratória para 

definir com maior precisão o problema e levantar um maior número de dados para que fosse 

traçado um plano de ação mais eficaz. O objetivo principal da pesquisa exploratória é 

possibilitar a compreensão do problema a ser enfrentado pelo pesquisador (MALHOTRA, 

2001). Além disso, tal pesquisa utiliza métodos bastante vastos e mutáveis como o 

levantamento em fontes secundárias, levantamento de experiência, estudos de casos 

selecionados e observação informal (VIEIRA, 2002).  

A pesquisa do tipo exploratória ainda tem como objetivo aumentar a familiaridade 

do pesquisador com o problema, tornando-o mais explícito (GIL, 2002). 

Também foi empregada a pesquisa descritiva, que visa descrever os fenômenos 

ocorridos e envolve técnicas de coletas de dados, tais qual questionário, formulário e 

entrevistas, pois esse tipo de pesquisa serve de base para explicação dos fenômenos, embora 

apenas exponha suas características (VIEIRA, 2002).  

Além disso, quanto à classificação de seus procedimentos, esta pesquisa foi 

documental, de campo e um estudo de caso. 

A pesquisa documental foi utilizada para verificar as informações existentes sobre 

a Cadeia de Suprimentos do Supermercado Ômega, pois recorre à fontes diversificadas, como 

textos, documentos, tabelas, além disso, foi associada à pesquisa de campo, na qual serão 
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realizadas entrevistas com pessoas estratégicas que fazem parte da organização em foco, bem 

como a observação em campo.  

Além disso, pode-se dizer que se realizou um estudo de caso, que consistiu em um 

procedimento técnico, com o objetivo de estudar com profundidade um objeto ou uma 

situação determinada, para que este proporcione amplo conhecimento sobre os mesmos. De 

acordo com Yin (2001, p.21) o “estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real”. O autor ainda argumenta 

que embora estudos de casos sejam constantemente criticados por não se constituírem de base 

para a generalização científica, o mesmo acontece com outras formas de pesquisa. No entanto, 

o estudo de caso único, como é o caso desta pesquisa, pode ser utilizado para as seguintes 

finalidades: um teste crucial da teoria existente; uma circunstância rara ou exclusiva; um caso 

típico ou representativo; quando o caso serve a um propósito, é revelador ou longitudinal 

(YIN, 2001). 

Esta pesquisa teve como universo o Supermercado Ômega, seus gestores que 

estavam direta ou indiretamente ligados aos processos logísticos ou à cadeia de suprimentos, 

formando um conjunto de elementos que apresentam uma característica comum e que foram 

objetos de estudo. 

A análise dos dados obtidos se deu através da abordagem qualitativa, utilizando-se 

da análise de conteúdo de Bardin, que é baseada em procedimentos sistemáticos que 

identificam o objeto intrínseco à mensagem nas comunicações relacionada com os 

motivadores da transmissão, seja ela verbalizada ou escrita, a partir de indicadores de seu 

conteúdo (BARDIN, 1977). 

É determinante destacar neste ponto que o recorte desta pesquisa relacionada à 

cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega baseou-se nas atividades logísticas 

intrínsecas à organização incluindo a interação com clientes, neste caso as lojas, e 

fornecedores. No entanto, não foi o objetivo desta pesquisa compreender a base da cadeia de 

suprimentos das demais organizações envolvidas no processo desde o fornecedor de matéria-

prima, passando pelo fabricante até chegar à empresa pesquisada. O limite definido à 

montante e jusante da cadeia de suprimentos da empresa se deu no elo entre a organização 

foco e seus fornecedores e clientes diretos. 
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3.2 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa elaborou-se o plano de coleta abaixo 

que está intimamente ligado aos objetivos específicos a serem alcançados.  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PROCESSOS ATIVIDADES 

Verificar o alinhamento 

entre o Planejamento 

Estratégico da empresa e a 

área responsável pela 

logística do Supermercado 

Ômega; 

 

 Identificar como se dá o 

planejamento estratégico da 

organização; 

 Verificar quais são seus 

objetivos; 

 Como se dá o 

alinhamento entre o alcance 

dos objetivos e a área 

operacional. 

 Realizar entrevista com a 

Administração Superior da 

empresa; 

Identificar os processos da 

cadeia de suprimentos da 

empresa através de seu 

mapeamento, utilizando o 

modelo SCOR (Supply 

Chain Operations 

Reference); 

 

 Identificar os processos 

de trabalho; 

 Verificar como são 

realizadas as atividades; 

 Realizar o mapeamento 

dos processos da cadeia de 

suprimentos 

 Realizar entrevista com 

os responsáveis pela parte 

operacional da organização; 

 Participar como 

observador dos processos de 

trabalho. 

Avaliar a utilização das 

práticas da cadeia de 

suprimentos na organização 

através das diretrizes da 

Supply Chain Management 

e as melhores práticas do 

modelo SCOR; 

 

 Avaliar se as práticas 

adotadas pela SC da 

organização estão 

condizentes com as melhores 

práticas propostas pelo 

SCOR e SCM. 

 Identificar os objetivos, 

estratégias e dificuldades da 

cadeia de suprimentos; 

 Verificar se a cadeia de 

suprimentos da organização 

obedece ao padrão 

idealizado pelo modelo 

SCOR; 

Quadro 1: Plano de coleta 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Registra-se que a pesquisa dentro da organização foi realizada entre os dias 10 de 

abril e 20 de maio de 2014, com a efetivação das entrevistas junto a cinco gestores 

distribuídos entre a Alta Administração da empresa e a área operacional.  

As entrevistas foram norteadas pelo roteiro disponibilizado no Anexo I, a fim de 

possibilitar uma ampla visão da organização, uma vez que houve restrição ao acesso às 

informações. 
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As observações relatadas durante esse estudo puderam ser realizadas após as 

entrevistas, quando da apresentação das unidades e do espaço organizacional destinado ao 

recebimento, armazenagem e distribuição de produtos. 

A participação nas ações relativas aos objetos deste estudo não foram autorizadas 

pela organização por motivos estratégicos, bem como nenhum documento ou projeto pode ser 

retirado das instalações do CD do Supermercado Ômega ou analisado com maior tempo e 

cautela.  
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4 DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com vistas a atingir o objetivo desta pesquisa que consiste em analisar a cadeia de 

suprimentos de um supermercado varejista, através da utilização do modelo SCOR, foram 

necessários três passos iniciais. 

O primeiro consistiu em identificar o planejamento e organização do processo de 

trabalho vislumbrando a contextualização estratégica da organização estudada, bem como o 

retrato da situação atual de sua cadeia de suprimentos para que, por fim, fosse verificado 

como a cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega está sendo gerenciada com base 

nos pressupostos e práticas referenciadas pelo modelo SCOR. 

Deve-se novamente atentar para o fato de que, considerando a necessidade de 

resguardar as informações estratégicas do Supermercado Ômega (nome fictício dado à 

organização estudada), alguns elementos descritivos tiveram que ser adaptados ou de alguma 

forma tiveram sua nomenclatura original modificada. 

No caso da estrutura hierárquica passou-se a utilizar as nomenclaturas alta 

administração e administração superior para se referir às unidades pesquisadas que não se 

referem à área operacional, mas sim as que estão mais ao topo da hierarquia sem 

necessariamente nos referirmos ao dono, presidente ou diretor da empresa em questão. 

Quanto aos gestores, estes foram denominados por números, a exemplo de Gestor 1 (G1), 

Gestor 2 (G2), e assim por diante sem que a numeração imposta tenha relação com sua 

hierarquia.  

 

4.1 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E ANÁLISE SWOT 

 

Pois bem, como se pode observar no capítulo relativo ao referencial teórico, a 

gestão da cadeia de suprimentos deve estar alinhada com plano estratégico organizacional, 

bem como a aplicação do modelo SCOR deve ser fruto desse alinhamento.  

 

4.1.1 Planejamento Estratégico  

 

Verificou-se que a organização estudada possui uma maneira que é pouco 

colocada em prática no que tange a definição do seu planejamento estratégico. Isso porque, de 

uma maneira geral, o planejamento estratégico de uma organização costuma ser definido 
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pelos mais altos níveis hierárquicos e depois desmembrado em ações e metas para as unidades 

operacionais (top-down). 

No caso do Supermercado Ômega, essa equação torna-se inversa, uma vez que 

são os gestores operacionais que em conjunto identificam e formalizam os projetos de cada 

área para que estes sejam institucionalizados após validação junto à alta administração 

(bottom-up). De acordo com o Gestor 1, todas as unidades e seus respectivos responsáveis 

tem como princípio o aprimoramento da eficiência da empresa. 

O processo de realização do plano estratégico se inicia no segundo semestre do 

ano anterior e tem foco principalmente na previsão de orçamento das despesas, da receita e 

dos investimentos para o ano subsequente. É através desses três tipos de orçamentos que as 

unidades operacionais são avaliadas, sendo essas métricas estabelecidas como indicadores de 

desempenho junto à Administração Superior. 

É determinante destacar nesse ponto que a empresa pesquisada está passando há 

alguns anos por uma transformação em sua cultura que anteriormente possuía seu foco 

direcionado apenas para as vendas e que agora passa a ter uma interpretação mais complexa 

envolvendo a necessidade de acompanhamento de custos, voltando-se para uma cultura 

direcionada à rentabilidade (Gestor 1). 

O Gestor 2 corrobora com a informação sobre a transição de cultura dentro da 

empresa, no entanto considera que essa mudança refere-se à questão do valor dado à 

profissionalização dos processos de trabalho em todas as áreas, através da padronização de 

fluxos desses processos, a capacitação de gestores e funcionários, a automatização de algumas 

atividades e a implantação de indicadores de desempenho para determinadas áreas de atuação. 

No caso do Gestor 3 pode-se notar novamente a interferência da cultura 

organizacional, mas o mesmo enfatiza que a realização do planejamento estratégico não teve 

um grande impacto administrativamente, uma vez que embora não houvesse algo formalizado 

a Alta Administração da empresa sempre teve uma meta, caso contrário a organização não 

haveria crescido da forma que está hoje. No entanto, deve-se destacar que a definição de 

planejamento estratégico abarcada pelo Gestor 3 está mais relacionada com uma visão 

estratégica do que com o planejamento propriamente dito. Isso porque, a visão de uma 

empresa descreve justamente a rota que a organização pretende desenvolver indicando sua 

necessidade de preparação para o futuro.  

Como descrito anteriormente, a empresa passa por uma transição entre uma 

cultura de vendas, onde o foco está em vender a qualquer custo, para uma cultura de 
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rentabilidade, onde os custos envolvidos em todas as operações passam a ser monitorados e 

avaliados. 

Ressalta-se ainda que alguns processos de trabalho estão sendo redefinidos a fim 

de gerar maior valor agregado e diminuir seus custos de efetivação.  

Nota-se na empresa estudada que embora o planejamento estratégico tenha sido 

realizado e exista formalmente, o mesmo não é bem divulgado e não está arraigado em todos 

os níveis hierárquicos da organização. Sendo assim, embora os gestores realizem seus planos 

de ação em conjunto para o aprimoramento dos processos de trabalho do Supermercado 

Ômega ainda não existem metas institucionais incutidas na cultura organizacional que 

encadeiem toda a construção desse plano. 

