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RESUMO 

A medição de desempenho em mercados competitivos é uma ação necessária para as 

organizações que almejam posições de destaque. A abordagem de medição interna às 

empresas já obtém resultados relevantes na literatura, entretanto, surge recentemente uma 

abordagem que ampliou a percepção de competição, onde empresas não visam apenas a 

competição entre si, mas entre cadeias de suprimentos. No Brasil, a cadeia de suprimentos 

da energia eólica atravessa um momento de estruturação e crescimento, com a instalação 

dos principais fabricantes de classe mundial no país. Este trabalho busca responder quais 

indicadores de desempenho-chave devem ser utilizados pelas empresas do setor eólico 

brasileiro, inseridos em uma perspectiva holística de competição entre cadeias de 

suprimentos. A pesquisa foi realizada em duas etapas: exploratória (revisão bibliográfica 

e pesquisa de campo) e posteriormente foi aplicado uma pesquisa survey com 

representantes das empresas que compõem o setor eólico objetivando validar os 

indicadores encontrados na etapa exploratória. Foram avaliados 40 indicadores 

distribuídos ao longo das atividades de prospecção, execução/construção, operação e 

manutenção, logística e os indicadores transversais, os quais sintetizam a performance de 

toda a cadeia em conjunto, apontando a sinergia e o nível de competitividade da cadeia 

de suprimentos. Os indicadores de desempenho selecionados refletem a alta relevância 

da dimensão custos no desempenho das organizações do setor, sendo atualmente o 

elemento-chave do desempenho, bem como a integração limitada da gestão de 

desempenho ao longo da cadeia. 

 

Palavras-Chaves: Energia eólica, Cadeia de suprimentos, Indicadores de desempenho.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

Performance measurement in highly competitive markets is a necessary measure for those 

who aim the top positions. The business performance measurement approach have 

reached relevant results in the literature, however, a different approach has recently 

appeared that broadened the perception of competition, where companies do not seek the 

competition among companies only, but also among supply chains. Brazilian Wind 

energy supply chain is living a structuring and expanding moment, with the major global 

players in the industry making investments in the country. This research aims to answer 

which are the key performance indicators that must be considered by the Brazilian wind 

energy sector companies, which are part in a broad perspective of supply chain 

competition. The research was executed in two steps: exploratory (literature review and 

a field research in the companies) and later a survey was conducted with the Brazilian 

Wind energy companies workers with the purpose to validate the performance indicators 

found in the exploratory step. The survey evaluated 40 performance indicators distributed 

among five major activities: Project prospection, building/execution, operation and 

maintenance, logistics and transverse processes, which summarize the performance of the 

entire supply chain, pointing the sinergy and the competitive level of the supply chain. 

The selected performance indicators reflect the high relevance of the costs dimension in 

the Brazilian energy companies performance, acting as a key performance indicator, is 

also indicates the limited performance management integration throughout the Brazilian 

wind energy supply chain. 

Keywords: Wind Energy, Supply Chain, Performance Indicators. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a contextualização do tema, fundamentada 

no questionamento da pesquisa, definindo em seguida os objetivos da presente pesquisa, 

apresentando a justificativa, e, finalmente, descrever de forma sucinta a organização do 

trabalho. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A medição de desempenho em mercados competitivos é uma ação necessária para 

todos os envolvidos que almejam posições de destaque. O desempenho quantifica os 

resultados das ações tomadas, definindo a liderança e permanência no mercado 

globalizado. Os indicadores de desempenho são desenvolvidos e utilizados visando 

definir metas operacionais das empresas, direcionando as melhorias necessárias à 

consecução dos objetivos financeiros e organizacionais (KARDEC et al., 2002; NEELY, 

1998). 

Ampliando a abordagem para uma perspectiva de cadeia de suprimentos, os 

sistemas de medição de desempenho não visam apenas à otimização intra-organizacional, 

mas inter-organizacional, compreendendo que a otimização plena de todos os 

participantes da cadeia leva à melhoria das ações individuais das empresas, sendo a 

competitividade entre cadeias, e não entre empresas individuais (GUNTER; 

SHEPHERD, 2006; UPTON et al., 2008). 

O setor de geração de energia elétrica por fonte eólica apresentou um crescimento 

significativo nas últimas décadas em todo o mundo. Segundo o Global Wind Energy 

Council - GWEC (2013) o setor aumentou a sua capacidade de geração instalada no 

mundo em 44,8GW ao longo do ano de 2012, representando um aumento de 18,7% da 

capacidade total em relação ao ano anterior. 

No Brasil, a cadeia produtiva da energia eólica está atualmente na fase de 

estruturação e crescimento, com alguns dos principais fabricantes de classe mundial se 

instalando no país, impulsionados especialmente pelo notável potencial de geração em 

energia elétrica de origem eólica, estimado em 143 GW, bem como sua infraestrutura e 
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posição geográfica de destaque no continente sul-americano, o que faz do Brasil a escolha 

natural para acolher as empresas que irão fomentar o desenvolvimento da atividade no 

continente (BENNETT, 2010). 

De acordo com o GWEC (2013) a capacidade de geração por fonte eólica no Brasil 

cresceu no ano de 2012 a uma taxa de 45% frente ao ano anterior, se consolidando como 

o principal mercado no continente sul-americano e um dos mais importantes mercados 

mundiais. Entretanto, poucos estudos são encontrados na academia, desenvolvidos no 

setor eólico, sobretudo estudos que abordem a medição de desempenho na cadeia 

produtiva do setor eólico. 

Além do grande potencial de geração e a alta qualidade do regime dos ventos, o 

forte crescimento do setor eólico no país é positivamente influenciado pela estabilidade 

regulatória do setor elétrico que o país alcançou, proporcionando menor incerteza para o 

investimento em geração de energia. Segundo a EPE (2012), o valor médio de contratação 

caiu de R$148,39/MWh em 2009, para o valor histórico de R$87,94/MWh em 2012, se 

tornando a segunda fonte mais competitiva do país, atrás apenas da tradicional geração 

hidroelétrica de grande porte. Para manter em ascensão o nível de competitividade do 

setor, é fundamental que os gestores mensurem, controlem e otimizem todas as variáveis 

importantes da atividade. Desta forma, a medição de desempenho na cadeia de 

suprimentos se apresenta como elemento eficaz para o aumento da competitividade do 

setor. 

De acordo com Beamon e Ware (1998) o processo de implementação de um sistema 

de medição de desempenho deve responder três questões: quais aspectos devem ser 

medidos; como podem ser medidos tais aspectos; como utilizar essas medidas para 

otimizar e controlar o desempenho da organização ou cadeia de suprimentos. 

Nesse sentido, o questionamento central que deu origem a pesquisa é, quais 

indicadores são relevantes e devem ser utilizados para uma medição de desempenho 

efetiva da cadeia de energia eólica do Brasil. A partir desse questionamento foram 

definidos, no seguinte parágrafo, os objetivos do trabalho. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Propor um conjunto de indicadores de desempenho distribuídos ao longo da cadeia 

de suprimento do setor de energia eólica, objetivando otimizar o gerenciamento de 

parques eólicos em todas as suas etapas de desenvolvimento. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar o estado da arte sobre os temas: sistemas de medição de desempenho; 

indicadores de desempenho; estruturação da cadeia produtiva da energia eólica; 

gerenciamento da cadeia de suprimentos; 

 Compreender a dinâmica dos relacionamentos existentes entre os elos da cadeia 

eólica por meio de visitas técnicas aos principais parques eólicos e indústrias dos 

estados do RN, PE e CE;  

 Conhecer os métodos utilizados pelas empresas da cadeia de energia eólica para 

medição do seu desempenho; 

 Identificar os principais fatores e variáveis que influenciam no desempenho do 

setor e elaborar um conjunto de indicadores de desempenho para a gestão 

integrada da cadeia de suprimentos do setor; 

 Validar os indicadores propostos mediante um survey direcionado aos principais 

gestores das empresas pertencentes à cadeia.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A energia eólica no mundo passa por um momento de expansão, e nesta fase, a 

atenção do setor converge para os projetos de implementação de novos parques eólicos. 

Desta forma, a sua eficácia econômica é fator determinante na definição do ritmo de 

crescimento, impulsionando a transição para modelos de geração de energia sustentáveis, 
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promovendo assim, pragmatismo a políticas públicas de desenvolvimento sustentável, 

satisfazendo os três pilares interdependentes deste modelo de desenvolvimento, a 

responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a performance econômica.   

No Brasil, o setor da energia eólica atravessa um momento de estruturação, onde a 

sua cadeia de suprimentos se desenvolve de forma acelerada. Entretanto, na literatura 

mundial há uma carência em trabalhos que relacionem os temas gestão da cadeia de 

suprimentos e indicadores de desempenho aplicados no setor eólico, desta forma, a 

presente dissertação busca abordar os temas, apresentando como resultado final uma 

proposta de indicadores de desempenho aplicada a cadeia de suprimentos da energia 

eólica brasileira. 

Os sistemas de medição de desempenho se apresentam como elemento condutor no 

alinhamento dos interesses (dispersos ou conflitantes) existentes nos diversos elos que 

compõe a cadeia de suprimentos. Desta forma, a interação entre as duas bases conceituais 

(medição de desempenho e cadeia de suprimentos) pesquisadas/utilizadas na presente 

dissertação convergem para um objetivo comum, o aumento da competitividade da cadeia 

de suprimentos, neste caso, aplicado ao setor da energia eólica do Brasil.  

Nesse sentido, a presente pesquisa irá contribuir na academia para o avanço no 

conhecimento de medição de desempenho aplicado ao setor de energia eólica. Já para a 

sociedade, a proposta de indicadores de desempenho irá proporcionar elementos para 

aumentar a competitividade da cadeia produtiva da fonte eólica, colaborando 

consequentemente com algumas das políticas do Ministério de Minas e Energia (MME), 

dentre as quais destacam-se: a modicidade tarifária (menor preço para o consumidor), e a 

aceleração do processo de diversificação da matriz elétrica brasileira, que objetiva 

aumentar a segurança de abastecimento elétrico do país. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho está estruturado em 7 capítulos. No capítulo 2 é realizada uma revisão 

bibliográfica sobre os temas gestão da cadeia de suprimentos, sistemas de medição de 

desempenho e a relação existente entre os temas, o foco deste trabalho, a medição de 

desempenho na cadeia de suprimentos. Além das principais metodologias abordadas na 

interseção dos temas, foi incluída a abordagem estratégica proposta por Hill (1993). 
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O capítulo 3 aborda a cadeia produtiva da energia eólica no Brasil. Inicialmente é 

apresentado um breve histórico e princípios básicos sobre a temática, para em seguida 

serem descritos a formação, estruturação e dinâmica da cadeia produtiva do setor eólico 

brasileiro. No fim do capítulo é apresentada a abrangência de atuação do estudo dentro 

da cadeia de suprimentos estudada. 

O capítulo 4 apresenta o método da pesquisa. Inicialmente é descrita a classificação 

da pesquisa, apresentando as ferramentas utilizadas deste a primeira etapa da pesquisa. 

Em seguida, são descritas as etapas de desenvolvimento da pesquisa, incluindo as 

atividades de pesquisa de campo, e, finalmente, são apresentados os indicadores 

selecionados nas fases de revisão bibliográfica e pesquisa de campo que serão avaliados 

por meio de uma pesquisa tipo survey. 

No capítulo 5 os resultados da pesquisa survey são apresentados e analisados, sendo 

descritos as características que compõe a população alvo da pesquisa: distribuição 

geográfica, classificação do tipo de empresa, perfil hierárquico e gênero dos participantes 

da pesquisa. Em seguida são discutidos os resultados encontrados por etapa pesquisada 

(prospecção, execução/construção, operação e manutenção, processos logísticos e 

indicadores transversais) nas duas diferentes esferas pesquisadas: critérios competitivos 

(análise estratégica) e os indicadores de desempenho específicos da etapa. 

O capítulo 6 apresenta a proposta final de indicadores de desempenho selecionados 

para o gerenciamento da cadeia de suprimentos da energia eólica brasileira. O capítulo é 

dividido em cinco subtópicos, cada um agrupando os indicadores específicos das etapas 

do desenvolvimento de empreendimentos eólicos pesquisadas; em seguida são 

apresentadas as funções individuais de todos os indicadores selecionados que compõem 

a proposta final.  

O capítulo 7 da presente dissertação tece as consideração finais, apontando os 

limites (temporal e de abrangência) do questionamento central da pesquisa e indicando 

possíveis caminhos futuros a serem desenvolvidos na temática de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos da energia eólica brasileira. Em seguida são apresentados o 

referencial bibliográfico utilizado para o desenvolvimento da pesquisa e os apêndices 

utilizados como apoio à pesquisa. 
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2. SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO E GESTÃO 

DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

Esse capítulo apresenta o arcabouço bibliográfico em que o presente trabalho se 

baseia. Inicia-se descrevendo a gestão da cadeia de suprimentos, após apresenta-se os 

sistemas de medição de desempenho, posteriormente se analisa a interseção destes temas, 

a medição de desempenho na cadeia de suprimentos. Ao final do capítulo é apresentada 

uma síntese das principais abordagens de medição de desempenho utilizadas em cadeias 

de suprimentos. 

2.1 CADEIAS DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN) 

2.1.1 CONCEITUAÇÃO 

A utilização do termo cadeia de suprimento (CS) é um fato relativamente recente, 

foi introduzido no início dos anos de 1980 por consultores, e posteriormente, já nos anos 

de 1990, a academia direcionou estudos à área a fim de fundamentar o seu conceito e 

compreender sua estrutura e implicações para o futuro do gerenciamento empresarial 

(LAMBERT et al., 1998). 

De acordo com Christopher (1998), uma cadeia de suprimentos é uma rede de 

organizações que estão envolvidas através das ligações à jusante (downstream) e à 

montante (upstream) nas diferentes atividades e processos que geram valor na forma de 

produtos e serviços direcionados ao consumidor final. 

Para Beamon (1999) a cadeia de suprimentos se estrutura como um processo 

integrado, onde a matéria prima é transformada em produto final, sendo em seguida 

entregue ao cliente final, através do distribuidor, do varejista, ou ambos.  