Baseando-se em Mintzberg (1994) pode-se dizer que o Supermercado Ômega 

possui certo alinhamento estratégico norteando suas ações. No entanto, ainda falta mais 

consciência do comportamento estratégico organizacional ao longo do tempo, bem como a 

divulgação e a sensibilização junto aos seus colaboradores acerca do posicionamento da 

empresa. 

Durante as entrevistas realizadas com os gestores pode-se observar que aqueles 

mais voltados à área operacional sequer tinham ou sabiam de prontidão acerca da existência 

do organograma e das metas do planejamento estratégico realizado. Dessa forma afirma-se 

que o Supermercado Ômega poderá ter problemas durante seu crescimento referentes ao 

alinhamento das suas unidades com o objetivo institucional, interferindo no seu grau de 

competitividade, uma vez que atualmente a área logística das empresas, de acordo com 

Felizardo e Hatakeyama (2002), deixa de ser apenas operacional para tornar-se gerencial e 

estratégica. 

Deve-se registrar ainda que embora o Supermercado Ômega esteja inserido num 

ambiente altamente competitivo onde o retorno em recursos financeiros seja importante, deve-

se atentar para o que afirmaram Andersson, Aronsson e Storhagen (1989) há décadas atrás, 

onde o aumento excessivo da preocupação com o capital investido pode interferir diretamente 

e distorcer o entendimento sobre a missão principal da logística é tornar o produto disponível 

para os clientes de forma rápida e confiável, fazendo com que exista a economia de seus 

recursos financeiros, mas aumentando os prazos de entrega e atendimento. Por isso, a 

construção e acompanhamento das metas e objetivos estratégicos basicamente através dos 

orçamentos realizados pode ser preocupante para uma organização que está crescendo 

percentualmente mais do que a média de suas concorrentes. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que como o planejamento estratégico é o elo mais 

importante para a utilização do Modelo SCOR, pois é um dos seus pilares de sustentação 

possibilitando o equilíbrio entre os recursos disponíveis e o atendimento da demanda, há a 

necessidade de uma conscientização dos colaboradores sobre os objetivos e metas da 

organização, bem como instituir maior grau de seriedade e comprometimento na realização, 

divulgação e cumprimento do que se planejou para que este seja incutido no dia a dia da 

empresa Ômega. Isto porque, é um dos seus processos de negócio mais importantes uma vez 

que é o planejamento da cadeia de suprimentos, abastecimento, produção e entrega que 

norteia os demais processos de trabalho. 

 

4.1.2 Análise SWOT da Cadeia de Suprimentos do Ômega 

 

Para a realização da análise SWOT os gestores foram questionados sobre quais 

consideravam os pontos fracos, fortes, as oportunidades e ameaças para a empresa. 

Assim, o Gestor 1 elencou que o ponto forte da empresa está relacionado às lojas, 

mais precisamente à sua atividade fim, destacando o alto nível de atendimento ao cliente, o 

que, de acordo com ele, faz com que a empresa se estabeleça nas pesquisas com cerca de 50% 

de lembrança da marca. Já como ponto fraco elencou a necessidade de profissionalização da 

gestão a fim de aprimorar os processos de trabalho, o que considera também fruto do processo 

de transição da cultura organizacional. Ainda destacou que há a necessidade de aprimorar a 

comunicação entre duas unidades que, na literatura de administração tem seu histórico de 

rusgas e discussões, a unidade comercial e a logística. 

O Gestor 2 considera como ponto forte a capacidade da empresa em identificar as 

necessidades de aprimoramento nas áreas operacionais, o que pode ser refletido pelo fato do 

planejamento ser realizado pelas próprias unidades. Já como ponto fraco, destaca tanto o 

conservadorismo de alguns integrantes da equipe como a antiga cultura que ainda se faz 

presente, gerando um choque entre a necessidade de profissionalização e renovação do 

conhecimento de empregados e gestores com o investimento ostensivo para o 

desenvolvimento de talentos internos já existentes, lema que até então é utilizado pela cúpula 

do Grupo Ômega.  

O Gestor 3 também considerou o atendimento ao cliente final um dos pontos 

fortes do Grupo, mesmo que isto gere um custo maior do que o da concorrência, destacando 

sua qualidade através do comprometimento da equipe. Ele infere ainda, que esse 
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comprometimento é o feedback para organização pelo cuidado e respeito aos funcionários. No 

entanto, é antagônico quando afirma que o ponto fraco esta relacionado com a falta de 

capacitação entre os colaboradores mais antigos, o que corrobora com a ideia do Gestor 1 

nesse quesito. O Gestor 3 destaca ainda que o objetivo do Conselho Administrativo da 

empresa Ômega em crescer apenas com recursos próprios limita também sua capacidade de 

investimento, e que por um lado pode ser interessante por não ficar dependente de recursos 

externos e sob a cominação de altos juros, mas que torna a expansão da empresa mais lenta. 

O Gestor 4 concorda com o Gestor 3 acerca do comprometimento e dedicação da 

equipe, mas também acrescenta a forte adesão da empresa para o investimento em projetos de 

desenvolvimento e infraestrutura. Ressalta-se que um ponto fraco da empresa está na 

existência de uma cultura muito forte arraigada em uma base de funcionários antigos, 

consoante com a afirmação do Gestor 2, o que acaba por ir de encontro à necessidade de 

recrutamento de pessoas mais técnicas para o trabalho estabelecendo uma profissionalização 

maior da mão de obra. 

No que diz respeito à profissionalização dos funcionários, o Gestor 5 destaca que 

a organização está investindo cada vez mais em treinamentos para seus funcionários. Embora 

o Gestor 5 pareça um pouco contraditório nesta afirmação com relação ao discurso dos 

Gestores 2, 3 e 4. Nota-se que para o Gestor 5 não há diferença entre capacitar a mão de obra 

existente aos poucos e contratá-la já com as habilidades e conhecimentos específicos inerentes 

ao trabalho. 

Um aspecto interessante ressaltado pelo Gestor 5 quando descreve o ponto fraco 

da empresa Ômega está no que ele diz ser a falta de foco na venda aos clientes finais, o que é 

exatamente o oposto do que destacou o Gestor 1. No entanto, ao explicar durante a entrevista, 

nota-se que o mesmo se refere à ausência de um pensamento sistêmico e holístico por parte 

das equipes de trabalho. Tal fato também foi observado durante as demais entrevistas, onde as 

preocupações estavam voltadas apenas às unidades foco faltando a comunicação de projetos 

intrínsecos a áreas determinadas para os demais funcionários da empresa, bem como a difusão 

do planejamento estratégico institucional. 

No que tange às oportunidades e ameaças, G1 afirma que embora o ambiente já 

seja altamente competitivo em virtude da existência de grandes marcas varejistas nacionais e 

multinacionais estabelecidas na cidade, a facilidade de novos entrantes no mercado sempre se 

torna uma ameaça. No entanto, a alta administração do Supermercado Ômega considera a 

entrada de novos concorrentes apenas um desafio a ser superado a cada dia. Quanto às 
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oportunidades, o Gestor 1 afirma que ainda há nichos e segmentos que ainda não foram 

satisfatoriamente atendidos e vislumbra neste contexto uma oportunidade de crescimento da 

empresa. 

O Gestor 2 corrobora com o Gestor 1 quando relata que embora haja 

competitividade no ambiente no qual a organização está inserida, ainda existe a oportunidade 

de crescimento através de pontos já mapeados que necessitam de atendimento. Ressalta 

também como ameaça a entrada de novos concorrentes, destacando o interesse de 

multinacionais na Região de Natal. 

A limitação de capital para investimentos, como destacado pelo Gestor 3, 

propicia, de acordo com ele, uma facilitação na entrada de novos concorrentes para 

atendimento das demandas represadas devido à morosidade na expansão da empresa. 

Os Gestores 4 e 5 corroboraram com a facilidade de novos entrantes, tornando-se 

esse ponto a maior amaça para a empresa no ambiente em que está inserida. 

Diante da análise, foi elaborada a figura a seguir para representar o que foi 

destacado pelos gestores, bem como compilar as informações obtidas. 

Figura 10: Análise SWOT 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.2 ANÁLISE DA CADEIA DE SUPRIMENTOS ATRAVÉS DO SCOR 

 

Prosseguindo com o detalhamento dos resultados do estudo e a fim de iniciar a 

descrição da Cadeia de Suprimentos com base nos princípios e processos do Modelo SCOR 

constatou-se a necessidade de visualização do diagrama de negócio do Supermercado Ômega, 

bem como a ilustração do seu mapa geográfico, uma vez que os dados específicos dos 

fornecedores não foram divulgados pela organização estudada. 

Posteriormente, foi realizado o mapeamento de processos da cadeia logística do 

Supermercado Ômega através do padrão estabelecido pelo Modelo SCOR. 

 

4.2.1 Diagrama do negócio da Cadeia de Suprimentos do Supermercado 

Ômega 

 

Com base nas entrevistas e nas observações realizadas junto ao Grupo Ômega foi 

elaborado o Diagrama do Negócio da empresa, possibilitando a visualização dos fluxos de 

material e informação dentro da cadeia de suprimentos do Supermercado Ômega.  
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Figura 11: Diagrama do negócio do Supermercado Ômega 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Ressalta-se que na figura acima optou-se pelo desmembramento da organização 

estudada em Centro de Distribuição e Lojas, uma vez que a gestão de ambos é totalmente 

distinta e desvinculada operacionalmente, bem como a estratégia de atuação e a realização dos 

processos de trabalho também são característicos. Por este motivo essa pesquisa possui ponto 

focal no Centro de Distribuição e assume as lojas como clientes intermediários. 

 

 

 

 Fluxo de produtos 
Fluxo de Informação 

Grupo de processos 
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4.2.2 Mapa geográfico 

 

Considerando a impossibilidade de identificar geograficamente suas lojas e a 

localização do seu Centro de Distribuição, tendo em vista necessidade de ocultar a identidade 

da organização estudada, abaixo segue apenas ilustração de como ocorre o fluxo de 

abastecimento das lojas. 

 

 

Figura 12: Mapa Geográfico do Supermercado Ômega 
Fonte: Elaborada pela autora 

  

4.2.3 Processos de negócio da cadeia de suprimentos  

 

Nesse item serão descritos os processos de trabalho do Supermercado Ômega 

conforme informações colhidas junto aos gestores entrevistados. Ressalta-se que dentre os 

processos de negócio estipulados pelo Modelo SCOR apenas o processo de produção não foi 

mapeado, uma vez que não possui atividades expressivas ligadas ao foco desta análise. Isto 

porque, existe a produção efetiva apenas nas Lojas no que se refere a realização dos cortes de 

carne, os frios fatiados e embalados, dentre outros. 

É imprescindível, nesse momento, destacar que as codificações utilizadas ao lado 

dos macro e subprocessos descritos a seguir seguem rigorosamente a identificação dada pelo 

modelo SCOR. Os identificadores foram adotados com o intuito de facilitar a análise e 

vinculação das descrições apresentadas nesse estudo com a apresentação do Manual do 

Modelo SCOR. 
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i. Planejamento 

 

Ao iniciar a análise do primeiro processo de negócio depara-se com a necessidade 

de identificar como é feito o planejamento das ações referentes à tomada de decisão na cadeia 

de suprimentos. No entanto, no modelo SCOR o planejamento é dividido em cinco grandes 

elementos corroborando com o referencial teórico apresentado: a cadeia de suprimentos em si, 

o abastecimento, a produção, distribuição e a logística reversa. 