Mentzer et al. (2001) conceitua a CS como o conjunto de três ou mais entidades, 

sendo estas organizações ou indivíduos, que estão envolvidas diretamente nos fluxos à 

montante ou à jusante de produtos, serviços, tanto financeiros como de informações, 

contemplando atividades desde a fonte primária até o cliente final.  
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De acordo com o Council of Logistics Management (CLM, 1995), uma CS é 

definida como a integração de todos os processos-chave a partir do consumidor final até 

os fornecedores primários, objetivando prover produtos, serviços e informações que 

acrescentem valor para os clientes e stakeholders relacionados à empresa.  

Os autores, de forma geral, convergem para um consenso quanto à estrutura da CS, 

sendo esta uma rede de organizações autônomas, que estão conectadas e são responsáveis 

pela obtenção, produção e entrega de um produto ou serviço específico ao consumidor 

final. A figura 2.1 apresenta o modelo simplificado da definição de CS. 

Figura 2.1: Representação de uma cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Pires (2009) 

No centro da figura acima descrita se encontra a empresa focal, ponto inicial no 

mapeamento da CS, sendo toda a cadeia visualizada a partir da perspectiva da empresa 

focal. É possível também distinguir as empresas que colaboram com a empresa focal a 

partir da proximidade de suas ligações, os fornecedores/clientes diretos, classificados 

como de primeira camada; em sequência temos os fornecedores/clientes das empresas da 

primeira camada, sendo classificados como de segunda camada, e assim por diante. 

É possível visualizar também os sentidos que direcionam o relacionamento entre as 

empresas que compõe a CS, sendo à jusante (downstream), quando segue no sentido do 

cliente final, e à montante (upstream), quando segue no sentido de seus fornecedores.   

  Lambert et al. (1998) consideram que na estrutura de uma CS, os relacionamentos 

não ocorrem apenas através ligações simples entre duas empresas, mas entre uma grande 

rede de múltiplos negócios e relacionamentos.  
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Esta perspectiva amplia a percepção do funcionamento da CS, onde autores 

identificam três dimensões estruturais distintas: a estrutura horizontal, definida pelo 

número de camadas existentes na CS; a estrutura vertical, definida pelo número de 

empresas que compõe uma determinada camada; e por fim, a posição da empresa foco, 

definida pela posição horizontal da empresa foco ao longo da CS. A figura 2.2 apresenta 

a perspectiva ampliada da CS. 

 

Lambert et al. (1998) apresentam uma abordagem adicional para a classificação dos 

elementos que compõe a cadeia de suprimentos, dividindo-os em membros primários e 

membros de apoio. Os membros primários correspondem às unidades de negócios que 

realizam atividades (gerenciais ou operacionais), as quais geram/agregam valor ao 

produto ou serviço específico ao longo da CS da empresa focal. Já os membros de apoio, 

trabalham fornecendo recursos, conhecimento, etc., elementos que dão suporte aos 

membros primários, mas não colaboram nos processos específicos de geração/agregação 

de valor ao produto/serviço.  

 

 

Figura 2.2: Representação ampliada de uma cadeia de suprimentos 

Fonte: Lambert et al. (1998) 
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2.1.2 TERMINOLOGIAS ENCONTRADAS NA LITERATURA SOBRE CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 
 

Kotler (2001), expoente da área de marketing, utiliza em suas publicações a 

terminologia ‘cadeia de demanda’, substituindo o termo ‘cadeia de suprimentos’, já que 

a cadeia é projetada ‘da demanda para trás’, tendo como início a identificação de um 

grupo de clientes e a busca da melhor forma de gerar uma cadeia que proporcione valor 

a este segmento. 

Outra terminologia bastante difundida é o de rede de suprimentos (supply network), 

utilizado como sinônimo de CS (CORRÊA, 2010). De acordo com Lambert et al. (1998), 

os autores que trabalham com o termo CS concordam com a premissa de que na cadeia 

de negócios os relacionamentos não ocorrem apenas entre duas empresas isoladas, mas 

dentro de uma rede (network) com múltiplos negócios e relacionamentos.  

Para Lamming et al. (2000) o termo ‘cadeia’ (chain) é uma metáfora mal empregada 

para descrever a estrutura de relacionamento inter-organizacional, pois remete a um 

relacionamento linear (um a um) entre os elementos, característica raramente encontrada 

nas organizações modernas. Os autores reconhecem que o termo cadeia de suprimento é 

muito mais difundido e utilizado, porém consideram que uma rede de suprimentos (supply 

network) é formada por um conjunto de cadeias de suprimentos lineares. 

O conceito de cadeia de suprimentos também costuma ser confundido ou 

empregado como um conceito correlato ao termo ‘cadeia produtiva’ ou ‘cadeia de 

produção’. Na literatura não há um padrão definido na língua portuguesa para os dois 

termos citados, embora seja considerado para alguns contextos uma prática consolidada. 

Comumente os dois termos são utilizados para referir-se ao conjunto de atividades 

desenvolvidas por um determinado setor industrial/econômico, sendo sua identificação 

bastante direta para o leitor (PIRES, 2009). 

Pelo exposto, os termos ‘cadeia de suprimentos’, ‘rede de suprimento’ e ‘cadeia 

produtiva’ serão considerados no presente trabalho como sinônimos, tendo em vista que 

esta consideração não comprometerá a compreensão do leitor sobre o tema abordado.  
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2.1.3 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS  
 

De acordo com Lambert et al. (1998) a competitividade de um setor produtivo é 

fortemente determinada pela estruturação de sua cadeia de suprimentos, a distância 

geográfica entre os atores, o relacionamento e a cooperação entre os elos da cadeia, tais 

fatores apontam a solidez e cada vez mais determina a capacidade de sobrevivência de 

um modelo de negócio.  

Segundo Corrêa (2010), no plano de fundo da gestão da cadeia de suprimentos 

(GCS) se encontra a gestão por processos de negócios. O autor argumenta que 

tradicionalmente as organizações estruturavam-se internamente de forma ‘funcional’, 

separando claramente em compartimentos suas funções, gerando os tradicionais 

organogramas funcionais e hierarquizados. 

Ainda para o autor, essa formatação apresenta algumas falhas, entre elas o modelo 

contribui para a burocratização do fluxo de informação (lentidão), e acaba isolando as 

funções internas, que muitas vezes acabam empregando esforços na conquista de 

objetivos individuais e locais, em detrimento de objetivos de toda a organização (e cadeia 

de suprimentos). 

Para superar esses problemas e assimilar a realidade organizacional de cadeia de 

suprimentos Corrêa (2010) argumenta que as empresas devem empregar estruturas 

organizacionais com maior apelo na gestão ‘por processo’, onde as linhas de informação 

e decisão são desenhadas para encadear as sequencias de relação fornecedor-cliente 

existentes nos processos de negócios, desta forma se apresenta uma visão sistêmica das 

atividades que atravessam a empresa de forma individual e a cadeia em que a mesma está 

inserida.    
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 A figura 2.3 resume esta abordagem, sendo possível visualizar os processos 

cruzando transversalmente os limites das funções organizacionais (logística, produção, e 

etc.), bem como as fronteiras da organização, ampliando para a perspectiva de cadeia de 

suprimentos. 

Figura 2.3: Gestão da Cadeia de Suprimentos com ênfase em gestão por processos 

Fonte: Adaptado de Lambert et al. (2001) 

 

De acordo com Bond (2002) a implementação da gestão da cadeia de suprimentos 

é uma atividade complexa, geralmente seu ponto de partida é a organização de maior 

poder econômico na cadeia, o que lhe projeta a uma posição de liderança natural. A 

empresa que inicialmente propõe a coordenação da CS, também designada como elo 

forte, deve realizar os investimentos, inspirar e desenvolver a confiança das outras 

empresas envolvidas.  
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Segundo Bond (2002) com o desenvolvimento da integração entre os elos da cadeia, 

o poder de influência da empresa-líder tende a ser reduzido ao longo do tempo, e 

paralelamente, o gerenciamento da cadeia de suprimentos alcança níveis cada vez maiores 

de complexidade. Em diversas atividades econômicas, conglomerados econômicos 

realizam integrações à montante e a jusante na cadeia de suprimentos, controlando todas 

(ou quase todas) as etapas produtivas do setor. Nestes cenários, a coordenação e a decisão 

de início da gestão da cadeia de suprimentos é simplificada, entretanto, mesmo 

pertencente a um mesmo grupo, o gerenciamento da CS permanece com alto nível de 

complexidade. 

Um dos paradigmas que mais influencia negativamente a gestão de cadeias de 

suprimentos é o comportamento na perspectiva do interesse individual, amplamente 

difundido na cultura empresarial. Desta forma, os esforços empregados para se obter uma 

redução ou desconto com um determinado fornecedor se sobrepõe aos interesses comuns 

que ambos almejam, como o aumento da eficiência operacional da cadeia. Assim, a 

relação de conflito gera um cenário de ganha-perde, muitas vezes incentivada por 

indicadores de desempenho, prevalecendo sobre a perspectiva ampliada de cadeia, sendo 

desconsiderados os efeitos positivos que a sinergia traz aos processos de negócios. 

Corrêa (2010) aponta que a extinção dos interesses individuais das empresas é uma 

tarefa impossível, haja vista que este é parte dos princípios mais elementares do modelo 

capitalista, entretanto, o autor argumenta que para superar essa incongruência deve-se 

buscar o alinhamento dos interesses individuais com os interesses da cadeia de 

suprimentos.  

Neste processo é necessária a criação de mecanismos que estimulem as empresas a 

buscarem objetivos comuns, desta forma, a utilização de medidas de desempenho para a 

cadeia se apresenta como uma alternativa adequada, tendo em vista que os indivíduos e 

organizações tem seu comportamento moldados de acordo com seus incentivos e 

recompensas (reconhecimento, promoções, e etc.). 
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2.2  SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

2.2.1 HISTÓRICO 

A utilização de medidas de desempenho remonta períodos anteriores à revolução 

industrial, pois, antes da vigência do paradigma Fordista-Taylorista, artesãos já se 

utilizavam de medidas contábeis para monitorar a sua atividade econômica. Desde então, 

o desenvolvimento e disseminação de novas abordagens e modelos ganhou impulso, 

especialmente motivada pela revolução industrial e a crescente competitividade 

empresarial. 

Percebe-se uma mudança na perspectiva da utilização dos indicadores de 

desempenho no decorrer do tempo, passando por um enfoque inicial com base no 

desempenho operacional para uma abordagem com base em indicadores financeiros e, 

após o advento do movimento da qualidade a partir de 1960, passa-se a dedicar uma maior 

atenção a indicadores não financeiros, tais como: qualidade, velocidade, flexibilidade, 

etc. Na década de 1980, os estudos se aprofundam nos mais diversos tipos de abordagens: 

teóricos, práticos, financeiros, não-financeiros, estratégicos, táticos, operacionais, 

focados em processos, pessoas, etc. (TEZZA, BORNIA, VEY; 2010). 

Em meados dos anos 1980 percebe-se a necessidade de sistemas integrados de 

medição (JOHNSON e KAPLAN, 1987; MCNAIR e MASCONI, 1987; KAPLAN, 1990 

e RUSSELL, 1992). Na década de 1990 o Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 

1996) teve um impacto significativo, criando uma estrutura simples, mas eficaz, para a 

medição de desempenho integrado.  

Durante a mesma década, o modelo de excelência em gestão da European 

Foundation for Quality Management (EFQM, 1998) também teve um impacto 

significativo sobre quais indicadores as empresas utilizavam e o uso feito destes 

indicadores. A pesquisa do EPSRC (Engineering and physical sciences research council) 

testou a viabilidade de desenvolver um modelo de sistemas de medição de desempenho 

integrado e auditado a partir de três diferentes pontos de vista – Estrutura (BITITCI; 

CARRIE, 1998), Informação (KEHOE; LITTLE, 1998), e Comportamento das pessoas 

(BURNS; BACKHOUSE, 1998). Este trabalho construído sobre o Balanced Scorecard e 

o modelo EFQM, usando a estrutura de sistemas viáveis (BEER, 1985), resultou no 

desenvolvimento do Performance Measurement Systems Reference Model. 
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Atualmente, este assunto tem ganhado notoriedade no que tange a publicações na 

literatura ligadas a medição da cadeia de suprimentos. Chibba (2007) lista os exemplos 

recentes de publicações sobre o assunto: Koh e Demirbag et al. (2007); Saad e Patel 

(2006); Vereecke e Muylle (2006); Shepard e Günter (2005); Gunasekaran et al. (2004); 

Chan e Qi et al. (2003); Aitken e Childerhouse et al. (2003); Morgan (2004); Petroni e 

Panciroli (2002); Lai e Ngai et al. (2001); Lambert e Pohlen (2001); Tracey e Tan (2001); 

Basu (2001), Christopher e Towill (2001); Gunasekaran e Patel et al. (2001); Hoek van 

(2001); Landeghem van e Persoons 2001; Lambert e Pohlen (2001); Otto e Kotzab 

(2001); Holmberg (2000); Beamon (1999) e Hoek van (1998). Estes estudos sublinham a 

necessidade de medir a eficiência integrada da cadeia de suprimentos. 

2.2.2 IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Os sistemas de medição de desempenho representam a atividade sistemática e 

contínua de quantificar e avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade de uma empresa, 

dos processos internos de negócio, de um grupo de indivíduos ou de um indivíduo isolado, 

através da utilização de indicadores de desempenho previamente formulados (LEBAS, 

1995; NEELY et al., 1996). 

Os sistemas de mediação de desempenho não são entidades estáticas dentro da 

organização, desta forma, se faz necessário a reavaliação de seus parâmetros para que a 

ferramenta acompanhe as mudanças ocorridas nas configurações e estratégias da 

organização, a capacidade e velocidade de adaptação as novas demandas são 

características fundamentais para a utilização efetiva desta ferramenta (NEELY, 1998). 

Waggoner et al. (1999) apontam quatro forças distintas que atuam na mudança e 

evolução dos sistemas de medição de desempenho: influências internas (as relações de 

poder dentro da empresa e etc.); influências externas à empresa (mudanças na legislação, 

natureza do trabalho e etc.); assuntos relacionados aos processos (formas de 

implementação, gestão dos processos políticos e etc.); e assuntos relacionados à 
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transformação organizacional (risco de ganha ou perda da mudança, impactos da cultura 

organizacional e etc.). A figura 2.4 apresenta a atuação das forças. 

    

Martins et al. (1998) ressalta que o sistema de mediação de desempenho necessita 

ser consistente à cultura organizacional vigente. O desalinhamento de sistemas de gestão 

em relação à cultura vigente compromete a sua eficácia, muitas vezes não justificando 

sua implementação.  

A capacidade de medir o desempenho das operações pode ser visto como um pré-

requisito importante para a melhoria, consequentemente, as empresas aprimoraram seus 

sistemas de medição de desempenho nos últimos anos. A medição do desempenho no 

contexto de uma cadeia de fornecimento torna-se ainda mais importante. A razão é óbvia: 

as empresas começam a procurar formas de melhorar o seu desempenho operacional 

através de uma melhoria integrada das operações em escalões posteriores e funções 

distintas na cadeia de valor (LOHMAN et al., 2002).    

Lambert e Pohlen (2001) argumentam que um sistema bem elaborado de medição 

de desempenho pode levar à vantagem competitiva através de serviços diferenciados e 

Figura 2.4: Forças que atuam na mudança e evolução dos sistemas de medição de desempenho 

Fonte: Waggoner et al. (1999) 
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serviços com custo mais baixo. Eles também sustentam que a implementação de uma 

estratégia de cadeia de suprimentos exige medidas que alinhem o desempenho com os 

objetivos dos outros membros da cadeia.  

Segundo Neely et al. (1995) o modelo teórico de medição de desempenho pode ser 

visualizado em três diferentes níveis. O primeiro nível contempla as medidas individuais, 

onde a unidade representativa é o indicador de desempenho, formulado e direcionado ao 

acompanhamento de um elemento específico. Expandindo a análise encontramos como o 

agrupamento de medidas individuais, representando o sistema de medição de 

desempenho, contemplando integralmente o que está medido e como está sendo realizado 

este processo. O terceiro nível se encontra o ambiente e a sua permanente interação com 

o sistema de medição de desempenho, o modelo descrito está ilustrado na figura 2.5. 

 

 

2.2.3 REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Uma das tarefas mais difíceis da seleção de indicadores de desempenho é a adoção 

e o desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho. Isto envolve os métodos 

pelos quais uma organização cria seu sistema. Questões importantes devem ser 

abordadas: o que medir? Como são integradas as medidas individuais em um sistema de 

Figura 2.5: Elementos da medição de desempenho 

Fonte: Neely et al (1995) 

 



17 
 

medição? Quantas vezes fazem-se necessário medir? Como os indicadores são 

reavaliados? Apesar de todas as ideias importantes para analisar sistemas de medição em 

vigor já terem sido aplicadas, o entrave torna-se notório quando o objetivo é conceber o 

melhor sistema possível de indicadores de desempenho para a cadeia de interesse. 

Percebe-se uma deficiência no desenvolvimento de uma abordagem geral de 

sistemas de indicadores de desempenho. Diferentes tipos de cadeia requerem 

características específicas dos sistemas de medição, e é neste ponto que torna-se difícil a 

formulação de uma abordagem geral. 

Mesmo assim, observa-se um consenso sobre o papel e escopo dos indicadores de 

desempenho dentro de uma cadeia de suprimentos. Bititci et al., (2005), por meio de um 

levantamento bibliográfico, listam na tabela 2.1 as características as quais os sistemas de 

indicadores devem conter: 

Característica Descrição 

Ser equilibrados 
Os requisitos de várias partes interessadas (acionistas, clientes, funcionários, 

sociedade e meio ambiente) devem ser incluídos. 

Ser integrados  A relação entre os vários indicadores precisa ser compreendida  

Informar a estratégia  
Estar aliada às estratégias das empresas que compreendem a cadeia, 

contribuindo para o alcance das metas traçadas  

Estratégia de implantação  
Propagar e traduzir os objetivos estratégicos por toda a organização para as 

áreas críticas da organização  

Processos de Negócios Se concentrar em processos de negócio que agregam valor  

Abrangência Ser específicos para a unidade de negócio  

Incluir competências  
Capacidades e competências que determinam como o valor é criado e 

sustentado  

Incluir a contribuição das 

partes interessadas  

O papel das partes interessadas e da contribuição que podem outorgar para o 

sucesso e o fracasso de um negócio 

 

Tabela 2.1: Requisitos dos sistemas de medição de desempenho 

Fonte: BITITCI et al. (2005) 
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2.2.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Os indicadores de desempenho, que representam a essência do sistema de medição 

de desempenho, são descrito por diversos autores de diferentes áreas e variam 

essencialmente com a abordagem ou ótica utilizada pelos mesmos:  

 De acordo com Kaplan e Norton (1997) o que não é medido não é gerenciado, 

assim os autores condicionam o gerenciamento à utilização de indicadores de 

desempenho. 

 Assim como Kaplan e Norton (1997), para Juran (1992) gerir é controlar e agir 

corretamente, desta forma, sem controle não há gestão, sem medição não há 

controle.  

 Os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados na medição de 

resultados e dos esforços empregados na busca de atingir os objetivos definidos 

(MARTINS, 1998). 

 Para Gil (1992) um indicador de qualidade mede tanto a qualidade do produto 

final, quanto à qualidade dos processos empresariais, apoiando assim a 

operacionalização e o processo de tomada de decisão do consumidor, do 

profissional da qualidade, dos funcionários e dos executivos. 

 Segundo De Rolt (1998) os indicadores são os elementos que medem os níveis de 

eficiência e eficácia das organizações, medindo a performance dos processos 

produtivos associados com a satisfação dos clientes. 

A conceituação dos diversos autores converge para a consideração que os 

indicadores atuam na busca de uma representação objetiva da realidade, são utilizados 

para reduzir a subjetividade dos sistemas e organizações. Eles atuam essencialmente na 

medição da eficiência e eficácia de processos, pessoas ou organizações, e são elementos 

fundamentais nos processos de tomada de decisão. 
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2.2.4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Existem diversas formas de classificar os indicadores de desempenho que são 

utilizados na medição e quantificação do desempenho de uma determinada atividade. E 

assim como verificado na definição, as classificações dos tipos de indicadores variam de 

acordo com a ótica ou abordagem utilizada pelos diferentes autores. 

Kaplan e Norton (1997) definem os indicadores através de duas classificações 

distintas: 

 Indicadores de resultado: são os indicadores que apontam se os objetivos 

principais da estratégia e as iniciativas de curto prazo estão se transformando 

nos resultados desejados. 

 Vetores de desempenho: traduzem a singularidade da estratégia empregada, 

fornecendo informações para as empresas sobre as previsões e tendências. 

Para Oliveira et al. (1995) há duas formas diferentes de classificação: 

 Indicadores operacionais: marcadores estabelecidos em função dos objetivos 

e atividades desenvolvidas dentro de cada processo, os quais devem traduzir 

os objetivos estratégicos da empresa. 

 Indicadores estratégicos: são métricas utilizadas para acompanhar e estimular 

o processo de implementação das estratégias da empresa. 

Segundo Parmenter (2007), a classificação se subdivide em três abordagens 

diferentes: 

 Key result indicator (KRI’s) ou indicador-chave de resultados: são medidas 

utilizadas no acompanhamento das atividades, mensurando o sucesso atingido. 
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 “Performance indicators” (PI) ou indicadores de desempenho: responsáveis 

pelas informações necessárias para o aprimoramento do desempenho 

operacional. 

 “Key performance indicators” (KPI) ou indicadores-chave de desempenho: 

estrategicamente são os indicadores mais importantes, fornecendo informações 

sobre que intervenções devem ser realizadas para se alcançar um desempenho 

superior. 

White (1996) classifica as medidas individuais em quatro perspectivas distintas: 

 Fonte dos dados: diferenciando a origem dos dados, sendo classificados de 

fonte interna ou externa à empresa. 

 

 Tipo de dado: referente a natureza do dado, sendo classificado como subjetivo 

ou objetivo. 

 

 Referência: classifica a referência utilizada na construção do indicador, sendo 

esta benchmark ou auto referenciado. 

 

 Orientação do processo: classifica a orientação do indicador ao longo do 

processo, sendo este orientado às entradas ou saídas dos processos. 

Lantelme (1994), por outro lado, classifica os indicadores em duas diferentes 

modalidades: 

 Indicadores de desempenho específicos: responsáveis por fornecer informações 

sobre as atividades dos processos individuais. Estes indicadores tem função 

estratégica e operacional, sendo utilizados no planejamento, controle e melhoria 

da estratégia vigente, bem como dos processos operacionais. 

 Indicadores de desempenho global: possuem uma abrangência ampliada, 

buscando demonstrar o desempenho geral de uma empresa ou setor, em relação 

ao ambiente em que está inserido. 
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2.2.5 MODELOS DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 
 

2.2.5.1 PERFORMANCE PRISM 

 

O Performance Prism é um modelo de medição de desempenho proposto por Neely 

e Adams (2000), na percepção dos autores os modelos de medição se apresentam sempre 

a partir de um contexto próprio, entretanto, todos visualizam um objetivo comum, a 

medição de desempenho organizacional. Os autores entendem que a medição de 

desempenho não é um assunto estático e simplista, propondo desta forma uma abordagem 

multidimensional dos aspectos que envolvem a temática, divididos em cinco faces de um 

prisma.  

A figura 2.6 apresenta as cinco diferentes categorias do modelo, a face superior e 

inferior representam respectivamente a satisfação e as contribuições dos stakeholders, as 

três faces laterais que completam o modelo são: estratégias, processo e capacidades.  

 

Figura 2.6: O Modelo Performance Prism 

Fonte: Adaptado de Neely e Adams (2000) 

 

De acordo com Neely e Adams (2000) o ponto de sustentação do modelo se 

encontra na face ‘Satisfação dos stakeholders’, este aspecto direciona as atividades das 

outras três facetas do prisma (processos, estratégias e capacidades). Os autores 

argumentam que esta forma de organização é derivada da função básica das empresas, 

que se sustenta na sua capacidade de satisfazer os stakeholders envolvidos no ambiente 
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de negócios, os quais incluem: investidores, clientes, intermediários, funcionários, 

fornecedores, órgãos reguladores e comunidade. 

Segundo Neely e Adams (2000) para a estruturação do modelo é necessário 

compreender quais os pontos prioritários a serem abordados e quais as questões-chave 

para entender esses pontos. Os autores sugerem as seguintes questões: 

 Quem são os nossos stakeholders-chave, o que eles querem e o eles necessitam? 

(Satisfação dos stakeholders) 

 Quais estratégias a organização deve ter a fim de satisfazer os desejos e as 

necessidades dos stakeholders-chave? (Estratégias) 

 Quais processos críticos são necessários para a execução das estratégias 

selecionadas? (Processos) 

 Quais contribuições a organização necessita de seus stakeholders para manter e 

aprimorar essas capacidades? (Contribuições dos stakeholders)  

A figura 2.7 apresenta a dinâmica de funcionamento do modelo: 
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Figura 2.7: Funcionamento do Performance Prism 

Fonte: Neely e Adams (2000) 

 

Os questionamentos que fundamentam a utilização do modelo reforçam a premissa 

de que no centro dos processos de negócios estão os stakeholders, eles justificam e 

fomentam o desenvolvimento da atividade, desta forma o ‘Performance Prism’ aponta a 

relevância e explicita que o sistema de medição de desempenho deve refletir essa 

característica. 

 

2.2.5.2. BALANCED SCORECARD (BSC) 

 

No início da década de 1990, Robert S. Kaplan e David P. Norton, desenvolveram 

através de estudos realizados com diversas empresas norte-americanas o Balanced 

Scorecard, partindo da falha evidenciada nos modelos de medição de desempenho que 

utilizavam apenas indicadores financeiros no processo de criação de valor econômico 

futuro. 

O resultado do estudo buscava superar as limitações dos modelos utilizados, 

ampliando o alcance dos modelos de medição, desta forma o BSC busca traduzir a missão 
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e a estratégia de negócios em objetivos e medidas tangíveis. Segundo Kaplan e Norton 

(1997) estas medidas representam o equilíbrio entre os indicadores externos, voltados 

para acionistas e clientes, e as medidas internas de processos críticos de negócios, 

inovação, aprendizado e crescimento. O BSC é estruturado a partir de quatro perspectivas 

que direcionam o modelo: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento, representados na figura 2.8. 

 

A perspectiva financeira, absorvida a partir dos modelos de SMD tradicionais, foi 

mantida por sua natureza de sintetizar as consequências econômicas imediatas de ações 

realizadas, desta forma, é possível monitorar os desdobramentos do desenvolvimento e 

execução da estratégia da organização em resultados financeiros. Nesta perspectiva a 

questão chave é “para sermos bem sucedidos financeiramente, como deveríamos ser 

vistos pelos nossos acionistas?” 

A perspectiva dos clientes possibilita aos gestores a identificação dos seguimentos 

de clientes e mercados nos quais a organização competirá, bem como os indicadores de 

Figura 2.8: Perspectivas do BSC 

Fonte: Kaplan e Norton (2000) 
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desempenho correspondentes nos segmentos-alvo. A questão chave nesta perspectiva é 

“para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?” 

A perspectiva de processos internos os gestores identificam quais os processos 

internos críticos que devem ser monitorados e desenvolvidos para que atinjam a 

excelência. A questão chave desta perspectiva é “para satisfazer nossos acionistas e 

clientes, em quais processos internos do negócio devemos atingir a excelência?”.  

A perspectiva de aprendizado e crescimento identifica a infraestrutura que a 

empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria no longo prazo. O 

desenvolvimento desta perspectiva provém essencialmente de três fontes distintas: 

pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais; A questão central desta etapa é “para 

alcançarmos a nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar?”.  

De acordo com Kaplan e Norton (1997) as quatro perspectivas do BSC equilibram 

os objetivos de curto, médio e longo prazo, os resultados desejados e os vetores de 

desempenho destes resultados, as medidas objetivas concretas e as medidas subjetivas 

mais imprecisas. É importante destacar a forte relação que as perspectivas apresentam 

entre si para o desenvolvimento de valor econômico futuro, sobretudo com o seu elo 

anterior, essa sinergia é um dos fatores responsáveis pelo sucesso do método na sua 

utilização e ampla disseminação em organizações de setores diversos da economia. 