 

A. PLANO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (sP 1) 

 

Para a elaboração do plano de atuação referente à cadeia de suprimentos de uma 

forma geral, o modelo SCOR prevê quatro ações básicas conforme figura abaixo: 

 

Nesse sentido, segue análise dessas atividades dentro do contexto observado na 

empresa estudada. 

 

 

Figura 13: sP1 - Plano da cadeia de suprimentos 

Fonte: Elaborada pela autora 
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I. sP 1.1 – Identificar e priorizar as necessidades da cadeia de suprimentos 

Nessa primeira atividade de planejamento é necessária a verificação de previsão 

de consumo de produtos e serviços em um período determinado, para isso é determinante a 

definição do horizonte temporal desse prognóstico.  

De acordo com a entrevista realizada junto aos Gestores 1, 2 e 3, verificou-se que 

embora seja realizado um prognóstico anual, inclusive sobre os investimentos necessários 

para aquilatar a atividade, a necessidade de consumo e de recursos para a cadeia de 

suprimentos são analisados mensalmente através do planejamento orçado. 

 

II. sP 1.2 – Identificar e definir os recursos necessários para a SC  

Paralelamente à previsão de demanda devem ser também identificados os recursos 

necessários para que toda a cadeia de suprimentos funcione, ou seja, para que esta agregue 

valor ao serviço que está sendo prestado pela empresa a fim de que esta realize sua missão. 

Neste subprocesso o planejamento do estoque de segurança é muito importante, 

pois a definição deste para as organizações com fins lucrativos é determinante, uma vez que 

pode significar o incremento no nível de serviço da empresa, bem como um grande prejuízo 

pelo seu mau dimensionamento.  

Identificou-se na pesquisa que existe uma predefinição de estoque mínimo tanto 

para as lojas quanto para o Centro de Distribuição (CD) e que estes níveis variam de acordo 

com o tipo de produto e sua classificação dentro da Curva ABC. Ressalta-se, porém, que em 

todas as entrevistas citou-se que em alguns casos, devido à negociação entre a área comercial 

e os fornecedores, os estoques superam o desejado. 

Devido a isso, os gestores afirmam que há a necessidade de fortalecimento do 

relacionamento entre a empresa e seus fornecedores. Ademais, já encontra-se em andamento 

um projeto piloto que tem seu foco justamente nesse quesito (G2 e G3). Isso porque, de 

acordo com G1, o Supermercado Ômega é o mais representativo no que se refere à 

preferência dos clientes da Região, e por este motivo a organização acaba aumentando seu 

poder de barganha junto aos fornecedores. 

 

III. sP 1.3 – Equilibrar as necessidades da SC e os recursos. 

Para que haja o equilíbrio entre as necessidades da cadeia de suprimentos e os 

recursos determinantes para efetivação e agregação de valor são imprescindíveis que sejam 
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analisadas as falhas entre ambas, ou seja, entre a previsão e as necessidades para seu 

atendimento. 

Nesse sentido a empresa passa por uma grande estruturação em todas as áreas, não 

só as relacionadas com a logística (G1). Existe uma consultoria em andamento que dentre 

outras atividades irá propiciar um maior alinhamento entre o plano e a operação (G2 e G3). 

 

IV. sP 1.4 – Comunicação dos planos. 

Como o planejamento geral da cadeia é realizado de baixo pra cima, após a 

estruturação das ideias, é feita a comunicação à Alta Administração apenas para validação e 

ciência, pois as metas são acompanhadas através do orçamento anual estipulado, como dito 

anteriormente. Nota-se que há inúmeras reuniões entre os gestores e os funcionários 

operacionais para realização do acompanhamento de certos indicadores. No entanto, verifica-

se que os planos estratégicos de uma forma geral não são bem divulgados no Grupo Ômega, 

dificultando a compreensão do papel funcional de cada individuo dentro da organização. 

 

B. PLANO DE ABASTECIMENTO (sP 2) 

 

 

 

Figura 14: sP2 - Plano do produto/serviço 
Fonte: Elaborada pela autora 



47 

 

I. sP 2.1 – Identificar as necessidades do abastecimento 

O plano de abastecimento é alinhado entre a área comercial e a da logística no que 

se refere a quantidade necessária de estoque tanto nas lojas como no centro de distribuição. 

No entanto, apenas os produtos da classe A, B e C recebem atenção especial no que se refere 

à preocupação nas compras por possuírem maior valor agregado e monetário. Isso porque, de 

acordo com o Gestor 3 os cálculos para a definição dos lotes de compra são feitos 

manualmente pelos compradores com base em sua experiência e nos dados que o sistema 

consolida referente ao consumo do período. 

Embora seja utilizado um sistema ERP para gestão da informação e dos estoques, 

há ainda a necessidade de aprimoramento junto aos fornecedores do prazo de entrega dos 

produtos, uma vez que este não é regular. O Gestor 2 ressalta que a definição do lote de 

compra depende da análise dos negociadores da área comercial, pois devido à experiência e a 

média de vendas conseguem estipular uma quantidade adequada para suprir um determinado 

período. Ressalta-se ainda que embora a empresa possua um sistema integrado, o mesmo não 

gera o quantitativo para sugestão de compra, ou seja, o sistema que gera os dados estáticos 

dificultando a definição do Lote Econômico de Compra – LEC (G3). 

No entanto, o Gestor 3 complementa dizendo que sua equipe extrai os dados 

necessários do sistema semanalmente para elaboração de cálculos no Excel que são 

encaminhados como sugestão de compra com o intuito de facilitar e melhorar o plano de 

aquisição do Supermercado Ômega. 

Deve-se registrar ainda que, de acordo com G4, existe uma política de 

abastecimento específica para cada classe de produtos, porém essa informação é restrita aos 

funcionários da empresa. 

 

II. sP 2.2 – Identificar e avaliar os recursos para o abastecimento 

Para a realização do abastecimento, além da equipe comercial é necessário o 

estabelecimento de um processo de trabalho rigoroso no que tange ao recebimento das cargas. 

Os Gestores 3, 4 e 5 concordam que no último ano tal processo foi bem otimizado 

com a criação de uma Central responsável por realizar a conferência e agendamento das notas 

fiscais que serão entregues no CD. 

A implementação dessa Central, de acordo com G3, reduziu a necessidade de 

pessoal para realização desta atividade em suas filiais, neste caso consideradas clientes. Além 

disso, padronizou, organizou e agilizou o processo de conferência das mercadorias entregues.  
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III. sP 2.3 - Realizar balanceamento entre necessidades e recursos 

As áreas de logística e comercial estão passando por uma readequação a fim de 

aprimorar a comunicação entre ambas. De acordo com os gestores (G1, G2, G3, G4), 

antigamente não havia um fluxo de informação eficiente entre as duas áreas. No entanto, 

alguns esforços foram direcionados nesse sentido e a melhoria já reflete na organização e 

gestão dos estoques. 

Ressalta-se nesse ponto que o grande foco na capacitação das duas áreas fez com 

que ambas passassem a entender e colaborar com as atividades especificadas de cada uma. No 

entanto, nota-se a necessidade de um empenho maior na melhoria do sistema e da interface 

deste para que a área comercial e a de logística possam realmente estar alinhadas e integradas. 

 

IV. sP 2.4 - Estabelecer o plano de ação para efetivação do abastecimento de produtos 

Não há um plano formal sobre a efetivação de abastecimento, embora exista a 

manutenção de determinadas quantidades de produtos em estoque. Isso porque o sistema é 

que rege as aquisições, uma vez que este sinaliza sua necessidade.  

Neste ponto retorna-se à necessidade de um aprimoramento no sistema de 

compras, bem como uma aproximação junto aos fornecedores da empresa Ômega a fim de 

aquilatar o processo de abastecimento. De acordo com o Gestor 3, alguns fornecedores não 

cumprem rigorosamente os prazos de entrega estabelecidos no momento da compra, o que 

interfere negativamente no planejamento das aquisições e da armazenagem. 

Isso faz com que a maior parcela da ruptura de produtos ocorrida nas lojas é por 

falta de abastecimento do CD, pois a unidade Comercial não consegue abastecer a tempo 

(G3). 
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C. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO/ENTREGA (sP 4) 

 

I. sP 4.1 – Identificar as necessidades da entrega e fontes de demanda 

A identificação das necessidades de cada loja é gerada automaticamente pelo 

sistema, num processo chamado de reposição automática (G2 e G5). No entanto, antes do 

pedido ser lançado para separação, compete aos gerentes de loja realizar uma análise 

conforme a ocorrência de demandas especificas da sua unidade. 

Os pedidos são gerados pelo sistema diariamente, mas nota-se uma previsibilidade 

no volume de produtos durante a semana. 

Vale ressaltar nesse ponto que, de acordo com o Gestor 2 cerca de 50% do volume 

movimentado para distribuição é gerado a partir do ressuprimento automático em virtude das 

necessidades especificas de cada filial. 

 

II. sP 4.2 – Identificar os recursos para a entrega 

No dia anterior à realização dos pedidos, de acordo com G5, é feita uma projeção 

da quantidade de caminhões a serem carregados através da previsão de abastecimento 

semanal. No entanto, dados específicos sobre esse cálculo não puderam ser disponibilizados 

ao estudo. 

Figura 15: sP4 - Plano de distribuição/entrega 

Fonte: Elaborada pela autora 
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III. sP 4.3 - Realizar balanceamento entre necessidades e recursos 

Durante a entrevista com o Gestor 1 notou-se que o balanceamento entre as 

necessidades de distribuição e recursos são balizadas de acordo com o fluxo de carregamento 

durante a semana. No entanto, existe também uma previsão anual para expansão e retração da 

quantidade de mão de obra alocada para esta atividade. 

Os Gestores 4 e 5 também sinalizam de forma positiva o esforço da gestão em 

aprimorar os processos de armazenagem e expedição. Tal fato pode ser verificado pelos 

relatos de reuniões diárias para discussão e apresentação dos indicadores das respectivas 

áreas, a importância na apuração das falhas e desvios para que sejam sanados, bem como da 

formalização de um planejamento através do desenvolvimento de projetos operacionais. 

 

IV. sP 4.4 - Estabelecer o plano de distribuição 

Pode-se dizer que existe um plano de distribuição não formalizado, mas a 

distribuição é estrategicamente dividida por semana devido à previsão de abastecimento já 

conhecido pelos gestores e, existe certa formalidade nesta definição uma vez que a prática 

rotineira relacionada aos fluxos de distribuição de produtos já esta bem consolidada. 