 

2.3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

De acordo com Corrêa (2010) os sistemas de medição de desempenho tem papel 

crucial em pelo menos dois aspectos da gestão de operações em geral: 

 O SMD é parte integrante do ciclo de planejamento-execução-avaliação-

controle (as vezes identificado como o ciclo “PDCA- plan–do–check–act” ou 

DMAIC- “Define, Measure, Analyze, Improve and Control”) 

 Os indicadores de desempenho tem papel fundamental na indução do 

comportamento das pessoas e das organizações. 
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Corrêa (2010) argumenta que na cadeia de suprimentos a forma de gerenciamento 

do desempenho torna-se ainda mais relevante, tendo em vista que as cadeias são formadas 

em grande parte por elementos independentes, comportando-se de acordo com os 

estímulos de incentivo e recompensa. Desta forma, se os incentivos de cada empresa 

individual não estiverem alinhados com os incentivos das empresas que compõe a cadeia 

de suprimentos, não será possível a existência de coordenação e integração nas ações e 

decisões.  

Nesta dissertação são apresentadas quatro diferentes abordagens sobre o tema de 

indicadores de desempenho na cadeia de suprimentos, o modelo SCOR (Supply Chain 

Operations Reference Model), o Balanced Scorecard (BSC) na perspectiva de cadeia, o 

modelo proposto por Beamon (1999) e Gunasekaran et al. (2001).  

 

2.3.1 MODELO SCOR 
 

O Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) foi desenvolvido no final da 

década de 1990 pelo Supply-Chain Council (SCC) e é considerado o primeiro modelo de 

referência construído para descrever, comunicar, avaliar e melhorar a performance na 

cadeia de suprimentos. 

O modelo se apresenta como um sistema de gestão de cadeia de suprimentos, 

possuindo um sistema de medição de desempenho, e é composto por cinco processos 

básicos distintos, sendo eles: planejamento, fornecimento, produção, entrega e retorno; 

conforme apresentado na figura 2.9. 
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A função planejamento realiza o balanceamento entre a demanda e o fornecimento, buscando 

desenvolver uma estratégia que consiga otimizar o fornecimento, produção, entrega e retorno. O 

processo de fornecimento/aquisição busca os melhores produtos e serviços disponíveis para atender 

a demanda planejada.  

A etapa de produção é responsável pela transformação dos recursos nos produtos 

demandados pelos clientes no âmbito interno da empresa focal. O processo de entrega é 

o mais abrangente e estende-se desde a empresa focal até o consumidor final, 

contemplando todas as questões que envolvam os canais de distribuição da empresa. 

Finalmente, a função retorno se ocupa do gerenciamento dos retornos dos produtos, 

contemplando a logística reversa de produtos finais, bem como dos materiais da etapa de 

aquisição. 

 

 

Figura 2.9: Estrutura do modelo SCOR 

Fonte: Traduzido de Supply Chain Council (2008) 
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2.3.1.1 NÍVEL DE DETALHAMENTO DO MODELO SCOR 

O modelo é dividido em quatro níveis de detalhamento, três referentes aos 

processos do projeto e o quarto focado no processo de implementação, como apresentado 

na figura 2.10. O Supply-Chain Council aponta que o SCOR deve ser utilizado como 

ponto de partida para melhorias na cadeia de suprimentos, tendo em vista o seu enfoque 

em processos chaves e na utilização de indicadores de desempenho. 

 

Figura 2.10: Detalhamento do modelo SCOR  

Fonte: Traduzido de Supply Chain Council (2008) 
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O modelo propõe que todos os processos sejam mapeados e detalhados até o nível 

de atividades, sendo então definidos os indicadores de desempenho específicos, os quais 

estão presentes em todos os níveis de detalhamento. No nível 1 as métricas têm forte apelo 

estratégico, nos níveis subsequentes o apelo operacional é mais presente. A tabela 2.2 

apresenta um conjunto de indicadores correspondente ao nível 1, relativo aos clientes e à 

perspectiva interna da empresa. 

Métricas do nível 1 

Atributos do desempenho 

Relativos aos clientes 
Relativos à 

empresa 

Confiabilidade Responsividade Flexibilidade Custos Ativos 

Atendimento de Pedidos 

Perfeitos  
x     

Tempo de Ciclo 

Atendimento de Pedidos 
  x       

Flexibilidade da Cadeia 

à montante 
  x   

Adaptabilidade da 

Cadeia à montante 
    x     

Adaptabilidade da 

Cadeia à jusante  
  x   

Custo do gerenciamento 

da Cadeia  
      x   

Custo do produtos 

vendidos  
   x  

Retorno sobre os ativos 

da cadeia de 

suprimentos 

        x 

Retorno sobre o capital 

empregado     
x 

Tempo de ciclo cash-to-

cash  
        x 

 

Tabela 2.2: Exemplo de Indicadores Proposto Pelo Scor 

Fonte: Traduzido de Supply Chain Council (2008) 

 

2.3.2 MÉTODO BENITA BEAMON 
 

De acordo com Beamon (1999) a utilização de apenas uma única medida de 

desempenho se apresenta como um método atrativo, entretanto, por ser uma abordagem 

extremamente simplista não consegue captar todas as interações existentes na dinâmica 

da cadeia de suprimentos. Desta forma, o modelo proposto por Beamon (1999) apresenta 

três diferentes vertentes de medição:  
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 Recurso (com ênfase em custos); 

 Resultado (com ênfase na receptividade do cliente); 

 Flexibilidade (com ênfase na capacidade de mudança). 

Todos os componentes estão ligados entre si, desta forma, uma alteração em algum 

dos elementos representa uma mudança em todo o sistema de medição, como apresentado 

na figura 2.11. 

 

  

Figura 2.11 Modelo Beamon de SMD em cadeias de suprimentos 

Fonte: Beamon (1999) 

 

Os indicadores de recursos geralmente são aqueles que possuem o objetivo de 

serem minimizados ao longo dos processos, logo, a medição busca compreender/otimizar 

a eficiência da utilização destes recursos. Dentre os exemplos de indicadores podemos 

destacar: custo total (recursos utilizados), custo de distribuição, custos de manufatura, 

níveis de estoque, uso de energia, etc. 

Os indicadores de resultado buscam apresentar a satisfação do cliente final, 

mapeando o nível de serviço. Grande parte dos indicadores são de fácil compreensão por 

serem representados de maneira quantitativa, destacando-se: o tempo de produção de um 

determinado item e o número de entregas no prazo. Entretanto, algumas medidas de 

desempenho são abordadas por métodos qualitativos, tais como: a satisfação dos 

stakeholders e qualidade do produto.  

Legenda 

R: Resources (Recursos) 

O: Output (Resultados) 

F: Flexibility 

(Flexibilidade) 
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A flexibilidade no contexto de cadeias de suprimentos é ainda pouco abordada na 

prática, apesar de sua notória importância. É neste componente que se pode mensurar a 

habilidade de se trabalhar com volumes e flutuações de programação dos elo, sendo 

elemento central no gerenciamento das incertezas existentes neste ambiente. Entre os 

exemplos apresentados por Beamon (1999) podemos destacar: número de vendas 

perdidas; capacidade de responder a flutuações na demanda e capacidade de responder a 

variações no fornecimento.  

A autora destaca que o sistema de medição de desempenho proposto, quando 

implementado, deve conter no mínimo um indicador de desempenho para cada categoria, 

sendo necessário o alinhamento entre a finalidade do indicador de desempenho individual 

e os objetivos estratégicos da organização. 

 

2.3.3 MÉTODO GUNASEKARAN, PATEL E TIRTIROGLU  
 

De acordo com Gunasekaran et al. (2001) o potencial existente na implementação 

da gestão da cadeia de suprimentos é reconhecido pelas organizações, entretanto, há uma 

considerável carência frente aos modelos de medição de desempenho voltados para a 

cadeia de suprimentos. Os autores argumentam que é necessário um aprofundamento 

teórico na área, citando como principais problemas o desequilíbrio entre indicadores 

financeiros e não-financeiros e a falta de clareza entre indicadores estratégicos, táticos e 

operacionais.  

Os autores propõem um modelo que busca a correção destes desvios, selecionando 

os indicadores, realizando em seguida sua devida classificação em financeiros e não-

financeiros, e associando-o posteriormente aos níveis estratégico, tático ou operacional, 

apresentado na tabela 2.3. A avaliação da cadeia de suprimentos ocorre através de quatro 

processos principais:  

 Planejamento: mensurando o tempo de ciclo do pedido, buscando reduzir o tempo 

na recepção e processamento do pedido, a fim de otimizar o tempo de resposta de 

toda a cadeia; 
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 Fornecimento: objetivando compreender/aprimorar os relacionamentos existentes 

entre os parceiros, no qual podemos destacar como elemento importante a sinergia 

no planejamento e resolução de problemas; 

 Produção: esta etapa é a de maior influência sobre a flexibilidade, confiabilidade, 

custos, rapidez e qualidade do produto/serviço; portanto, as métricas devem ser 

bem delineadas com os objetivos da cadeia e sempre atualizadas. Como exemplos 

podemos citar: capacidade de utilização e eficácia da programação; 

 Entrega: a entrega é a atividade que tem contato com o cliente final, portanto, a 

busca da excelência é um fator muito relevante para toda a cadeia. Entretanto, a 

avaliação e melhoria nesta etapa assume maior complexidade, tornando mais 

difícil sua realização. 

Os autores também destacam a importância da proximidade entre as empresas da 

cadeia, apontando que a competitividade da cadeia está diretamente relacionada com a 

conectividade existente entre os elos. Os autores argumentam que a rapidez de resposta e 

a satisfação do cliente estão diretamente ligadas a esta característica da cadeia. Desta 

forma, a medição de desempenho deve ir além da avaliação individual de fornecedores e 

clientes, captando a sinergia existente entre as empresas, objetivando aperfeiçoar os 

resultados conjuntos derivados desta associação.  
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Nível Indicadores Financeiro Não-financeiro 

Estratégico Ciclo total do pedido na cadeia de suprimentos  X   

 Tempo total do fluxo de caixa  X X 

  Tempo de resposta ao cliente  X X 

 Nível do valor percebido pelo cliente   X 

  Lucro Líquido Vs Produtividade X   

 Retorno sobre o investimento  X  

  Variedade dos produtos ou serviços    X 

 Variações no orçamento  X  

  Tempo do ciclo do pedido    X 

 Flexibilidade no serviço   X 

  Nível de parceria fornecedor-cliente  X X 

 Lead time do fornecedor vs Norma da empresa  X 

  Nível de entregas sem defeito feitas pelo fornecedor    X 

 Lead time de entrega   X 

  Desempenho da entrega  X X 

Tático Acurácia nas técnicas de previsão    X 

  Tempo de ciclo no desenvolvimento do produto    X 

 Métodos de entrada do pedido   X 

  Eficácia nos métodos de entrega    X 

 Tempo de ciclo de compra do pedido   X 

  Tempo planejado do ciclo do processo    X 

 Eficácia do MRP   X 

  Assistência do fornecedor na solução de problemas    X 

 Habilidade do fornecedor em problemas de qualidade   X 

  Iniciativa de redução de custos pelo fornecedor  X   

 Confiabilidade de entrega  X X 

  Taxa de resposta a entregas urgentes    X 

 Eficácia na distribuição   X 

Operacional Custo operacional por hora  X   

 Custo na transmissão da informação  X X 

  Capacidade de utilização    X 

 Estoque total  X  

  Taxa de rejeição do fornecedor  X X 

 Qualidade da documentação de entrega   X 

  Eficácia do ciclo de compra do pedido    X 

 Frequência de entrega   X 

  Desempenho do motorista    X 

 Qualidade dos produtos entregues  X 

  Taxa de entregas sem defeito    X 

 

Tabela 2.3: Estrutura dos Indicadores de desempenho  

Fonte: Gunasekaran et al. (2001) 
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Os autores também reforçam a premissa de que o cliente é a razão maior de todas 

as atividades e definem como fundamental a avaliação de sua satisfação, argumentando 

que a exclusão deste elemento na avaliação pode tornar toda aplicação da gestão da cadeia 

de suprimentos onerosa e inútil.   

Os autores propõem a estruturação dos indicadores de desempenho, abordando os 

quatro processos principais (e a satisfação dos clientes), representados na figura 2.12. 

 

 

 
 

Figura 2.12: Indicadores de desempenho propostos por Gunasekaran et al. 

Fonte: Gunasekaran et al. (2001) 
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2.3.4 BSC NA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
 

A aplicação do BSC na cadeia de suprimentos exige do modelo adaptações na sua 

implementação, tendo em vista o escopo e a complexidade da estrutura de cada cadeia de 

suprimento em particular. De forma objetiva, as quatro perspectivas (financeira, clientes, 

processos internos, e aprendizado e crescimento) precisam ser consideradas no âmbito da 

cadeia e não apenas na empresa focal de forma isolada (HANDFIELD e NICHOLS JR., 

1999; PIRES, 2009). 

O grande desafio associado à implementação do BSC na perspectiva de cadeia é a 

necessidade do alinhamento individual de cada empresa com a estratégia e visão da cadeia 

de suprimento como um todo. Além desta ação, a empresa terá também que conciliar este 

alinhamento com as outras cadeias de suprimento das quais ela participa, aumentando 

ainda mais a complexidade associada na utilização deste modelo. 

Desta forma, a adoção de uma estratégia comum, exigindo uma forte colaboração 

e coordenação, é o pressuposto básico para a utilização da ferramenta. A figura 2.13 

resume os desdobramentos da aplicação do BSC em cadeias de suprimentos. 
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Figura 2.13: Aplicação do BSC em cadeias de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Handfield e Nichols Jr. (1999) 

 

De acordo com Brewer e Speh (2001) três mudanças são fundamentais para a 

implementação do método: 

 As empresas necessitam trabalhar de forma colaborativa e o sistema de medição 

de desempenho deve refletir claramente esta característica; 

 O sistema de medição de desempenho deve atuar como elemento de estímulo à 

colaboração, nunca como um entrave; 

 As empresas que participam da cadeia de suprimentos devem voltar seu foco 

para o atendimento e satisfação do cliente final da cadeia.    

Ainda segundo Brewer e Speh (2001) o processo de implementação ocorre em 

quatro etapas sequenciais: formulação da estratégia e construção do consenso, seleção de 

medidas de desempenho que sejam consistentes com a estratégia, vinculação e 

comunicação das medidas e orientação para obtenção de resultados esperados. Os autores 

sugerem iniciar a utilização do modelo com poucos elos da cadeia, evitando situações de 

Scorecard

da 

supply chain

Scorecard

da Empresa

Scorecard

Funcional

Scorecard

da Equipe ou Individual
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grande complexidade e, preferencialmente com parceiros de histórico de colaboração 

mútua.  

Outra abordagem da utilização do conceito do BSC na cadeia de suprimentos é 

apresentado por Bhagwat et al. (2007). Os autores utilizam os indicadores apresentados 

por Gunasekaran et al. (2001) e os classificam dentro das quatro perspectivas do BSC, 

buscando desta forma integrar um conjunto de indicadores equilibrados (entre financeiros 

e não financeiros; estratégico, tático e operacional) ao modelo do BSC. 

 

2.4 PERSPECTIVA DA ESTRATÉGIA DE OPERAÇÕES 
 

A utilização de indicadores de desempenho em cadeias, como já citado, necessita 

estar alinhada aos interesses estratégicos de toda a cadeia. Desta forma, para fundamentar 

o desenvolvimento da presente dissertação, direcionando o trabalho para uma abordagem 

prática, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema estratégia de operações, em 

especial a abordagem de critérios ganhadores e qualificadores de pedidos do professor 

Terry Hill (1993). 

De acordo com Kaplan e Norton (1997) estratégia é um conjunto de hipóteses sobre 

causas e efeitos, sobre as quais os gestores criam e projetam os possíveis cenários 

competitivos. Mintzberg (1993) ressalta que a formulação de uma estratégia formal não 

é pré-requisito para a estratégia exista de fato; o autor argumenta que a estratégia se 

manifesta na forma de conduzir os processos de negócios. 

Para Porter (1986) a essência de uma estratégia competitiva está diretamente 

relacionada com o meio em que as empresas estão inseridas, abrangendo as forças sociais 

e econômicas que influenciam na atividade, tendo como seu aspecto principal, as 

características (e critérios) que moldam a competição no setor industrial em que a 

organização está inserida. 

Segundo Hill (1993); Hill e Hill (2011) o ponto principal do desenvolvimento de 

uma estratégia organizacional reside na identificação dos fatores de competição, sendo 

estes fatores qualificadores e fatores ganhadores de pedidos. Estes fatores representam na 
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óptica do cliente quais os critérios que decidem os produtos que irão consumir, e 

paralelamente, definem quais os objetivos de desempenho que as empresas devem buscar.  

Hill (1993) define os ‘critérios qualificadores de pedidos’ como o nível de 

desempenho mínimo (em um determinado aspecto competitivo) para que os clientes 

possam considerar a empresa como uma possível fornecedora. Abaixo deste marcador a 

empresa é considerada pelos clientes como desqualificada e somente quando ultrapassa 

esta marca, a empresa é percebida como adequada pelos consumidores. Objetivamente 

não há acréscimo relevante à competitividade da empresa se os elementos qualificadores 

estiverem muito acima do desempenho mínimo. 

Os ‘critérios ganhadores de pedidos’ são, segundo Hill (1993), os elementos que 

influenciam diretamente na decisão de escolha dos clientes. A partir do desempenho 

destes elementos os consumidores definem qual empresa irá suprir a sua demanda. Desta 

forma, os critérios ganhadores de pedidos são os aspectos mais importantes na forma 

como uma empresa define sua posição competitiva. Elevar o desempenho dos elementos 

ganhadores de pedidos aumentará significativamente a probabilidade de sucesso 

competitivo e o volume de negócios da organização.  

Há também os ‘critérios menos importantes’, os quais não influenciam 

significativamente o processo de decisão do cliente. Entretanto, as características 

classificadas como menos importantes podem atuar como elemento diferenciador, 

embora ainda com caráter de complemento, quando os níveis de desempenho alcançados 

nos critérios qualificadores e ganhadores de pedidos não são suficientes na decisão de 

compra de um determinado produto ou serviço. 
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A figura 2.14 resume o comportamento dos dois principais critérios de decisão: 

 

 

2.5 SÍNTESE DOS MODELOS DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO NA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 
 

Após a análise bibliográfica e descrição das principais abordagens sobre o tema 

‘indicadores de desempenho na cadeia de suprimentos, apresenta-se na tabela 2.4 um 

comparativo dos modelos apresentados. A tabela síntese leva em consideração a 

abordagem utilizada em Frederico (2012), bem como as características apresentadas por 

Beamon (1996) como necessárias para um sistema de medição de desempenho eficaz, 

sendo estas: abrangência (medição de todos os aspectos pertinentes), universalidade 

(possibilitar a comparação sob várias condições), mensurabilidade (assegurar que os 

dados necessários são mensuráveis) e consistência (métricas consistentes com os 

objetivos da organização). 

Quanto à estrutura, os modelos discutem a dinâmica das cadeias de suprimentos por 

diferentes ópticas (diferentes processos básicos, perspectivas ou elementos-chave), 

abordando todos os processos principais do tema. Quanto à abrangência é importante 

destacar que todos os modelos discutem, com maior ou menor intensidade, a importância 

do desempenho no último elo (com o cliente final) e sua importância estratégica no 

desenvolvimento de métricas para a cadeia de suprimentos. Ademais, há em alguns 

Figura 2.14: Comportamento dos critérios ganhadores/qualificadores de Pedido 

Fonte: Adaptado de Hill (1993) e Hill; Hill (2011) 
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modelos (individualmente) a omissão de alguns aspectos como a visão dos fornecedores 

e a avaliação do desempenho dos concorrentes. 

 Quanto à universalidade os modelos apresentados são, em geral, adaptáveis às 

diferentes configurações das cadeias de suprimentos, sendo fator fundamental a profunda 

compreensão da dinâmica existente na cadeia em que se pretende implementar métricas 

de cadeia de suprimentos. Quanto à mensurabilidade há em todos os modelos 

apresentados uma predominância de métricas quantitativas, sendo indicadas as medidas 

de desempenho para cada perspectiva abordada.  

 Quanto à consistência, todos os modelos apresentados discutem, em maior ou 

menor intensidade, a perspectiva estratégica dos indicadores de desempenho, buscando 

manter o alinhamento entre performance e os objetivos estratégicos da cadeia de 

suprimentos. 

Abordagens SCOR BSC  Beamon Gunasekaran et al 

Estrutura  

Métricas para 

cinco 

processos 

distintos: 

planejamento, 

aquisição, 

produção, 

entrega e 

retorno 

Mantêm a 

estrutura padrão 

das quatro 

perspectivas: 

financeira, 

clientes, 

processos 

internos e 

aprendizado e 

crescimento 

Baseia-se em três 

elementos-chave: 

recursos, 

resultados e 

flexibilidade 

Modelo classifica 

as medidas em três 

perspectivas: 

estratégico, tático e 

operacional 

Abrangência  

Além dos 

processos 

básicos, 

aborda a 

percepção do 

cliente 

Além dos 

processos 

básicos, 

considera como 

uma prioridade 

o atendimento e 

satisfação do 

cliente final da 

cadeia 

Busca relacionar 

os três elementos-

chave. Considera 

a satisfação dos 

clientes e não 

aborda a visão dos 

fornecedores 

Considera a 

satisfação dos 

clientes e busca 

alinhá-la com a 

performance dos 

indicadores dos três 

níveis (estratégico, 

tático e 

operacional). Não 

avalia diretamente 

os concorrentes 

Universalidade 

Modelo de 

referência 

utilizado em 

qualquer 

cadeia de 

suprimentos 

Modelo 

genérico que 

pode ser 

adaptado à 

diferentes 

configurações 

de cadeias de 
suprimentos 

Modelo genérico 

que pode ser 

adaptado à 

diferentes 

configurações de 

cadeias de 

suprimentos 

Modelo 

desenvolvido para 

empresas 

preferencialmente 

manufatureiras 
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Mensurabilidade 

Predominância 

de indicadores 

quantitativos. 

Há um 

conjunto de 

indicadores 

para cada 

perspectiva 

Necessita de 

desdobramentos 

das funções 

específicas para 

toda a cadeia de 

suprimentos 

Predominância de 

indicadores 

quantitativos. Há 

um conjunto de 

indicadores para 

cada perspectiva 

Predominância de 

indicadores 

quantitativos. Há 

um conjunto de 

indicadores para 

cada perspectiva 

Consistência  

Perspectiva 

estratégica é 

destacada no 

processo de 

planejamento 

Forte apelo 

estratégico, 

ressaltando a 

importância da 

colaboração 

entre os elos 

Os indicadores 

selecionados 

devem estar 

alinhados aos 

objetivos 

estratégicos da 

cadeia de 

suprimentos/ 

organização 

Uma das 

perspectivas básicas 

do modelo é a 

estratégica 

Tabela 2.4: Síntese dos modelos de medição de desempenho em cadeias de suprimentos 

Fonte: Elaboração Própria  
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3. CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA EÓLICA NO 

BRASIL 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os princípios básicos da energia eólica e a 

cadeia de suprimentos do setor no Brasil. No item 3.1 é descrito o histórico e princípios 

básicos sobre a energia eólica, em seguida, no item 3.2 é discutida a formação da cadeia 

produtiva do setor no Brasil. O item 3.3 apresenta a estrutura e dinâmica do setor, e no 

fim do capítulo, é apresentada a abrangência de atuação do estudo dentro da cadeia de 

suprimentos estudada. 

 

 

3.1 ENERGIA EÓLICA 

A conversão da energia cinética contida nos ventos em outra forma de energia é 

uma prática milenar da humanidade. Relatos apontam que os egípcios foram os primeiros 

a utilizar essa fonte de energia para movimentar as suas embarcações à vela contra a 

correnteza do Nilo. Os primeiros relatos sobre moinhos de vento de eixo horizontal 

remontam os anos 200 A.C., utilizados em atividades agrícolas para a moagem de grãos, 

os quais foram encontrados na fronteira entre o Irã e o Afeganistão, e alguns séculos 

depois, popularizados na Holanda (utilizados para drenagem da terra) e áreas do 

mediterrâneo (figura 3.1), destacadamente entre os anos de 1300 à 1875 D.C. 

(KALDELLIS e ZAFIRAKIS, 2011; CTGAS-ER, 2011; SALLES, 2004).  
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No século XIX a utilização das forças dos ventos foi ampliada para o bombeamento 

de água e apenas nos EUA foram instalados cerca de 6 milhões de torres com esta 

finalidade entre os anos de 1850 e 1970 (KALDELLIS e ZAFIRAKIS, 2011; CTGAS-

ER, 2011; SALLES, 2004). 

O primeiro protótipo de uma turbina eólica para a geração de energia elétrica foi 

desenvolvido no final do século XIX, através do trabalho do engenheiro americano 

Charles Brush. A máquina tinha capacidade nominal de 12 kW (figura 3.2) e foi instalada 

em 1888 na cidade de Cleveland, no estado de Ohio. Em 1891, o cientista dinamarquês 

Paul La Cour desenvolveu um aerogerador com capacidade nominal de 10kW com um 

rotor de 20 metros; o acadêmico idealizou e criou o primeiro curso específico de 

engenharia eólica na Dinamarca, formando em 1904, a turma inaugural. (KALDELLIS e 

ZAFIRAKIS, 2011; CTGAS-ER, 2011).  

Figura 3.1 Moinho de Vento encontrado na costa do mediterrâneo 

Fonte: Dodge (2006) 
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O desenvolvimento tecnológico seguiu em um ritmo progressivo e lento até meados 

dos anos 1970 e durante este período diversos protótipos foram criados na Rússia, França, 

Alemanha, Dinamarca e EUA. A crise do petróleo, ocorrida no ano 1973, foi um elemento 

determinante no desenvolvimento e utilização em larga escala da energia eólica no mundo 

e os esforços iniciais para desenvolvimento da tecnologia são resultado da busca dos 

países de primeiro mundo pela redução da dependência de carvão e petróleo. Desta forma, 

para garantir a segurança de abastecimento energético, as matrizes de energia elétrica dos 

países desenvolvidos passaram por um processo de diversificação, onde diferentes fontes 

de geração foram agregadas, incluindo a geração de energia por fonte eólica. 

(KALDELLIS e ZAFIRAKIS, 2011; CTGAS-ER, 2011; SALLES, 2004).  

Além da crise do petróleo outro fator que impulsionou o desevolvimento do setor, 

foi o seu caráter sustentável. A geração de energia elétrica por fonte eólica tem, 

comparativamente com outras fontes, baixo impacto socioambiental, com baixo nível de 

ocupação de terras e de emissão de CO2 para a atmosfera. Dessa forma, a alternativa eólica 

tem forte alinhamento com os desafios de sustentabilidade que o século XXI apresenta às 

sociedades modernas.  

Figura.3.2: Aerogerador desenvolvido por Charles Brush (1888) 

Fonte: Dodge (2006) 
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A geração de energia elétrica por fonte eólica não produz gases tóxicos, não 

contribui diretamente para o aumento do efeito estufa, não agride a camada de ozônio, 

não produz chuva ácida e não origina produtos secundários nem resíduos contaminantes. 

Embora as turbinas eólicas não tragam consigo benefícios diretos na criação de valor ao 

ecossistema, a energia eólica é uma proposta de geração elétrica ambientalmente 

sustentável e renovável por não haver extinção do combustível após a sua utilização. 

(MANWELL et al, 2002; CEIWEP, 2007). 