O Gestor 5, além de corroborar com as informações do Gestor 2 sobre a 

importância da geração automática das quantidades de ressuprimento, acrescenta que os 

horários para realização dos pedidos, separação e expedição são rígidos e acabam por formar 

ondas. Essas ondas, de acordo com ele, referem-se aos ciclos completos de recebimento e 

processamento dos pedidos, separação e conferência, carga e expedição dos produtos para 

entrega. 
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D. PLANO DE LOGÍSTICA REVERSA (sP 5) 

 

I. sP 5.1 – Identificar as necessidades de retorno do produto; sP 5.2 – Identificar os 

recursos para o retorno; sP 5.3 - Realizar balanceamento entre necessidades e recursos; 

sP 5.4 - Estabelecer o plano de logística reversa 

De acordo com G5 existe uma rota com horários definidos para recolhimento de 

produtos, restos de embalagens para reciclagem, dentre outros. Ainda de acordo com ele, 

excluindo-se esses itens, não há uma demanda tão alta para o recolhimento de produtos. 

Ressalta-se que não se identificou um plano específico ligado ao planejamento 

organizacional para realização da logística reversa, uma vez que não é considerada 

componente estratégico para a empresa. 

 

ii. Abastecimento 

 

Neste processo a SCC definiu três estratégias de mercado a fim de adequar a todos 

os tipos de industriais e empresas prestadoras de serviço. A primeira, stock-to-order, refere-se 

ao processo de abastecimento para a manutenção de um nível determinado de estoque de 

material. Além disso, neste tipo de estratégia o produto oferecido não pode ser customizado 

pelo cliente.   

Figura 16: sP5 - Plano de logística reversa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Na segunda estratégia, make-to-order, além de utilizar-se da primeira, os produtos 

passam por uma customização para atender as necessidades do cliente, como por exemplo, 

inserção do rótulo do cliente ou armazenamento de kits específicos solicitados, mantendo o 

estoque ordenado pela referencia dos pedidos dos clientes. 

Já a terceira estratégia está mais ligada à produção e execução de serviços 

conforme solicitados, engineer-to-order, como por exemplo, elaboração de projetos 

arquitetônicos, construções, produção de um perfume ou cosmético com formula pré-definida, 

etc. 

Diante disso, insere-se a cadeia de suprimentos do supermercado Ômega insere-se 

na primeira estratégia definida, pois não há customizações dos produtos armazenados no 

centro de distribuição e os produtos são adquiridos para atender uma demanda futura. Assim 

temos as seguintes etapas. 

 

A. ABASTECIMENTO 

 

I. sS 1.1 – Identificar o cronograma de recebimento dos produtos 

O cronograma de recebimento dos produtos só é conhecido pela área operacional 

a partir da carga da nota fiscal no sistema no dia anterior à entrega no CD. Assim, diariamente 

Figura 17: Abastecimento (source stocked product) 

Fonte: elaborada pela autora 
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são emitidos os relatórios para que possa cientificar a área operacional do fluxo de produtos 

para descarga, conferência e armazenagem (G2 e G5). 

 

II. sS 1.2 – Realizar o recebimento dos produtos e sS 1.3 – Verificação do produto 

De acordo com G5 o processo de recebimento se inicia com o agendamento da 

entrega e o confronto da nota fiscal encaminhada com o pedido, os encargos e impostos 

devidos. 

Ao descarregar a mercadoria na área de recebimento aciona-se um funcionário 

que realiza a conferência cega dos itens. Ao final desse processo, caso haja alguma 

divergência entre a entrega efetiva, o documento fiscal ou o pedido, é realizado o 

procedimento de devolução (G5). 

 

III. sS 1.4 – Transferência do produto (armazenagem) 

 Após conferida a mercadoria e dada a entrada no sistema, os produtos são 

encaminhados para armazenagem. Os Gestores 2, 4 e 5 ressaltam que após dada entrada no 

sistema, todos os produtos são acompanhados e movimentados através de etiquetas de rádio 

frequência, integrado ao sistema WMS. 

Como se sabe, o próprio sistema WMS indica o endereço para alocação dos 

materiais, seja ele no apanha ou pulmão (G2) para garantir a organização do espaço de 

armazenagem vertical. 

 

IV. sS 1.5 – Autorização de pagamento do fornecedor 

A liberação da nota para apagamento é feita automaticamente a partir da 

efetivação da entrada da mercadoria no CD. Os pagamentos devem ser assinados por três 

gestores, dentre eles o financeiro, o administrativo e o operacional (G1). 
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iii. Entrega/Distribuição 

 

A. ENTREGA CONFORME PEDIDO 

 

 

I. sD 2.2 – Processamento de pedidos 

Como dito anteriormente, os pedidos são gerados automaticamente pelo sistema 

no início da manhã de cada dia. Os gerentes de loja têm cerca de 2 horas para criticá-lo e 

alterá-lo antes que seja realizado o travamento do sistema (G2 e G5). 

De acordo com G2 e G3 o nível de atendimento dos pedidos das lojas está entre 

98% e 99%.  

 

II. sD 2.3 – Verificação de volume e prazo de entrega; sD 2.4 – Consolidação dos 

pedidos; sD 2.5 – Definição da carga; sD 2.6 – Roteirização; e sD 2.8 – Recebimento 

dos produtos do abastecimento 

Figura 18: Distribuição/entrega do produto 

Fonte: elaborada pela autora 



55 

 

Todos os dias a área de operação recebe a informação da quantidade de 

carregamentos a serem realizados no dia através do ressuprimento automático gerado pelo 

sistema. A partir dessa previsão o gestor responsável libera determinada quantidade de carga 

extra para cada loja. O tamanho dessa carga extra, de acordo com G5 refere-se a 

aproximadamente um terço do volume total de cada caminhão liberado para uma filial. Dentre 

esse produtos estão cestas básicas, celulares, materiais de almoxarifado e sacolas. 

No que se refere ao prazo de entrega, de acordo com G2, G3, G4 e G5, este é de 

aproximadamente 14 horas. 

 

III. sD 2.9 – Picking 

Após geração do pedido automático o sistema emite o relatório de movimentação 

dos produtos. Essa movimentação é necessária para que a carga de cada caminhão seja 

realizada através da separação dos produtos nos boxes de cada loja. 

De acordo com G5 são necessários dois tipos de movimentação dos estoques 

durante a separação: a preventiva e a corretiva. 

A movimentação preventiva refere-se a diferença entre a quantidade de cada tipo 

de produto existente no “apanha” ou picking e sua capacidade total de armazenagem. Já a 

corretiva está relacionada com a quantidade necessária de produtos e a existente no “apanha”, 

identificando a necessidade de abastecimento ou não pelo pulmão. 

De acordo com G4 o CD chega separar cerca de 3.900 itens por dia durante o 

processo denominado de onda. Outrossim, acrescenta ainda que, “em um único dia, 

movimenta aproximadamente 70% de todo o estoque disponível do CD”. 

Os Gestores 4 e 5 reforçam que a separação dos pedidos é realizada via radio 

frequência e que cada separador possui um leitor para confirmar o local dos produtos que 

deve movimentar a fim de evitar a ocorrência de erros na separação. 

 

IV. sD 2.10 – Embalagem e sD 2.11 – Carregamento e emissão de documentos para 

transporte 

Após a separação e o encaminhamento dos produtos no box referente a cada loja, 

é gerada a conferência cega para outro funcionário a fim de verificar se os produtos separados 

estão de acordo com a carga gerada pelo sistema (G5). 

Até este ponto, todo o processo é automático e sistematizado. No entanto, caso o 

conferente detecte alguma divergência na carga, a reconferência e a nova apuração são 
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geradas manualmente (G5). Assim, o Gestor 4 vislumbra a necessidade de elaboração de um 

projeto para sistematização dessa atividade de forma a integrá-la no sistema com o intuito de 

gerar dados para análise. 

Estando a carga em conformidade, o pedido é embalado e carregado no caminhão 

que realizará seu transporte. 

   

V. sD 2.12 – Efetivação da entrega 

A entrega é realizada em horários específicos conforme as ondas programadas 

para que não incorra em prejuízo no atendimento das lojas aos clientes finais, estando as 

primeiras abastecidas e prontas para receber os compradores (G2 e G5).  

 

VI. sD 2.13 – Recebimento e verificação do pedido pela loja e sD 2.14 – Finalização do 

pedido 

De acordo com os Gestores 1, 2 e 5, devido ao programa de entrega garantida, 

onde a carga passa um processo de conferência rígido antes da saída do CD, a verificação dos 

produtos no ato do recebimento da loja torna-se facultativo. Os gestores ressaltam que este 

processo tende a diminuir o retrabalho no que se refere a identificação de erros na separação 

do pedido. 

O Gestor 3 afirma que esse processo fez com que o número de funcionários 

necessário em cada loja para realizar a conferência do pedido diminuiu drasticamente. Além 

disso, o Gestor 5 ressalta que é praticamente nulo o tempo gasto para a realização da 

conferência da carga no momento da entrega, facilitando o reabastecimento rápido das 

gondolas e disponibilizando os produtos ao cliente final de forma mais otimizada. 

 

iv. Logística Reversa 

 

A Logística Reversa no modelo SCOR, tratada como return, é dividida em três 

partes fundamentais: o retorno de materiais ou produtos com defeito ou garantia; o retorno de 

produtos ou materiais para manutenção, reparo ou vistoria; e devolução de produtos em 

excesso, muito antigos ou obsoletos. Basicamente os três processos de trabalho possuem o 

seguinte fluxo de atividades: 
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Os três processos de trabalho elencados no modelo SCOR são tratado de forma 

idêntica pela empresa estudada. Verificou-se que existe um cronograma de retirada não só de 

produtos com defeito ou fora de garantia, mas também de materiais utilizados nas embalagens 

que serão encaminhadas para reciclagem. 

 

4.2.4 Projetos e Melhores Práticas 

 

O Supermercado Ômega possui em andamento alguns projetos de melhoria na 

área de armazenamento, distribuição, compras e colaborativo junto ao fornecedor como já 

destacado anteriormente. 

Embora dados mais específicos não tenham sido liberados pela empresa devido ao 

cunho estratégico dos projetos, pode-se dizer que a organização estudada tem iniciativas tanto 

de benchmarking como de aperfeiçoamento através de ideias próprias. Tal fato, embora 

incipiente, caracteriza também um alinhamento com os fundamentos do Modelo SCOR.  

Um dos planos traçados que originou da troca de experiências entre empresas foi 

a criação de uma central que concentrasse o recebimento de notas fiscais. 

Figura 19: Logística reversa 

Fonte: elaborado pela autora 
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Isso ocorreu com o início da estruturação física do Centro de Distribuição que 

começou a ocorrer devido ao aumento do número de lojas e a necessidade de redução de 

custos e aprimoramento dos controles relativos aos estoques da empresa (G2 e G3). 

Juntamente com a organização do espaço necessário, bem como da mão de obra e 

equipamentos, verificou-se que os prazos de recebimento do Centro de Distribuição deveriam 

ser aprimorados para agilizar a separação e abastecimento das lojas. Assim, com a 

centralização do recebimento das notas e a disponibilização destes documentos 

antecipadamente por seus fornecedores houve uma redução tanto no recebimento e 

programação do CD quanto na rapidez de pagamento (G2).  

Destarte, foi implantado o incentivo monetário aos funcionários que batessem as 

metas estabelecidas; a expedição por ondas; e o fracionamento de cargas para distribuição 

com o intuito de agregar maior valor às lojas, uma vez a demanda passa a ser atendida em sua 

quantidade exata sem a formação de estoques em excesso (G2). 