Os maciços investimentos em pesquisa e desenvolvimento iniciados pós-crise do 

petróleo fomentaram o nascimento da indústria eólica moderna. Os aerogeradores 

modernos utilizados em larga escala apresentam em sua estrutura três pás ligadas a um 

hub (cubo), que as conecta através de um eixo à caixa multiplicadora, transportando a 

energia cinética capturada no vento ao gerador (com a excessão das máquinas que 

utilizam geradores multipólos, que não possuem caixa multiplicadora). O princípio físico 

básico utilizado nos equipamentos modernos é o de sustentação aerodinâmica; desta 

forma, a movimentação das pás ocorre através do diferencial de pressão entre as 

superfícies superior e inferior da pá, criado na passagem do ar, gerando uma força de 

sustentação que põe o sistema em movimento (CRESESB, 2008; CASTRO, 2008; 

CTGAS-ER, 2011). 
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Os aerogeradores modernos são compostos por três elementos principais: a torre, o 

rotor (composto pelo cubo e as pás) e a nacelle (onde são alocados o gerador e os 

principais sistemas eletrônicos da máquina). A figura 3.3 apresenta os pincipais 

componentes de um aerogerador moderno1. 

 

 

 

 

                                                             
1 Maiores detalhes sobre a tecnologia eólica são discutidos em Cresesb, (2008); Castro, 

2008; Ctgas-Er, 2011 e Manwell et al, 2002.  

Figura 3.3: Componentes de uma turbina eólica moderna (com caixa multiplicadora) 

Legenda: 1 – pás do rotor; 2 – cubo do rotor; 3 – cabina; 4 – chumaceira do rotor; 5 – veio do rotor; 6 – caixa multiplicadora; 7 – 

travão de disco; 8 – veio do gerador; 9 – gerador; 10 – radiador de arrefecimento; 11 – anemômetro e sensor de direção; 12 – 

sistema de controle; 13 – sistema hidráulico; 14 – mecanismo de orientação direcional; 15 – chumaceira do mecanismo de 

orientação direcional; 16 – cobertura da nacelle; 17 – torre. 

Fonte: Castro (2008) 
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3.2 ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

 

O setor de energia eólica brasileiro atravessa um momento ímpar desde os primeiros 

avanços registrados no início da década de 1990. O grande potencial de geração e o 

crescente número de projetos, sendo implantados ao longo do território brasileiro 

(aquecendo a economia do setor), tem impulsionado fortemente a formação da cadeia 

produtiva do setor eólico no país. Desta forma, grande parte dos principais fabricantes de 

classe mundial estão com unidades de produção operando ou possuem intenção de instalar 

fábricas no Brasil. 

 De acordo com a ABEEOLICA (2013) o Brasil terminou o ano de 2012 com 

2.513,7 MW de potência eólica instalada no seu território, distribuída em 108 parques 

eólicos (com maior atividade nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do 

Sul e Bahia), o que representa aproximadamente 2% da capacidade de geração elétrica 

instalada do país. As perspectivas do setor são bastante positivas e a previsão de 

crescimento da capacidade de geração eólica, baseada apenas em contratações já 

realizadas nos dois ambientes de contratação, estima para 2017 uma capacidade total 

instalada 10.281,0 MW de potência eólica, como apresenta a figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Evolução da capacidade instalada no Brasil 

Fonte: ABEEOLICA (2013) 

 

3.2.1 MODELOS DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
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De acordo com a CCEE (2012) o novo marco regulatório de setor de energia 

elétrica, em vigor desde 2004, modificou a forma de comercialização de energia elétrica 

que passou a contar com dois ambientes de comercialização: 

 Ambiente de Contratação Regulada (ACR) - com agentes de geração e de 

distribuição de energia; 

 Ambiente de Contratação Livre (ACL) - com geradores, distribuidores, 

comercializadores, importadores e exportadores, além dos consumidores 

livres e especiais. 

De acordo com o MME (2003) os dois ambientes de contratação não são 

excludentes entre si, a figura 3.5 apresenta a dinâmica de funcionamento do modelo. 

 

 

O ambiente de contratação regulada (ACR) é o ambiente gerenciado pelo governo 

federal, em que a energia é contratada por meio de leilões públicos, promovidos pela 

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), com o objetivo de suprir a 

demanda estimada das distribuidoras de energia elétrica. Os leilões são abertos à 

concorrência pública, contemplando unidades de geração de energia elétrica existentes e 

Figura 3.5: Modelos de contratação de energia elétrica no Brasil 

Fonte: MME (2003) 
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projetos a serem executados. O objetivo é (através da competição do valor de contratação 

R$/MWh entre as fontes que participam da chamada) contratar pelo menor valor possível 

e por fim alcançar uma das premissas do novo modelo, que é a modicidade tarifária. 

(CCEE, 2012) 

O ambiente de contratação livre (ACL) é o ambiente onde a contratação de energia 

ocorre sem coordenação ou interferência direta do governo federal; os contratos bilaterais 

são firmados entre os agentes de geração e os consumidores, neste caso, restrito aos 

consumidores especiais2 e aos consumidores livres, podendo haver a intermediação da 

operação por meio de comercializadores. O ambiente de contratação livre representa para 

a indústria da energia eólica brasileira uma grande oportunidade, tendo em vista que um 

novo mercado (com grandes potencialidades) se torna uma realidade para os agentes de 

geração por fonte eólica, com retornos financeiros mais atrativos que o ACR. 

 

3.3 CADEIA DE SUPRIMENTOS NO BRASIL 
 

A primeira unidade de fabricação de aerogeradores no Brasil foi instalada em 1995 

em Sorocaba, no estado de São Paulo, o empreendimento pertence à Wobben Windpower, 

subsidiária da alemã Enercon. De acordo com Simas (2012), até o ano de 2008 a Wobben 

Windpower era a única empresa a produzir no país aerogeradores de médio e grande porte 

e atualmente a empresa é a única instalada no Brasil que está envolvida em todos os 

processos de produção dos equipamentos das turbinas, possuindo uma fábrica de naceles 

e pás em Sorocaba, uma fábrica de torres de concreto em Parazinho (RN), uma fábrica de 

pás em Pecém (CE) e uma parceria com uma fábrica de pré-moldados de concreto para 

produção de torres em Gravataí (RS). 

Em 2008 a fabricante argentina Impsa, se instalou no polo industrial de Suape (PE), 

especialmente atraída pelo aquecimento do setor eólico na região, incentivos fiscais do 

governo de Pernambuco e pela proximidade do porto de Suape para o escoamento de sua 

                                                             
2  Consumidor Especial - consumidor final com consumo de energia variando entre 0,5MW e 3MW, 

podendo negociar contratos bilaterais com geradores de fontes incentivadas. 

Consumidor Livre - consumidor final que tem consumo de energia maior que 3MW, podendo negociar 

contratos bilaterais com geradores de todas as fontes. 
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produção. Até 2011, as duas empresas representavam 100% da produção nacional de 

aerogeradores de médio e grande porte, quando houve a instalação de unidades de 

produção da espanhola Gamesa e da francesa Alstom, no polo industrial de Camaçari, no 

estado da Bahia, e entrou em operação a planta de fabricação da empresa brasileira WEG, 

em parceria com o grupo espanhol M. Torres Olvega Industrial (MTOI), em Jaraguá do 

Sul, Santa Catarina (SIMAS, 2012). 

Mesmo não possuindo unidade de fabricação instalada no país à época, a gigante 

dinamarquesa Vestas, e o grupo indiano Suzlon, participaram fornecendo turbinas aos 

projetos de parques eólicos resultantes do PROINFA. Quando o Brasil alcançou os seus 

primeiros 1.000 MW de potência eólica instalada, o mercado de fabricantes de turbinas 

apresentou o cenário de distribuição por fabricante, conforme Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Potência acumulada por fabricante até dezembro de 2010. 

Fonte: GWEC (2011) 

 

 De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEOLICA (2012) 

atualmente já estão em operação 8 unidades de fabricação de aerogeradores. Além das 

citadas anteriormente, a Siemens e a GE Energy possuem fábricas de aerogeradores de 

médio e grande porte em São Paulo, a Suzlon se instalou no estado do Ceará. Além destas 

unidades, a Impsa estuda uma ampliação de sua atuação no país com a criação de outra 

fábrica no RS, visando atender a demanda do sul do país (além do mercado argentino e 

uruguaio); o grupo espanhol Acciona tem intenção de instalar uma planta industrial no 
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estado da Bahia, o grupo dinamarquês Vestas e o grupo alemão Fuhrlander estão com 

unidades de produção em construção no estado do Ceará, com previsão de iniciar suas 

operações no início de 2013. 

 Além das unidades de produção de aerogeradores, diversos outros segmentos que 

compõem a cadeia produtiva do setor eólico estão se instalando no território brasileiro. 

Segundo a ABEEOLICA (2012), atualmente encontram-se em operação 4 unidades 

industriais dedicadas à fabricação de pás, com outras 2 unidades que serão instaladas no 

país. A figura 3.7 apresenta o momento atual de formação da cadeia produtiva do setor 

eólico, com a localização das fábricas de aerogeradores, torres e pás eólicas que estão em 

operação, construção e planejamento no território brasileiro. 

Figura 3.7: Panorama da cadeia produtiva do setor eólico brasileiro 

Fonte: ABEEOLICA (2012) 
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3.3.1 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA 
 

 A realização de um projeto de geração eólico consiste na execução de uma série 

de atividades que abrangem desde a escolha do local onde o parque eólico será instalado, 

até a eventual desativação e desmontagem dos aerogeradores após o período de vida útil 

do projeto. As etapas iniciais podem ser subdividas em 2 secções diferentes: a produção 

dos aerogeradores, e a prospecção de parques eólicos, sendo estas etapas paralelas e 

independentes.  

Na etapa seguinte, as 2 secções independentes se encontram na etapa de execução 

do projeto, sendo sucedida pela etapa de produção de energia (parque em operação), 

apresentado na figura 3.8 (GODOY, 2008).  

 

O relacionamento entre os elos depende essencialmente da estruturação da cadeia 

produtiva e de sua dinâmica, em cadeias maduras (como a automobilística); existe uma 

Figura 3.8: Organização da cadeia produtiva e suas atividades 

Fonte: Adaptado de GODOY (2008) 
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maior regularidade sobre os papeis e funções desempenhados por uma determinada 

empresa e, no caso da energia eólica esta conduta não é respeitada, havendo uma 

distribuição bastante irregular entre as atividades existentes e o número de empresas que 

participam. Desta forma, há projetos executados por apenas uma empresa, e há projetos 

nos quais em cada etapa existe uma (ou mais de uma) empresa responsável, o que torna 

a dinâmica de funcionamento da cadeia produtiva do setor eólico bastante irregular. 

 Godoy (2008) argumenta que esta irregularidade é típica de cadeias produtivas 

com baixo grau de maturidade e apresenta 4 razões principais para este fenômeno: 

 A falta de um modelo comprovado de sucesso, o qual pode ser comprovado pela 

existência de diversas abordagens ao mercado; 

 Incertezas derivadas de um mercado ainda em maturação e com uma normativa 

com constantes alterações, o que leva as empresas a estarem presentes em mais 

de uma atividade; 

 Empresas que historicamente se integraram verticalmente à montante para suprir 

a ausência de fornecedores, ou à jusante, para promover a própria atividade; 

 Empresas que buscam entender as suas competências essenciais, e assim a 

possibilidade de sucesso nas áreas mais estratégicas e rentáveis. 

 

Diversos Stakeholders estão envolvidos na dinâmica da cadeia produtiva do setor 

eólico. Godoy (2008) agrupou as empresas em seis categorias distintas, buscando 

homogeneizar os papeis desempenhados, independentemente se a empresa atua em outras 

etapas da cadeia. De acordo com Godoy (2008) os grupos são: produtor de componentes 

para aerogeradores, produtor de aerogeradores, promotor de projetos (responsável pela 

etapa de localização), consultor de projetos (responsável pela etapa de definição do 

layout), executor de projetos e produtor de energia, todos associados às etapas 

correspondentes.  

Dois outros grupos econômicos importantes interagem no desenvolvimento de 

empreendimentos eólicos: os financiadores de empreendimentos eólicos, representados 
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especialmente pelos bancos e pelas empresas seguradoras. Além destes, há um 

stakeholder central, para onde convergem os esforços das empresas que compõem a 

cadeia produtiva, que é o produtor de energia, representado por empresas que possuem 

ativos eólicos. A figura do produtor representa o elo principal da cadeia produtiva, o qual 

define os modelos de contratação e os responsáveis pela execução das etapas. No Brasil, 

os empreendimentos são realizados por empresas tradicionais do setor de geração elétrica, 

empresas de outros setores que buscam diversificar os seus ativos e Joint-Ventures.  

A figura 3.9 apresenta a interação entre os principais stakeholders envolvidos na 

cadeia produtiva da energia eólica brasileira. 

Figura 3.9: Interação entre os principais stakeholders envolvidos na cadeia eólica 

Fonte: Adaptado de Godoy (2008) 
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No setor eólico brasileiro, uma das modalidades de contratação utilizadas é o 

contrato de EPC (Engineering, Procurement and Construction), no qual o contratante 

especifica os parâmetros básicos a empresa contratada, o qual é responsável por 

desenvolver o projeto preliminar e o projeto executivo do parque eólico. Outra 

modalidade de contratação é o contrato de O&M (Operation and Maintenance), no qual 

a empresa contratada é responsável pela gestão de operação e manutenção do 

empreendimento eólico. Em geral, as empresas contratadas são responsáveis, quando 

necessário à subcontratação, pela seleção e gerenciamento das empresas subcontratadas. 

A figura 3.10 apresenta destacadas em vermelho as etapas que serão exploradas neste 

trabalho.  

 

Além de processos apresentados na figura 3.8, o estudo abrange indicadores de 

desempenho dos processos logísticos ao longo da cadeia, e uma segunda categoria, 

agrupando os indicadores transversais. Esta categoria de indicadores sintetiza a 

performance de toda a cadeia em conjunto (e não somente uma etapa isolada), sendo 

portanto, estrategicamente, o grupo mais importante de métricas de desempenho. A 

performance dos indicadores transversais apresenta a sinergia e a competitividade da 

Figura 3.10: Etapas da cadeia produtiva exploradas na pesquisa 

Fonte: Elaboração Própria 
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cadeia de suprimentos. É através desta categoria que a competitividade da cadeia de 

suprimentos pode ser comparada com cadeias concorrentes (no caso da energia eólica as 

cadeias concorrentes seriam a solar, a hidroelétrica e etc.).  

A exceção do estudo se refere às etapas de produção de aerogeradores (produção 

dos componentes e montagem). A exclusão se justifica pela compreensão de que esta 

etapa é composta por uma grande quantidade de fatores de natureza e complexidades 

específicas, sendo necessário o desenvolvimento de um estudo direcionado à análise deste 

elo da cadeia. 
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4. MÉTODO DE PESQUISA 
 

A réplica, uma das características da geração de conhecimento científico, considera 

e dá ao pesquisador um suporte de confiança aos seus resultados encontrados. Neste 

capítulo é descrita a caracterização do método de pesquisa e posteriormente é detalhado 

o procedimento de pesquisa seguido ao longo do estudo.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

De acordo com Gil (2002), o processo de construção do conhecimento, concebido 

através da pesquisa, se desenvolve como procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 

então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não 

possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

Gil (2002), Silva e Menezes (2001) descrevem que as pesquisas podem ser 

classificadas segundo: natureza ou finalidade, objetivo da pesquisa, abordagem do 

problema e procedimentos técnicos. Na descrição do método de pesquisa, deve-se 

acrescentar além da definição de suas classificações, a descrição de suas etapas, 

apresentando como foi conduzido para o alcance do objetivo proposto. 

Partindo da perspectiva da natureza ou finalidade, podemos fazer a distinção de dois 

diferentes grupos: a) pesquisa pura ou básica, que objetiva gerar conhecimentos novos, 

úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista; b) pesquisa aplicada, que 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos, problemas concretos da vida moderna (SILVA; MENEZES, 2001). 

No que se refere à natureza da pesquisa, este trabalho se caracteriza como uma 

pesquisa aplicada, tendo em vista o seu propósito de buscar soluções para um problema 

específico, objetivando a geração de conhecimentos para uma aplicação prática, 

formalizar uma proposta de indicadores de desempenho para a cadeia de suprimentos da 

energia eólica. 
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Do ponto de vista dos objetivos gerais da pesquisa, estas podem ser classificadas 

em três diferentes categorias: exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa 

exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que tem como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias e ou a descoberta de intuições, sendo seus principais elementos 

de execução o levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem 

a compreensão (SILVA; MENEZES, 2001). 

A pesquisa descritiva tem como objetivo central a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esta abordagem e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002). 

 A pesquisa explicativa tem como objetivo principal identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de 

cometer erros aumenta consideravelmente, Assumindo, em geral, a formas de Pesquisa 

Experimental e Pesquisa Expost-facto (GIL,2002). 

Esta pesquisa se caracteriza quanto ao objeto de pesquisa como pesquisa descritiva 

tendo em vista que busca analisar e descrever a medição de desempenho da cadeia de 

suprimentos do setor eólico brasileiro em uma perspectiva temporal e limitada a uma 

determinada população, e, no resultado final, propõe um conjunto de indicadores de 

desempenho de cadeia a partir dos objetivos estratégicos de competitividade do setor 

eólico. 

Silva e Menezes (2001) listam os procedimentos técnicos como sendo pesquisa 

bibliográfica, documental, experimental, survey, estudo de caso, expost-facto, 

participante e pesquisa-ação. Miguel et al.. (2010) lista mais dois procedimentos técnicos 

para a área de engenharia da produção e gestão de operações: a simulação e a modelagem. 
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No presente estudo utilizou-se como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e 

survey com as empresas que compõem o setor. 

De acordo com Silva Menezes (2001) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir 

de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos, 

dissertações, teses e material disponibilizado na Internet.  

Segundo Babbie (2001) a pesquisa survey é utilizada quando se busca analisar um 

problema, objetivando descrever a sua situação atual (perspectiva de tempo), em um 

determinado ponto de uma população (perspectiva de espaço). De acordo com Forza 

(2002) este tipo de pesquisa pode ser utilizado para se testar uma teoria existente ou 

avançar no conhecimento de um determinado assunto, através da verificação da 

distribuição de um fenômeno em uma determinada população. O método survey para 

obtenção das informações é baseado em questionamentos sobre o problema de estudo e 

busca coletar informações específicas dos participantes da pesquisa. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, Diehl (2004) e Creswell (2009) 

classificam as pesquisas em quantitativas e qualitativas. Os autores caracterizam a 

pesquisa quantitativa pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no tratamento das 

informações por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, 

média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise da 

regressão, etc. 

A pesquisa qualitativa é caracterizada por informações obtidas que não podem ser 

quantificáveis diretamente. Os dados obtidos são analisados indutivamente. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa. 
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Quanto à abordagem, o presente trabalho se caracteriza por uma pesquisa que 

combina a quantitativa e a qualitativa à medida que busca a coleta de dados que pode 

descrever a complexidade do problema e a interação de certas variáveis, objetivando 

compreendê-las com um maior nível de profundidade, a fim de propor um conjunto de 

indicadores que contemple os principais pontos e desafios estratégicos envolvidos no 

desenvolvimento de parques eólicos.  

A figura 4.1 apresenta o resumo da classificação da pesquisa:

 
Figura 4.1: Classificação da pesquisa  

Fonte: Elaboração Própria 
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4.2. PROCEDIMENTO DA PESQUISA  
 

O procedimento desta pesquisa pode ser descrito em quatro etapas: 

 1ª Etapa – Revisão bibliográfica 

 2ª Etapa – Pesquisa de campo exploratória 

 3ª Etapa – Proposta preliminar de indicadores de desempenho 

 4ª Etapa – Validação dos indicadores propostos e análise de resultados  

A pesquisa teve início com uma pesquisa bibliográfica sobre os temas 

anteriormente descritos nos objetivos, buscando fundamentar teoricamente o estudo, bem 

como, direcionar as atividades de campo, identificadas nas visitas técnicas e nas 

entrevistas (utilizando roteiros). Em seguida, foram realizadas as visitas técnicas, 

utilizando-se de entrevistas para realizar o levantamento das informações. 

 A etapa três é a síntese dos dados coletados na pesquisa de campo e da revisão da 

literatura, tendo como resultado uma proposição inicial de indicadores de desempenho 

para a cadeia da energia eólica. A etapa quatro compreende a validação da proposta inicial 

de indicadores, realizada através de um survey direcionado às empresas do setor eólico, 

a análise dos dados e a proposição final de indicadores. O desenvolvimento da pesquisa 

é representado pela figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Etapas do desenvolvimento da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2.1 1ª ETAPA – ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

O material bibliográfico foi coletado por meio de pesquisa no portal Periódicos 

CAPES, utilizando as palavras chave “Wind energy”, “windpower”, “wind farm” 

“performance indicators”, “supply chain management”, “energia eólica”, “medição de 

desempenho” “performance measurement system” e “gestão da cadeia de suprimentos”. 

(pq só o último em português?)Adicionalmente, foi realizada uma busca semelhante na 

biblioteca central Zila Mamede – UFRN. As pesquisas citadas abrangeram trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos 

publicados em congressos e periódicos especializados. 

 

4.2.2 2ª ETAPA – VISITAS TÉCNICAS E ENTREVISTAS 
 

A etapa de coleta dos dados foi direcionada por um roteiro de pesquisa, com 

finalidade exploratória, mediante a utilização de um questionário (apêndice A) nas 

entrevistas com os gestores de parques eólicos e empresas que compõem a cadeia de 

suprimentos do setor eólico.   

Por se tratar de um trabalho acadêmico e científico, foi garantido o sigilo sobre o 

nome das empresas, dos profissionais entrevistados, bem como os índices de desempenho 

e valores apresentados durante as visitas técnicas realizadas.   

As visitas técnicas foram realizadas no período entre janeiro e dezembro de 2012, 

em seis dos principais parques eólicos (em construção e em operação) da região nordeste; 

seis indústrias e empresas de serviços que compõem a cadeia produtiva do setor eólico 

dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará; dois núcleos tecnológicos com 

atividades relacionadas à energia eólica no Rio Grande do Norte, além da participação 

em workshops, eventos promovidos por empresas privadas do setor e o Brazil 

Windpower, evento que reúne as principais empresas e entidades envolvidas no setor.  

A técnica utilizada no levantamento de informações foi a entrevista. De acordo com 

Yin (2005), nesta abordagem o pesquisador questiona o entrevistado seguindo um roteiro 

de perguntas pré-estabelecido, direcionando o diálogo para o objeto de pesquisa.  



63 
 

Os resultados obtidos nesta etapa indicam que a medição de desempenho nos 

parques eólicos focam nas variáveis que influenciam diretamente a geração final de 

energia (output), além de monitorar o fator custo da operação e manutenção. Foi 

constatada que em mais de 50% dos entrevistados, a percepção sobre o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos é limitada. Ainda, empresas que atuam em etapas específicas do 

desenvolvimento de um empreendimento eólico tendem a ter uma visão menos 

abrangente sobre o tema, bem como sobre a utilização de indicadores de desempenho em 

uma perspectiva de cadeia. Este comportamento diminui de intensidade quando a empresa 

atua em mais de uma etapa do desenvolvimento de um empreendimento eólico.  

Não foi relatada nenhuma prática de medição de desempenho integrada à toda 

cadeia de suprimentos, a integração entre as empresas ao longo do desenvolvimento do 

projeto eólico não segue um padrão definido, variando a dinâmica de troca de 

informações e sinergia entre as empresas de acordo com o empreendimento específico. 

Quanto à subcontratação, a empresa contratante assume a responsabilidade sobre as 

atividades da subcontratada, o nível de integração e troca de informações também não 

segue um padrão definido.  

A segunda etapa da pesquisa demonstra que a cadeia de suprimentos da energia 

eólica brasileira ainda atravessa um momento de estruturação, havendo notável progresso 

no seu desenvolvimento nos últimos anos, o que projeta para os próximos anos um nível 

de competitividade maior de toda a cadeia produtiva. 

4.2.3 3ª ETAPA – PROPOSTA PRELIMINAR 
 

A proposta preliminar dos indicadores de desempenho voltada à cadeia de 

suprimentos do setor eólico brasileiro é resultado da interação de quatro áreas abordadas 

na pesquisa:  

 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 Sistemas de Medição de Desempenho 

 Perspectiva Estratégia de Operações (Hill, 1993) 
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 Cadeia de suprimentos da energia eólica 

Os três primeiros temas representam a contribuição da literatura para a formulação 

da proposta preliminar e são o resultado direto da revisão bibliográfica conduzida ao 

longo da pesquisa. O quarto elemento é resultado da 2ª etapa da pesquisa (visitas técnicas 

e entrevistas), contendo a contribuição das empresas e profissionais do setor da energia 

eólica que participaram da etapa exploratória da pesquisa. A figura 4.3 sintetiza as quatro 

vertentes que fundamentam a proposta preliminar. 

 

 

A tabela 4.1 apresenta os indicadores de desempenho da proposta preliminar. 

Quanto à classificação da proposta preliminar é possível afirmar, seguindo os parâmetros 

utilizados na revisão bibliográfica, que quanto à abrangência o modelo traduz a dinâmica 

da cadeia de suprimentos da energia eólica do Brasil (com exceção dos fabricantes) dentro 

Figura 4.3: Estruturação da proposta preliminar 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Proposta 
Preliminar 

Estratégia 
de 

Operações 
(Hill, 1993)

Gestão da 
Cadeia de 

Suprimentos

Sistemas de 
Medição de 

Desempenho

Cadeia de 
suprimentos 
da energia 

eólica
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de cinco categorias (prospecção, execução, operação; manutenção; logística e 

transversais). Quanto à universalidade, a proposta foi desenvolvida exclusivamente para 

o setor eólico brasileiro. Desta forma, a sua capacidade de adaptação para outras cadeias 

de suprimentos não foi levada em consideração ao longo do seu processo de 

desenvolvimento. 

Quanto à mensurabilidade, a proposta preliminar é predominantemente 

quantitativa, em sua estrutura 80% dos indicadores selecionados são numericamente 

mensuráveis. Quanto à consistência, o modelo é fortemente baseado em fatores 

estratégicos de competitividade do setor, onde 40% dos indicadores propostos focam a 

gestão de custos ao longo da cadeia, 20% monitoram o fator tempo, 20% abordam o fator 

qualidade, 12,5% gerenciam a confiabilidade e 7,5% o fator flexibilidade. Esta 

distribuição reflete a importância do fator custo na atual fase de estruturação e 

desenvolvimento do setor eólico brasileiro. 

Etapa 

da 

Cadeia 

Eólica 

Indicador 

Custo (CT) 

Tempo (T) 

Qualidade (Q) 

Confiabilidade(C)   

Flexibilidade (F)  

Quantitativo(QN) 

Qualitativo(QL) 

Estratégico (E) 

Tático (T)    

Operacional (O) 

Fonte 

P
ro

sp
ec

çã
o
 

Velocidade Média 

do vento 
Q QN O Visitas in loco 

Regime dos ventos Q QL T Visitas in loco 

Fator de 

capacidade 

estimado 

C QN E Visitas in loco 

Output de energia 

esperado 
C QN E Visitas in loco 

Payback (Tempo 

total de fluxo de 

caixa) 

T QN E 
Gunasekaran 

et al.2001 

Qualidade dos 

estudos ambientais 
Q QL T Visitas in loco 

Tempo de 

liberação das 

licenças 

T QN T Visitas in loco 

Taxa Interna de 

Retorno – TIR 
CT QN E 

Gunasekaran 

et al.2000 

E
x
ec

u
çã

o
 

Variação entre o 

gasto e o orçado 
Q QN T 

Gunasekaran 

et al.2001 

Custo da turbina 

eólica 
CT QN T 

Beamon 

(1999),Chan 

(2003) e 

Visitas in loco 
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Custo das 

fundações 
CT QN O 

Beamon 

(1999),Chan 

(2003) e 

Visitas in loco 

Custo da conexão à 

rede 
CT QN O 

Beamon 

(1999),Chan 

(2003) e 

Visitas in loco 

Custo da obra civil 

(estradas, 

terraplanagem, e 

etc.) 