Deve-se registrar que embora os projetos anteriores tenham impacto na cadeia de 

suprimentos do Supermercado Ômega, a realização do programa colaborativo junto a um de 

seus fornecedores resvala na concretização da definição mais elementar e ideal de cadeia de 

suprimentos. Isso porque, de acordo com G2 e G3, o plano visa aumentar o fluxo de 

informações entre empresa e fornecedor com vistas a aquilatar o abastecimento do CD, bem 

como seus processos de trabalho. 

Com o sucesso e a ampliação deste projeto junto aos demais fornecedores da 

organização, a empresa poderá colocar em prática a definição de Ballou (2006), Cooper, 

Lambert e Pagh (1997) e Trienekens, (1999) sem qualquer exceção, na qual descrevem a 

cadeia de suprimentos como a integração de todas as atividades relativas ao processo de 

transformação e fluxo de bens e serviços desde os fornecedores de matéria-prima até o 

usuário final, incluindo todo o fluxo de informações dentro desta cadeia. 

Outro ponto alinhado com as melhores práticas disponibilizadas pelo Modelo 

SCOR está a necessidade de monitoramento do estoque mínimo. Esse é um dos projetos da 

administração da área logística junto ao comercial uma vez que a primeira equipe está 

desenvolvendo uma ferramenta que auxilie o acompanhamento dos prazos de entrega fazendo 

uma correlação com o estoque mínimo necessário (G3 e G4). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Como se pode observar a alta competitividade do mercado no qual estão inseridas 

as organizações exige cada vez mais aprimoramento e otimização de recursos na execução de 

suas atividades. A qualidade no atendimento do cliente já é uma premissa quando da abertura 

da empresa, porém para aumentar a lucratividade, o aperfeiçoamento dos processos de 

trabalho é imprescindível. 

Diante desse contexto, o alinhamento estratégico de todas as unidades que 

compõe a instituição é muito importante para o alcance do sucesso. Nesse ponto acentua-se o 

crédito de uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos. Isso porque, na maior parte das 

empresas, os processos logísticos tornam-se o motor estratégico da organização, como 

explicitado por LaLonde e Masters (1994), Novaes (2001); Christopher (1999), Felizardo e 

Hatakeyama (2002). 

Nesse ponto verifica-se que a concorrência no ramo supermercadista está cada vez 

maior em virtude da tendência de descentralização das grandes lojas para espaços menores e 

dentro dos bairros em desenvolvimento. Por outro lado, a abertura de grandes atacados vem 

conquistando clientes através da possibilidade de diminuição dos preços na aquisição de 

quantidades razoáveis de cada produto.  

Assim, surge a necessidade de verificar se o segmento varejista brasileiro estão 

implementando técnicas e modelos, como o SCOR, a fim de se manterem no mercado como 

organizações modernas, com cadeias de suprimentos enxutas e que agreguem valor ao 

produto ou serviço oferecido.  

Diante desse contexto e com intuito de verificar se o setor referenciado acima 

possui alguma tendência de alinhamento com as novas práticas e padrões internacionais 

desenvolvidos diante da competitividade, colaboração e experiência, bem como se os 

processos estão ajustados aos planos estratégicos adotando as melhores práticas do mercado, 

essa pesquisa foi norteada pelo seguinte problema: Como a cadeia de suprimentos do 

Supermercado Ômega está sendo gerenciada com base nos pressupostos e práticas 

referenciadas pelo modelo SCOR?  

Por conseguinte, foi delimitado como objetivo geral: Analisar como é realizada a 

gestão da cadeia de suprimentos no Supermercado Ômega à luz das diretrizes da Supply 

Chain Management através da utilização do modelo SCOR. Para realizar essa análise, propôs-

se atingir alguns objetivos específicos, dentre eles, verificar o alinhamento entre o 
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planejamento estratégico da empresa e a área responsável pela logística do Supermercado 

Ômega; identificar os processos da cadeia de suprimentos da empresa através de seu 

mapeamento, utilizando o modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference); e avaliar a 

utilização de práticas da cadeia de suprimentos na organização através das diretrizes da 

Supply Chain Management e as melhores práticas do modelo SCOR. 

Sendo assim, diante do primeiro ponto a ser analisado, verificou-se que o 

Supermercado Ômega vem passando por uma grande transformação cultural diante da 

necessidade de adaptação às exigências do ambiente na qual está inserida, não bastando 

apenas as vendas, mas sim a capacitação e profissionalização da mão de obra, padronização 

dos fluxos de produtos e informações. Ressalta-se ainda que embora tenha sido apurada a 

existência de um planejamento estratégico formalizado, em nenhum momento teve-se acesso 

a qualquer documento relativo ao assunto. Além disso, os planos traçados não são bem 

divulgados entre as equipes de trabalho, o que dificulta o entendimento do objetivo a ser 

alcançado e o alinhamento das ações. 

Durante as entrevistas realizadas com os gestores pode-se observar que aqueles 

mais voltados à área operacional sequer tinham ou sabiam de prontidão acerca da existência 

do organograma e das metas do planejamento estratégico realizado. Dessa forma afirma-se 

que o Supermercado Ômega poderá ter problemas durante seu crescimento referentes ao 

alinhamento das suas unidades com o objetivo institucional, interferindo no seu grau de 

competitividade, uma vez que atualmente a área logística das empresas, de acordo com 

Felizardo e Hatakeyama (2002), deixa de ser apenas operacional para tornar-se gerencial e 

estratégica. 

No entanto, conforme descrito anteriormente, fundamentando-se em Mintzberg 

(1994) pode-se dizer que o Supermercado Ômega possui certo alinhamento estratégico 

norteando suas ações, porém necessita de uma maior conscientização acerca de seu 

comportamento estratégico organizacional ao longo do tempo. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o planejamento estratégico é o elo mais 

importante para a utilização do Modelo SCOR, pois é um dos seus pilares de sustentação 

possibilitando o equilíbrio entre os recursos disponíveis e o atendimento da demanda, 

conforme exaltado por Bolstorff e Rosebaum (2007). Além disso, a necessidade de um 

planejamento bem estruturado está expressa na afirmação de Youn et al (2011) quando diz 

que a cadeia de suprimentos está alicerçada no refinamento das relações entre clientes e 

fornecedores através de esforços sistemáticos de toda organização. Sendo assim, a 
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organização estudada precisa conscientizar seus colaboradores sobre os objetivos e metas da 

empresa, instituindo maior grau de seriedade e comprometimento na realização, divulgação e 

cumprimento do que foi planejado.  

Pode-se firmar ainda que é com base no planejamento estratégico que as ações da 

cadeia de suprimentos são norteadas com o intuito que sua gestão promova o uso mais 

eficiente da força de trabalho através de sua integração na tomada de decisões (STARKS, 

2006). 

Com relação à segunda meta desta pesquisa, ou seja, o mapeamento dos processos 

de trabalho da cadeia de suprimentos, através da padronização utilizada pelo modelo SCOR, 

verificou-se que os planos desenvolvidos para a cadeia, abastecimento e distribuição são 

frágeis, uma vez que baseiam seu acompanhamento principalmente na questão orçamentária, 

sem muita preocupação com o desempenho e implementação do que foi traçado. 

Ademais, há uma dificuldade de comunicação e fluxo de informação entre a área 

comercial e a logística, grande parte devido à utilização de um sistema sem a robustez 

necessária para amparar a análise das compras realizadas pela primeira unidade citada. 

Ressalta-se, no entanto, que os gestores vêm se esforçando para readequar não só o sistema 

como também os processos de trabalho das duas áreas. 

No que tange à distribuição, verificou-se que a meta do CD é atender os pedidos 

realizados pela loja sem que o foco esteja no processo, mas sim na entrega. Notou-se que 

independente dos desvios e erros ocorridos durante todo o fluxo dos produtos, do 

armazenamento à efetivação de entrega do pedido, o que importa é o atendimento. Tal atitude 

pode vir a causar grandes perdas à organização a partir do momento que esses erros não são 

avaliados e sanados, pois podem, dependendo do seu estágio de ocorrência, impedir ou 

interferir na tão almejada entrega a qualquer custo. 

Sendo assim, embora a empresa estudada obtenha um bom nível de serviço 

perante seus clientes (lojas), definindo como uma de suas métricas o tempo de entrega dos 

pedidos, conforme sugere Caridi et al (2012), seus custos operacionais podem vir a aumentar 

devido à falta de apuração de erros operacionais. Tal fato corrobora com Faria e Costa (2010) 

quando afirmam que o grande desafio para área logística atualmente está em equilibrar a 

necessidade de redução de custos da organização e o nível de serviço prestado ao cliente 

Com relação aos processos de trabalho definidos pelo Modelo SCOR e os 

praticados pela organização estudada, percebe-se certa congruência, embora ainda nota-se a 

necessidade de um melhor alinhamento com o modelo caso seja de interesse da organização a 
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padronização dos seus processos de trabalho com base em procedimentos seguidos 

internacionalmente. 

Novamente destaca-se nesse ponto que Supermercado Ômega não disponibilizou 

documentos e informações complementares para a efetivação de uma análise aprofundada 

sobre os processos de trabalho o que impossibilitou a verificação dos tipos de indicadores 

utilizados, bem como a identificação de projetos em desenvolvimento que suavizem os gaps 

do mapeamento. Sendo assim, embora se constate um alinhamento nas práticas da empresa 

com o Modelo apresentado, percebe-se a ausência de uma padronização e rigidez na execução 

das atividades de rotina, bem como a falta de acompanhamento do desempenho de muitas 

ações realizadas. 

Nota-se ainda que os processos que já possuem indicadores definidos tem seu 

acompanhamento realizado de forma incipiente, pois o software utilizado não disponibiliza os 

dados da forma desejada, devendo a organização alocar mão de obra especifica para trabalhar 

os dados. Além disso, o Gestor 2 afirma que embora haja certo acompanhamento através da 

utilização de indicadores estes não possuem uma ligação entre si. Uma gestão eficaz dos 

processos logísticos dentro da cadeia de suprimentos conforme já citado anteriormente 

promove o uso mais eficiente da força de trabalho e de suas habilidades através da integração 

de todos na tomada de decisão e desenvolvimento de estratégias conforme abordado por 

Starks (2006). 

Nesse ponto, baseado no modelo SCOR, sugere-se a adoção das seguintes 

métricas de desempenho relacionadas ao planejamento: ciclo de atendimento de pedidos; 

ponderação entre os recursos da SC e o tempo de ciclo de suas necessidades; ciclo de 

planejamento do abastecimento, produção e entrega; precisão das previsões realizadas, dentre 

outros. 

Com relação ao terceiro objetivo do estudo, referente a analise das práticas da 

cadeia de suprimentos na organização através das diretrizes da Supply Chain Management e 

as melhores práticas do modelo SCOR, embora a gestão da SCM da empresa estudada 

combine os elementos relacionados à engenharia de processos de negócios, métricas e 

benchmarking, conforme definido tanto por Bolstorff e Rosebaum (2007), bem como afirma 

Stewart (1997), nota-se que não há a perfeita integração exigida pelo Modelo SCOR no que se 

refere aos seus três pilares de sustentação: planejamento, processos de execução e processos 

de apoio. Tal fato vai de encontro ao afirmado por Dias (2005) onde conclui que a logística, 

em sua essência, está sendo vislumbrada mais como um sistema de criação de valor do ponto 
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de vista do processo e menos enquanto uma função da organização, pois como constatado 

junto aos gestores o foco do Supermercado Ômega está voltado muito mais para a venda em 

si dos produtos do que para um gestão eficaz dos processo de trabalho, conforme verificado 

durante o mapeamento dos processos de trabalho. O Gestor 2 confirma tal afirmação quando 

diz que a prioridade é realizar a entrega à loja sem atrasos e depois ir atrás de corrigir a 

qualidade.  

Além disso, o atual foco da organização contraria alguns dos princípios elencados 

por Brewer e Speh (2000), uma vez que afirma que dentre os objetivos do gerenciamento da 

cadeia de suprimentos estão a minimização dos desperdícios, a redução do tempo do ciclo 

pedido-entrega e a redução do custo unitário da atividade. Isso porque se os processos de 

trabalho são realizados de forma a dar mais importância para a entrega, independente de como 

o procedimento até esta fase é realizado, o custo unitário da atividade tende a se elevar, bem 

como o desperdício de recursos também, na forma de retrabalho. Tal fato é confirmado pelo 

Gestor 1 que indica que os preços do Supermercado Ômega chegam a ser 20% mais altos do 

que os da concorrência. 

Ressalta-se que, de uma forma geral, todas as mudanças organizacionais 

promovidas dentro da cadeia de suprimentos da organização tem a necessidade de contratação 

de consultorias, gerando uma dependência externa para o crescimento e desenvolvimento 

institucional. Por este motivo a organização deve ficar atenta para não gerar uma dependência 

externa de presença constante da consultoria dentro da organização devido à necessidade de 

readequação e desenvolvimento de atividades inovadoras pelo fato do conhecimento técnico 

não ser repassado para os colaboradores da empresa. 

Diante do exposto pode-se afirmar que a Cadeia de Suprimentos do Supermercado 

Ômega está se aprimorando cada vez mais com o intuito de acompanhar as mudanças do 

mercado, mas também de se tornar pioneiro na Região com a implantação de novos projetos e 

ideias inovadoras. No entanto, a dependência da avaliação financeira e não qualitativa desses 

projetos poderá vir a se tornar um grande desafio para a empresa no momento em que os 

processos de trabalho já estiverem bem delineados e com um bom acompanhamento. 

Ressalta-se ainda que existe uma grande similaridade entre o Modelo SCOR e o 

modelo de gestão da organização no que tange aos processos de trabalho. No entanto, há a 

necessidade de uma maior estruturação das atividades e definição de parâmetros para o 

acompanhamento das mesmas.  
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Registra-se ainda que, baseada a diferenciação entre estratégia e planejamento 

estratégico definido por Mintzberg (2004), o Supermercado Ômega ainda não amadureceu o 

conceito de planejamento estratégico coorporativo uma vez que este refere-se à transformação 

da estratégia em um plano com o intuito de coloca-la em pratica. Além disso, não pode-se 

verificar a existência dos planos ligados ao planejamento estratégico onde estes, ainda de 

acordo com Mintzberg (2004) servem como meios de comunicação, informando as pessoas 

sobre a estratégia pretendida e suas consequências.  

De acordo com a pesquisa afirma-se que não há a definição de quais os 

comportamentos esperados de unidades e indivíduos específicos para a realização da es-

tratégia. 

Por fim, conclui-se que o Supermercado Ômega possui as ferramentas necessárias 

para um desenvolvimento exponencial da sua Gestão da Cadeia de Suprimentos. No entanto, 

embora alguns preceitos estejam alinhados com o Modelo SCOR estudado nessa pesquisa, 

afirma-se que a empresa ainda precisa amadurecer muitos conceitos e dedicar um tempo 

maior à realização de um planejamento estratégico bem definido e estruturado que possibilite 

a implantação e efetivação das estratégias desenvolvidas pela Alta Administração em 

conjunto com seus colaboradores. 

Já com relação aos processos de trabalho, identifica-se também certa congruência 

com as atividades definidas pelo Modelo, mas essas ações não estão alinhadas no âmbito 

organizacional, ou seja, falta comunicação entre as unidades que fazem parte da cadeia de 

suprimentos da empresa quando da elaboração dos planos e execução das atividades. Para o 

Modelo SCOR a comunicação e o fluxo de informação são imprescindíveis, conforme se pode 

visualizar no anexo II, quando da demonstração de todo o fluxo de planejamento. 

Diante do exposto, sugere-se que o Supermercado Ômega direcione seu foco à 

otimização e aprimoramento da cadeia de suprimentos caso sua intenção seja de se manter 

altamente competitivo no mercado e também aumentar seu percentual de lucratividade. Isto 

porque, embora o modelo SCOR ainda não esteja bem difundido no Brasil, conforme 

observa-se no estudo realizado por Zanandrea et al (2013), é possível verificar que este não 

trata-se de um fenômeno momentâneo, mas sim de um padrão que está em fase de 

consolidação junto às grandes organizações. 

Como sugestões para futuras pesquisas junto ao Supermercado Ômega destaca-se 

a necessidade de realização de futuros estudos relacionados à formulação, divulgação e 

sensibilização do planejamento estratégico organizacional, com o intuito de analisar o 
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impacto não só na cadeia de suprimentos ou no atendimento ao cliente, mas com uma visão 

holística de todo o processo de negócio da empresa. Além disso, verifica-se também a 

possibilidade de aprofundamento no que se refere ao nível de maturidade da cadeia de 

suprimentos da organização, bem como de indicadores de desempenho inter-relacionados que 

propiciem uma gestão integrada dos processos de trabalho da empresa foco dessa pesquisa. 

Enfim, é imperativo o aumento de estudos nacionais relacionados ao modelo 

SCOR, uma vez que a padronização e desenvolvimento da cadeia de suprimentos das 

organizações mostra-se um ponto nevrálgico no ambiente atual no qual as organizações estão 

inseridas, tornando-se o grande alicerce estratégico das empresas no mercado global. 
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ANEXO I – Roteiro de entrevista 

 

I. Estrutura da empresa  

1. Como são divididas as atividades relacionadas dentro da empresa? (verificar 

organograma da empresa) 

2. O gerenciamento do Centro de Distribuição é centralizado na Alta Administração ou 

descentralizado nos gerentes? 

3. Na história da organização houve alguma dificuldade a ser enfrentada no ambiente 

competitivo com relação á logística? Algum ponto superado ou a superar? 

 

II. Planejamento Estratégico 

4. Como se dá o planejamento estratégico do Supermercado Ômega? Como ele é 

definido? 

5. Existe um planejamento formal ou ele é informal? 

6. Como é difundido entre os funcionários? Através de palestras, metas, incentivos? 

7. Quais as metas estratégicas da organização com relação à logística? 

8. Qual a periodicidade de realização do planejamento da empresa? 

9. Como são traçados os objetivos? Baseados em pesquisas junto aos clientes, aos 

funcionários, fundamentados em dados? 

10. Quais as áreas considera cruciais para o alcance da missão da empresa? 

11. De que forma definiria a área logística da empresa no que tange à sua importância 

para a execução das atividades? 

12. Existe algum tipo de avaliação de desempenho das Gerências? 

13. Se sim, a avaliação é realizada por indicadores, qualitativa ou financeira? 

14. Qual considera a estratégia da empresa para atingir um nível de serviço adequado 

junto às lojas? 

15. Quais os projetos ou melhores práticas adotadas na empresa? 

 

III. Análise SWOT 

16. Quais considera os pontos fortes e fracos da empresa? 

17. Existe algum processo de trabalho mais sensível? 

18. Qual o processo chave e fundamental da empresa? 

19. Existe alguma oportunidade no mercado a ser explorado pela organização? 
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20. Existe alguma ameaça no mercado? (governo, leis, moda, política externa) 

 

IV. Diagrama do negócio 

21. Quais são os tipos de fornecedores da empresa? (nacionais, internacionais, regionais)  

22. Quais os produtos que cada um fornece? (matéria-prima, produto acabado, produto 

personalizado) 

23. Quais são os tipos de clientes do CD? (apenas as lojas ou cliente final - atacado) 

 

V. Mapa Geográfico 

24. Onde estão localizados os maiores fornecedores da empresa? 

25. Como se dá o transporte entre fornecedor-empresa? Apenas rodoviário ou há a 

necessidade de retirada de produtos no porto ou aeroporto? 

26. Como se dá o fornecimento junto às filiais? 

27. Existe algum tipo de delivery? Como se dá o transporte entre empresa-clientes? 

 

VI. Planejamento da cadeia 

28. Como é realizado o planejamento macro de toda a cadeia de suprimentos? 

29. Quais as metas principais a serem atingidas? 

30. Quais as necessidades básicas para que a cadeia de suprimentos continue com bom 

desempenho? (relacionamento com fornecedor, cronograma de entrega, estrutura 

física) 

31. Como é feita a priorização de recursos necessários para a SCM? 

32. Essas definições são informadas aos colaboradores operacionais? 

33. Há alguma pesquisa de satisfação junto aos clientes/lojas? 

34. Como se dá a identificação das necessidades do cliente/loja junto ao CD? 

 

VII. Plano de abastecimento 

35. Como é feito o abastecimento da empresa? (existem formulações para manutenção 

do estoque?) 

36. Quais as prioridades no abastecimento? Existe algum produto âncora para o 

supermercado? 

37. Quais os recursos necessários para que o abastecimento ocorra? A aquisição é direta, 

através de algum sistema?  
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38. Existe um plano de ação para efetivação do abastecimento? 

39. Há algum produto adquirido que sofre algum tipo de customização ou apenas a para 

fornecimento aos clientes? 

40. Existe um cronograma de recebimento dos produtos? 

41. Qual o passo a passo do recebimento? 

42. Há algum tipo de análise para verificação do produto? (especificações ou 

amostragem) 

43. Como é feita a armazenagem do produto recém-recebido? 

44. Há alguma forma de avaliação do fornecedor? 

45. A carga é exclusiva? 

 

VIII. Produção 

46. Há algum tipo de processo de produção na empresa? 

47. Como ocorre? 

48. Como é feito o planejamento dessa produção? 

49. Quais os recursos utilizados na produção? 

50. Existe um plano de produção difundido entre os colaboradores? 

 

IX. Plano de distribuição/entrega 

51. Quais são as fontes de demanda da organização? 

52. Como é feito o planejamento de distribuição? 

53. Quais os recursos utilizados na entrega? (delivery?) 

54. Existe um plano de distribuição entre as filiais? 

55. Como se dá o processamento dos pedidos feitos na organização? (no caso de atacado 

ou delivery) 

56. Como é feita a distribuição entre as filiais? Frota Própria, terceirizada ou contato por 

demanda? 

57. Como se dá a escolha dos produtos que serão entregues? Pedido da filial, 

acompanhamento do estoque através de sistema (puxado ou empurrado) 

 

X. Logística Reversa 

58. A empresa realiza algum tipo de logística reversa? (produtos, embalagens) 

59. Como esse retorno é identificado? 
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60. Já existe um plano para essa logística (periódico) ou é de acordo com a demanda? 

61. Quais são os procedimentos necessários? 

62. Existe algum tipo de garantia dos produtos? 

63. É realizado algum tipo de manutenção, reparo ou vistoria dos produtos vendidos na 

loja? 
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ANEXO II – Organograma Supermercado Ômega 

 

Figura 20: Organograma Supermercado Ômega 

Fonte: Elaborada pela autora 



76 

 

ANEXO III – Fluxo do planejamento no Modelo SCOR 

 

Figura 21: Fluxo de Informação Modelo SCOR 
Fonte: Elaborada pela autora 



77 

 

ANEXO IV – Análise das entrevistas (resumo) 

 

Entrevistado: Gestor 1 

 
 
 

Objetivo específico: Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico no Supermercado Ômega e a área responsável pela logística do 

órgão; 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento 

Estratégico 

Forma de realização 

I. Planejamento com 

base no orçamento 

II. Descentralizado 

a) O planejamento é realizado com base no orçamento projetado 

do ano seguinte 

b) O acompanhamento é feito pelos orçamentos de despesa, receita 

e investimento; 

c) Cada área deve acompanhar o seu orçamento 

d) É realizado de baixo para cima, e encaminhado para aprovação. 

Divulgação 

Identificação das metas 

Integração com as demais 

unidades 

Acompanhamento e 

avaliação de desempenho 

Análise SWOT 

Pontos fortes I. Atendimento a) Atendimento ao cliente 

Pontos fracos 

I. Comunicação  

II. Falta de 

profissionalização 

a) Comunicação entre comercial e logística 

b) Falta de profissionalização da gestão 

Oportunidades I. Pontos de expansão 
a) Existem pontos mapeados para ampliação da empresa 

b) Nichos e segmentos ainda não atendidos 

Ameaças I. Novos entrantes 
a) Ambiente altamente competitivo 

b) Facilidade de novos entrantes 
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Objetivo específico: Identificar os processos da cadeia de suprimentos no Ômega através de seu mapeamento, utilizando o modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference); 

Planejamento da SCM 

Forma de realização, metas 

a serem atingidas, 

priorização de recursos; 

Definição de prioridades 

 

I. Foco na rentabilidade a) Cultura de toda a cadeia é direcionada à rentabilidade 

Plano de abastecimento 

Forma de realização 

I. Gestão por categorias a) É realizado com base na gestão por categorias 

Metas a serem atingidas 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Plano de Distribuição 

Forma de realização 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 

Metas a serem atingidas 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Logística reversa 

Como é realizada 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 
Para quais produtos 

Existência de um plano 
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Projetos e Melhores 

práticas 

Projetos em andamento I. Reestruturação do RH 
a) Reestruturação do RH 

 

Benchmarking 
I. Fracionamento de 

produtos 
a) Fracionamento dos produtos 
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Entrevistado: Gestor 2 

 
 

Objetivo específico: Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico no Supermercado Ômega e a área responsável pela logística do 

órgão; 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento 

Estratégico 

Forma de realização 
III. Planejamento 

descentralizado 

IV. O PE não é 

documentado 

V. Definição de metas 

intuitivas 

e) Ele é descentralizado...; 

f) [...] ela tinha colocado em 2008 que ela queria crescer, dobrar de 

tamanho, até 2013[...]; 

g) [...] Não existem planos de ação documentados. 

Divulgação 

Identificação das metas 

Integração com as demais 

unidades 

Acompanhamento e 

avaliação de desempenho 

Análise SWOT 

Pontos fortes 

II. Grande investimento 

em capacitação 

III. Fomento do trabalho 

em equipe 

b) Investimento em capacitação [...]; 

c) [...] é uma empresa que está sempre em busca de um bom 

trabalho em equipe. 

Pontos fracos 

I. Dependência de 

consultorias 

II. Falta de mão de obra 

especializada 

III. Cultura 

 

c) A empresa está com uma consultaria que começou em 

novembro de 2011, então ficou com o ano de 2012 e ano 2013; 

d) Essa questão da mão de obra especializada ela é muito crítica; 

e) [...] diversos indicadores sem comunicação entre si ainda; 

f) [...] você precisa trazer mais profissionais de mercado, mas esse 

não era o seu hábito, seu hábito era de criar pessoas e fazê-las cresce 

dentro [...]; 

g) [...] mudando a cultura também às vezes atrapalha um pouco. 
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Oportunidades 

II. Pontos mapeados de 

oportunidades de 

crescimento 

a) Dentro da área do Rio Grande do Norte existem alguns pontos, 

mapeados, que seriam interessantes de repente a empresa abrir [...]. 

Ameaças II. Novos entrantes a) É muito mais a entrada das multinacionais [...]. 

Objetivo específico: Identificar os processos da cadeia de suprimentos no Ômega através de seu mapeamento, utilizando o modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference); 

Planejamento da SCM 

Forma de realização, 
metas a serem atingidas, 

priorização de recursos; 

Definição de prioridades 

 

Não verificado Não respondeu 

Plano de abastecimento 

Forma de realização 

II. Otimização da 

armazenagem por 

WMS 

III. Agendamento de 

entregas 

b) Na armazenagem eu tenho o produto no endereço de picking 

fixo e o sistema sempre procura o endereço aéreo mais próximo 

daquele endereço de picking [...]; 

c) [...] todos eles sabem que precisam telefonar com quarenta e 

oito horas de antecedência, no mínimo vinte e quatro, mas em média 

quarenta e oito horas de antecedência, o CD tem uma capacidade de 

recebimento em torno de trinta e cinco carros. 

Metas a serem atingidas 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 
operacional 

Definição de prioridades 

Plano de Distribuição 

Forma de realização 

I. Atendimento em 13 

horas 

II. Abertura para 

criticidade de pedidos 

a) [...] atendimento num prazo de 13 horas [...]; 

b) Os gerentes têm das 6 as 8 para aumentar ou diminuir o pedido 

gerado pelo sistema. 

Metas a serem atingidas I. Atendimento a 

qualquer custo 

II. Melhorar a 

comunicação entre a 

a) [...] então entre você atrasar a entrega para buscar uma 

qualidade perfeita a meta que foi estabelecida é que atenda, depois 

você vai correr atrás de corrigir a qualidade; 

b) Precisa haver uma maior comunicação entre quem compra e 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 
operacional 
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Definição de prioridades 
área comercial e a 

logística 

quem vende e é aí que entra a logística [...]; 

c) [...] atendimento entre 98 e 99% [...]. 

Logística reversa 

Como é realizada 

Não verificado Não respondeu Para quais produtos 

Existência de um plano 

Projetos e Melhores 

práticas 

Projetos em andamento 

II. Indicadores de 

produtividade 

III. Pagamento de 

incentivo pelo 

desempenho 

IV. Expedição por ondas 

V. Carga Garantida 

VI. Projeto colaborativo 

b) [...] nós implantamos indicadores de produtividade, [...]; 

c) [...] pagamento de incentivo aos funcionários [...]; 

d) [...] nós quebramos a operação de expedição do CD por ondas 

[...]; 

e) [...] estruturar uma carga garantida [...]; 

f) Então está sendo feito um piloto com um fornecedor esse ano 

[...]. 

Benchmarking 

II. Participação de um 

grupo de 

benchmarking 

III. Fracionamento de 

produtos no CD 

b) A empresa faz parte de uma rede, que é como uma rede de troca 

de informações [...]; 

c) [...] fracionamento de produtos dentro do CD. 
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Entrevistado: Gestor 3 
 

 

Objetivo específico: Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico no Supermercado Ômega e a área responsável pela logística 

do órgão; 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento Estratégico 

Forma de realização 
VI. Baseado no orçamento 

anual 

a) [...] a gente tem o orçamento anual; 

b) [...] pensando no orçamento do ano seguinte a gente faz 

uma revisão de todo os processos de CD; 

c) [...] “Alta Administração” ela faz um planejamento de 

cinco anos e com base nisso a gente tem uma visão; 

d) [...] não era assim no ano passado. Tinha algumas 

diretrizes, mas talvez eram mais, eram macro diretrizes. 

Divulgação Não verificado 

Observação: Não se verificou qualquer tipo de divulgação 

do PE entre as unidades, ficando a informação represada nas 

unidades hierarquicamente superiores. 

Identificação das metas 
I. Ausência de 

dimensionamento 

a) [...] a gente estava projetando um crescimento mais 

agressivo para esse ano; 

Integração com as demais 

unidades 
Não verificado 

Observação: Não foi mencionada qualquer ligação entre as 

demais unidades da empresa no que se refere ao 

planejamento de cada área em específico 

Acompanhamento e 

avaliação de desempenho 

I. Através do orçamento 

II. Métricas básicas 

a) [...] acompanhamento com base financeira; 

b) [...] a gente tem que prestar conta dos desvios ou do 

atendimento do orçamento; 
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c) ...são toneladas movimentadas por funcionários, 

volumes movimentados por funcionários [...]. 

Análise SWOT 

Pontos fortes 

I. Qualidade no 

atendimento 

II. Comprometimento da 

equipe 

a) [...] de uma forma macro, é qualidade no atendimento... 

Lógico que para nós isso tem um custo maior do que os 

concorrentes; 

b) [...] comprometimento da equipe... quando os donos 

falam pessoal vamos nessa direção, é impressionante o 

pessoal segue. 

Pontos fracos 

I. Falta de qualificação 

técnica 

II. Baixa capacidade de 

investimento 

a) [...] pessoas antigas que são comprometidas, mas ao 

mesmo tempo talvez a qualificação possa ser um ponto 

fraco; 

b) [...] a capacidade de investimento, hoje eles pretende 

crescer com investimento próprio, não buscar no mercado. 

Oportunidades Não verificado Não respondeu 

Ameaças 
I. Facilidade de novos 

entrantes 

a) Acho que o mercadinho de bairro ele pode não ser uma 

ameaça hoje, mas lá na frente ele vai ser de repente. 

Objetivo específico: Identificar os processos da cadeia de suprimentos no Ômega através de seu mapeamento, utilizando o modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference); 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento da SCM 

Forma de realização, 

metas a serem atingidas, 

priorização de recursos; 

Definição de prioridades 

 

Não verificado 

Observação: Não foi mencionada existência de um 

planejamento macro pré-definido com relativa descrição e 

associação com as diversas áreas da cadeia 

Plano de abastecimento Forma de realização I. Calculo do LEC a) [...] hoje para comprar ele tem que entrar no sistema ver 
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manual 

II. Utilização de sistema 

estático 

III. Problemas internos e 

externos no 

abastecimento 

a média de vendas, ver um determinado período que ele 

escolhe, ver o estoque só para saber se vai dar; 

b) Calculo de estoque: Tudo manual e o cara tem dois mil 

produtos para comprar; 

c) [...] sugestão de compra ainda em base Excel; 

d) ...o sistema não é dinâmico. [...] o prazo de entrega do 

fornecedor se ele muda você vai mudar o teu estoque de 

segurança e o teu estoque máximo, então ele não tem esses 

cálculos lá dentro; 

e) [...] maior parcela de ruptura é falta de abastecimento no 

CD que o comercial por esses motivos que aleguei, ele não 

consegue abastecer a tempo; 

f) [...] Então a gente sabe que cinquenta por cento que eles 

(fornecedores) agendam eles não entregam; 

g) [...] falta, aí o comprador quando vê vai pedir carrega a 

mão, pede lá em cima, e aí está o descontrole, o nível de 

estoque cresce. 

Metas a serem atingidas 

I. Aumentar o fluxo de 

informações entre 

fornecedor e CD 

a) [...] para reduzir ruptura da empresa... Sugestão de 

compra da ruptura com fornecedor colaborativo. Não 

adianta eu só trabalhar internamente, para eu corrigir o 

problema eu preciso trabalhar colaborativamente com o 

fornecedor. 

Priorização de recursos 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à 

unidade específica Divulgação do plano 

operacional 
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Definição de prioridades 

I. Levantamento de 

dados para 

aprimoramento do 

plano 

a) [...] a gente está na fase de levantamento de dados, a 

gente está mapeando o seguinte: com que frequência, qual 

nível de estoque o CD eu tenho de cada produto. 

Plano de Distribuição 

Forma de realização 
I. Nível de atendimento 

alto 

c) [...] o atendimento nosso está em noventa e oito/ 

noventa e nove por cento que a loja pede a gente entrega. 

Metas a serem atingidas 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à 

unidade específica 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Logística reversa 

Como é realizada 

Para quais produtos 

Existência de um plano 

Projetos e Melhores 

práticas 
Projetos em andamento 

I. Manutenção da frota 

II. Plano de incentivo ao 

funcionário 

III. Fracionamento de 

carga 

IV. Implantação do 

sistema WMS 

V. Projeto colaborativo 

com fornecedor 

VI. Dimensionamento da 

a) [...] sistema de transporte e equipamentos, para 

controlar manutenção, controlar equipamentos, saber coisas 

que a gente não tinha que era acéfalo; 

b) [...] revisão do plano de incentivo a ampliação do 

fracionamento pra entregar em unidades, otimização de 

movimentações verticais; 

c) [...] com CD de frios e FLV vou implantar um plano de 

incentivo; 

d) [...] está entrando da WMS agora; 

e) [...] projetos coorporativos com fornecedores, 
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mão de obra 

VII. Gestão por 

competência 

programas colaborativos e avaliação de fornecedor; 

f) [...] projetos de dimensionamento de mão de obra; 

g) [...] implantando como forma piloto nas minhas áreas 

chama mapa de flexibilidade...desenvolvimento de cada um 

perante cada atividade ou cada habilidade que é requerida 

para área. 

Benchmarking 

I. Centralização do 

recebimento de 

documentos fiscais 

a) [...] lá da central de nota ele vai comparar se a nota 

confere com o pedido, uma vez bateu ele libera a guia cega 

pra receber fisicamente, esse é o trabalho principal. E a 

gente notou que, isso estava espalhado, por várias lojas 

tenho um custo maior... Aí a gente reduziu o custo e 

conseguiu uniformizar o trabalho. 
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Entrevistado: Gestor 4 
 

 

Objetivo específico: Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico no Supermercado Ômega e a área responsável pela logística do 

órgão; 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento 

Estratégico 

Forma de realização 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 

Divulgação 

Identificação das metas 

Integração com as demais 

unidades 

Acompanhamento e 

avaliação de desempenho 

Análise SWOT 

Pontos fortes 

VII. Equipe dedicada 

VIII. Investimento em 

infraestrutura 

IX. Investimento na 

equipe 

c) [...] em uma equipe muito dedicada [...]; 

d) [...] tem investimento na equipe [...]; 

e) [...] investe em infraestrutura. 

Pontos fracos 

IV. Cultura forte 

V. Falta de 

profissionalização da 

equipe 

c) [...] cultura organizacional muito forte; 

d) [...] é a profissionalização, para trazer às vezes pessoas mais 

técnicas. 

Oportunidades Não verificado Não respondeu 

Ameaças 
III. Facilidade de novos 

entrantes 

b) Acho que a concorrência vem aumentando cada vez mais 

devido a facilidade de abertura de um supermercado. 
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Objetivo específico: Identificar os processos da cadeia de suprimentos no Ômega através de seu mapeamento, utilizando o modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference); 

Planejamento da SCM 

Forma de realização, 

metas a serem atingidas, 

priorização de recursos; 

Definição de prioridades 

 

I. Melhoria da 

comunicação entre 

comercial e logística 

h) Existem alguns projetos para melhorar as compras do comercial 

i) A gente vem dando uma ajuda com a sugestão de compras que é 

entregue diariamente 

Plano de abastecimento 

Forma de realização 

IV. Política de 

abastecimento por 

classe 

V. Erros na previsão 

manual 

VI. Otimização do 

processo com a central 

de NF 

d) [...] tem uma política de abastecimento para cada classe, 

produtos que não tem, é a política dinâmica que chama [...]; 

e) [...] é humanamente impossível ela comprar três mil itens 

fazendo cálculo manual, ela vai errar [...]; 

f) Com a central de notas houve uma centralização que melhorou o 

processo de entrada de produtos [...]; 

g) O processo de recebimento e entrada no sistema e 

movimentação é feita via rádio [...]. 

Metas a serem atingidas 

Não verificado Não respondeu 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Plano de Distribuição Forma de realização 

III. Movimentação de 

3900 itens 

IV. Inicio do processo de 

conferência da 

expedição 

d) [...] todo dia no CD movimenta cerca de três mil e nos picos 

cerca de três mil e novecentos itens; 

e) [...] conferência da expedição ela faz dois anos [...]; 

f) [...] fazia o pedido, mas o critério de item até fazia sentido, mas 

o volume não, o volume como é uma demanda de trabalho muito 
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grande o pessoal chegava meio que colocava um número muito 

intuitivo, não quantitativo [...]. 

Metas a serem atingidas 

III. Movimentação de 

70% do estoque 

IV. Atendimento do 

pedido em 14 horas 

a) Movimento aí em um único dia, cerca de setenta por cento de 

todo o estoque disponível; 

b) A gente movimenta tudo em mais ou menos 14 horas desde o 

pedido até a entrega na loja. 

Priorização de recursos 

Não verificado Não respondeu 
Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Logística reversa 

Como é realizada 
I. Diminuição da 

devolução de produtos 

h) [...] era vinte e oito por cento da nossa reposição, hoje está em 

quinze. 

Para quais produtos I. Recolhimento diário 

de papelão 

a) [...] papelão [...] 

Existência de um plano a) É realizado diariamente 

Pontos Críticos Processos 

I. Movimentação 

II. Conferência 

III. Reconferência 

a) [...] a movimentação [...]; 

b) [...] conferência [...]; 

c) [...] o que a gente tem que trabalhar para dar mais 

confiabilidade, automatizar mais, é o processo de reconferência. 

Indicadores  
I. Cinco indicadores por 

função 
a) [...] cada função tem uns cinco pelo menos. 

Projetos e Melhores 

práticas 
Projetos em andamento 

VII. Avaliação de 

fornecedores 

VIII. Projetos colaborativos 

g) [...] então a gente tem avaliação dos fornecedores, a gente 

estruturou isso, puxa tudo no nosso sistema [...]; 

h) [...] projetos colaborativos, fazendo avaliação de fornecedor a 

gente começa a enxergar tanto no sentido do abastecimento como no 
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alinhamento da operação logística deles com a da gente. 

Benchmarking Não verificado Não respondeu 
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Entrevistado: Gestor 5 
 

 

Objetivo específico: Verificar o alinhamento entre o Planejamento Estratégico no Supermercado Ômega e a área responsável pela logística do 

órgão; 

Categoria de Análise Subcategoria Unidade de Registro Unidade de contexto 

Planejamento 

Estratégico 

Forma de realização 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 

Divulgação 

Identificação das metas 

Integração com as demais 

unidades 

Acompanhamento e 

avaliação de desempenho 

Análise SWOT 

Pontos fortes 
X. Investimento em 

capacitação 

f) A gente está procurando já capacitar nosso pessoal [...]; 

g) [...] a empresa investe muito em funcionário [...]. 

Pontos fracos VI. Não há foco nas vendas 
e) [...] toda empresa deveria pensar primeiro em venda, todos os 

setores, eu acho é que alguns setores da empresa não pensam [...]. 

Oportunidades Não verificado Não respondeu 

Ameaças IV. Concorrência c) [...] muita concorrência nova. 

Objetivo específico: Identificar os processos da cadeia de suprimentos no Ômega através de seu mapeamento, utilizando o modelo SCOR 

(Supply Chain Operations Reference); 

Planejamento da 

SCM 

Forma de realização, metas 

a serem atingidas, 

priorização de recursos; 

Definição de prioridades 

II. Centralização do 

fornecimento 

III. Diminuição da ruptura 

j) [...] com a abertura do CD e a com a centralização dos 

fornecedores aí foi que começou a crescer porque começou a 

diminuir ruptura [...]. 
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Plano de 

abastecimento 

Forma de realização 

VII. Agendamento de 

entrega 

VIII. Acompanhamento via 

rádio 

h) [...] o fornecedor agenda com quarenta e oito horas de 

antecedência da entrega [...]; 

i) [...] daí inicia o processo de encostar descarregamento, 

conferência, conferência cega, armazenagem; o recebimento no 

final da carga se tiver divergência a gente automaticamente já é 

feita a devolução, avarias, faltas, então já entra com mercadoria 

[...]; 

j) [...] tudo via rádio frequência. 

Metas a serem atingidas 

Não verificado 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 

Priorização de recursos 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Plano de Distribuição 

Forma de realização 
V. Roteirização pré-

definida 

g) [...] existe lógica de abastecimento que é a loja um, dois, cinco 

e seis que são as primeiras lojas que a gente abastece porque são 

lojas que o tempo de ciclo de ida do carro e volta é maior [...]; 

h) [...] até a meia noite o sistema da a baixa de tudo o que foi 

vendido e eu tenho como saber mais ou menos qual será a reposição 

automática. 

Metas a serem atingidas 
V. Ondas de distribuição 

por horário 

c) [...] gente tem as ondas de distribuição as 12:40 (4 carros) [...], 

13:40 (5 carros), [...] 1640 (9carros) e [...] 21 (9carros). 

Priorização de recursos 

VI. Otimização dos 

pedidos 

a) Antigamente as lojas pediam demais não confiavam no 

sistema, agora elas já confiam porque foi feito um trabalho [...]. 

Divulgação do plano 

operacional 

Definição de prioridades 

Logística reversa 

Como é realizada 
II. Realizada em dois 

caminhões por dia 

i) [...] a reversa de produto eu só trago para cá sempre no último 

carro [...]; 

j) [...] eu tenho o papelão que é um carro fixo [...]. 

Para quais produtos 
II. Papelão 

III. Produtos avariados 

b) [...] papelão que sai das embalagens do que a gente envia [...]; 

c) [...] devolução de produtos avariados ou excedentes. 
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Existência de um plano 
Observação: Solicitou que a pergunta fosse realizada à unidade 

específica 

Indicadores  
II. Atendimento em 99% 

III. Indicadores por função 

b) [...] o atendimento hoje está em noventa e nove por cento [...]; 

c) [...] cada função tem um indicador [...]. 

Projetos e Melhores 

práticas 

Projetos em andamento IX. Carga garantida 
i) [...] carga garantida que hoje a gente entrega para a loja e a loja 

não confere. 

Benchmarking Não verificado Não respondeu 

 