CT QN O 

Beamon 

(1999),Chan 

(2003) e 

Visitas in loco 

Custo da mão-de-

obra 
CT QN O 

Beamon 

(1999),Chan 

(2003) e 

Visitas in loco 

Custo de 

Compensação 
CT QN T Visitas in loco 

Número de 

Empresas 

Envolvidas 

F QN T Visitas in loco 

Valor do 

Investimento por 

MW Instalado 

CT QN E Visitas in loco 

Tempo de 

ressuprimento de 

MP 

T QN O Visitas in loco 

Lead time de 

construção 
T QN E Visitas in loco 

Nível de parceria 

entre as empresas 

contratantes-

contratadas 

Q QL T 
Gunasekaran 

et al.2001 

O
p

er
aç

ão
 e

 M
an

u
te

n
çã

o
 

Comparação entre 

output planejado e 

realizado 

Q QN E Visitas in loco 

Fator de 

capacidade Real 
C QN E Visitas in loco 

Disponibilidade 

das turbinas 
T QN O Visitas in loco 

Custo da 

Manutenção 

Corretiva 

CT QN O Visitas in loco 

Custo da 

Manutenção 

Preventiva 

CT QN O Visitas in loco 

Custo da 

Manutenção 

Preditiva 

CT QN O Visitas in loco 

Assistência do 

fornecedor na 

solução de 

problemas técnicos 

Q QL T 
Gunasekaran 

et al.2001 
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Capacidade do 

fornecedor em 

responder 

problemas de 

qualidade 

F QL T 
Gunasekaran 

et al.2001 

Lucratividade/MW CT QN E Visitas in loco 

L
o

g
ís

ti
ca

 

Lead time de 

suprimento 
T QN T 

Gunasekaran 

et al. (2001) 

Porcentagem de 

produtos entregues 

fora do prazo 

C QN O 
Shepherd e 

Gunter (2006) 

Freqüência da troca 

de informações 

entre fornecedor e 

cliente 

Q QL T 
Windischer e 

Grote (2003) 

Acurácia na troca 

de Informações 

entre fornecedor e 

cliente 

C QL T 
Windischer e 

Grote (2003) 

Custo total 

logístico 
CT QN E Visitas in loco 

Custos de 

Movimentação e 

Armazenagem 

CT QN O 

Chan e Qi 

(2003) e Chan 

(2003) 

Custo de transporte CT QN O 
Chan e Qi 

(2003) 

Tempo de 

transporte 
T QN O Visitas in loco 

Flexibilidade do 

transporte 
F QL T 

Chan e Qi 

(2003) 

T
ra

n
sv

er
sa

is
 

Custo MWh CT QN E Visitas in loco 

Tempo total de 

resposta da cadeia 

(lead time 

operacional) 

T QN E 
Schonsleben 

(2004) 

 

Tabela 4.11: Indicadores de desempenho preliminares 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2.4  4ª ETAPA – VALIDAÇÃO E PROPOSTA FINAL 
 

 Na etapa final foi realizado um survey, com o objetivo de validar os indicadores 

da proposta preliminar. A população selecionada para o estudo foi baseada no banco de 

dados de empresas associadas da ABEEOLICA (2013) e das empresas expositoras do 

Brazil Windpower 2012 que possuem presença relevante no país. As empresas foram 

classificadas de acordo com as etapas em que estão envolvidas (prospecção, 

execução/construção, operação e manutenção, logística e transversais). 
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Os produtores de energia e os fabricantes de grande porte foram selecionados para 

validar os indicadores transversais, tendo em vista que são esses os atores que participam 

direta ou indiretamente de todo o processo do desenvolvimento de um empreendimento 

eólico.  

Foram desenvolvidos seis diferentes questionários (Apêndice B) para as empresas 

contendo indicadores específicos da etapa em que estão envolvidos:  

 Questionário 1: Indicadores da etapa de operação e manutenção e indicadores 

transversais, 11 produtores de energia (proprietários de parques) e 10 fabricantes 

de aerogeradores de grande porte foram selecionados; 

 Questionário 2: Indicadores da etapa de logística e indicadores transversais, 17 

produtores de energia (proprietários de parques) foram selecionados; 

 Questionário 3: Indicadores da etapa de construção/execução e indicadores 

transversais, 14 produtores de energia (proprietários de parques) foram 

selecionados; 

 Questionário 4: Indicadores da etapa construção/execução, 5 empresas de 

construção civil selecionados; 

 Questionário 5: Indicadores da etapa de logística, 11 empresas relacionadas à 

atividades logísticas foram selecionados; 

 Questionário 6: Indicadores da etapa prospecção, 32 empresas relacionadas à 

consultoria e engenharia foram selecionados. 

Antes da aplicação do survey foi conduzido o teste piloto. Foram enviados seis 

questionários para empresas selecionadas por conveniência. Esta atividade teve como 

objetivo testar a clareza e compreensão dos questionários, bem como coletar o feedback 

sobre indicadores de desempenho utilizados pelas empresas que não foram captados nas 

visitas técnicas e entrevistas. Desta forma, essa atividade contribuiu para o 

aprimoramento do instrumento de pesquisa (IRAOSSI, 2006). 
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Na pesquisa survey para validação, os representantes das empresas selecionadas 

foram convidados a responder os questionários específicos (apêndice B) em cinco 

rodadas, mediante e-mails, sendo reforçado o contato por telefone quando necessário. Foi 

utilizada como plataforma de pesquisa o survey monkey (www.surveymonkey.com). O 

tempo de duração da pesquisa foi de seis semanas. 

A pesquisa survey buscou responder quais os critérios ganhadores de pedidos e 

qualificadores do mercado da energia eólica (perspectiva estratégica) e em seguida, os 

entrevistados avaliaram os indicadores de desempenho para a cadeia de suprimentos 

existentes na proposta preliminar de indicadores de desempenho.  

Na perspectiva estratégica, a primeira indagação testada foi o critério ganhador de 

pedidos. Segundo a ABEEOLICA (2012) a competição do setor é regida pelo fator custo, 

que a partir do critério de modicidade tarifária (menor preço possível) define quais os 

empreendimentos de geração serão contratados (em todos os ambientes de contratação). 

A segunda questão estratégica testada se refere à definição de quais os critérios 

qualificadores de pedido, neste caso, a pesquisa testou como critérios qualificadores a 

velocidade (em especial o tempo de total de implantação de um projeto eólico), 

flexibilidade, confiabilidade (entrega de produtos/serviços), inovação de processos e a 

qualidade.  

A análise dos dados foi realizada pela tabulação dos dados e pela triangulação de 

informações entre dados obtidos da validação, dados obtidos das entrevistas e visitas 

técnicas e informações da literatura. O critério utilizado para a seleção dos indicadores da 

proposta final foi baseado em uma análise qualitativa e quantitativa, analisando as 

medianas obtidas na etapa survey, e em caráter complementar, foram analisadas as médias 

nos gráficos de dispersão e utilizado o critério proposto por Johnson & Gustafsson (2000. 

Segundo os autores em pesquisas de avaliação de qualidade e satisfação de clientes as 

respostas tendem a se comportar como uma curva normal. Utilizando-se uma escala de 0 

a 10 pontos, o valor médio se localiza próximo ao valor 7. A figura 4.4 apresenta a 

distribuição.  
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Figura 4.4: Distribuição esperada de respostas em avaliações de qualidade e satisfação de clientes 

Fonte: Johnson & Gustafsson (2000) 

 

 

5. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos na 4ª etapa da pesquisa 

e a análise dos dados. No Item 5.1 são discutidas as características da população alvo da 

pesquisa. O Item 5.2.1 discute o resultado detalhado dos indicadores de desempenho dos 

processos transversais à cadeia de suprimento nas duas diferentes esferas pesquisadas: 

critérios competitivos (análise estratégica) e os indicadores de desempenho específicos 

da etapa. Seguindo a mesma metodologia do item 5.2.1 os itens subsequentes abordam: 

5.2.2 Indicadores da etapa de prospecção; 5.2.3 Indicadores da etapa de 

construção/execução; 5.2.4 Indicadores da operação e manutenção; 5.2.5 Indicadores dos 

processos logísticos. 

5.1 POPULAÇÃO ALVO DA PESQUISA 
 

O universo da pesquisa foi composto por 100 empresas que compõem a cadeia de 

suprimentos da energia eólica brasileira. A seleção das empresas participantes da pesquisa 

seguiu dois critérios: ser associada a ABEEOLICA e/ou ter sido expositora na edição 
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2012 do Brazil Windpower, o maior evento da indústria eólica brasileira. Das empresas 

pesquisadas 32 responderam completamente o questionário, apenas uma empresa 

respondeu parcialmente o questionário. O número de respondentes foi considerado 

satisfatório para a análise e o desenvolvimento da pesquisa, tendo em vista que o objetivo 

dessa etapa de pesquisa foi validar o conjunto de indicadores de desempenho proposto. A 

figura 5.1 apresenta esta distribuição. 

 

Figura 5.1: Percentual de questionários respondidos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS  

 

 Das 32 empresas que responderam completamente a pesquisa, 4 empresas 

desenvolvem atividades no setor de construção civil, 13 empresas pertencem à categoria 

de empreendedores – desenvolvedores e geradores de energia eólica, 7 empresas 

desenvolvem atividades de engenharia e consultoria em empreendimentos eólicos, 3 

fabricantes de aerogeradores de grande porte e 5 empresas envolvidas nas atividades de 

logística. A figura 5.2 apresenta a distribuição dos tipos de empresas que responderam 

completamente o questionário. 

Respondeu 
Completamente o 

Questionário
32%

Respondeu 
parcialmente o 
Questionário

1%

Não Respondeu o 
Questionário

67%
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Figura 5.2: Categorização das empresas respondentes 

Fonte: Elaboração Própria 

  

A pesquisa contempla todos os principais elos da cadeia de suprimentos do setor 

eólico brasileiro. A única exceção, previamente ressaltada no item 3.3.1, se refere ao 

aprofundamento da pesquisa nas atividades de produção das turbinas eólicas, desta forma, 

a participação supracitada dos fabricantes de aerogeradores de grande porte ficou restrita 

às questões relacionadas aos indicadores de desempenho e critérios competitivos da 

cadeia de suprimentos (elementos transversais), bem como às atividades de O&M em que 

os mesmos operam nos parques eólicos brasileiros. 

 

5.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PESQUISADOS 

 

 O perfil hierárquico dos 32 profissionais respondentes foi dividido em quatro 

categorias: assistente administrativo, supervisor, gerente e diretor da empresa. A figura 

5.3 apresenta a distribuição do nível hierárquico dos respondentes. 

Construção Civil
12%

Empreendedores -
Desenvolvedores 
e Geradores de 

Energia
41%

Engenharia, 
Consultoria e 
Construção

22%

Fabricantes de 
Aerogeradores 
Grande porte

9%

Logística - Montagem e Transporte
16%
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Figura 5.3: Perfil hierárquico dos pesquisados 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 O público alvo da pesquisa é predominantemente composto por profissionais que 

ocupam cargos de média e alta gerência; desta forma a pesquisa buscou validar os 

indicadores de desempenho utilizados, ou que poderiam ser utilizados pelos executivos 

(e sua equipe) nos processos de tomada de decisão dentro das organizações do setor eólico 

brasileiro. 

  

 

5.2 VALIDAÇÃO DE INDICADORES E CRITÉRIOS COMPETITIVOS DA CADEIA 

DE SUPRIMENTOS DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

 

Para a análise dos critérios competitivos, a apresentação exclusiva da média dos 

dados, bem como a inclusão das frequências das respostas, traduz de forma limitada as 

informações levantadas na etapa de validação. Neste sentido, optou-se por analisar os 

critérios competitivos utilizando o resultado médio (da ordem de prioridades dos critérios 

competitivos) e o desvio padrão das respostas, como indicador de dispersão das respostas. 

A avaliação individual dos indicadores segue o critério apresentado no método de 

pesquisa, sendo este a análise das medianas e complementarmente das médias 

Assistente administrativo
6%

Supervisor
16%

Gerente
50%

Diretor
28%
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apresentadas nos gráficos de dispersão, dentro da ótica de avaliação proposta por Johnson 

& Gustafsson (2000). 

5.2.1 ELEMENTOS TRANSVERSAIS À CADEIA DE SUPRIMENTOS DA 

ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 
 

A. CRITÉRIOS COMPETITIVOS  

 

A primeira indagação estratégica, a qual se refere aos critérios ganhadores de 

pedido em uma perspectiva de cadeia, reafirmou o posicionamento da ABEEOLICA 

(2012), que aponta o fator custo como o principal elemento (modicidade tarifária) na 

contratação/desenvolvimento do setor em todos os ambientes de contratação de energia. 

A tabela 5.1 apresenta os resultados.  

 

Tabela 5.12: Critérios competitivos utilizados na contratação de energia elétrica de fonte eólica 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O resultado é uma constatação positiva de que os empreendedores do setor eólico 

brasileiro tem uma percepção realista dos fatores que direcionam a competição entre as 

cadeias. Entretanto, esta percepção não esboça de forma clara e definitiva que as empresas 

que compõem a cadeia tem consciência da dimensão de sua importância individual e 

papel que desempenham na competição existente entre cadeias de suprimentos no 

abastecimento de energia elétrica do país. 

O elemento custo apresentou um índice de desvio padrão comparativamente baixo, 

elemento este que indica o nível de dispersão das respostas em torno da média. Desta 

forma, o resultado indica que as empresas do setor tem uma percepção mais sólida frente 

à importância quesito custo (o critério mais relevante) ante os demais critérios 

competitivos.  

Critério de Desempenho 

Ordem de importância - 

Média 
Desvio Padrão 

Custo 1,63 0,96 

Qualidade 2,69 1,25 

Confiabilidade 3,06 1,44 

Velocidade (tempo de execução) 3,75 1,57 

Inovação de processos 4,88 1,31 

Flexibilidade 5,00 0,89 
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Como critérios qualificadores de pedido a pesquisa classificou não apenas um 

elemento, mas dois diferentes elementos com esta característica. Os fatores qualidade e 

confiabilidade foram classificados como os critérios qualificadores de pedido por serem 

expressos com uma importância relativa semelhante na óptica dos empresários do setor.  

O resultado reflete a crescente exigência do mercado em obter garantia de 

fornecimento (nos dois ambientes de contratação), exigindo do empreendimento alto 

índice de confiabilidade de entrega de energia, sendo que sem uma confiabilidade robusta 

o empreendimento não é contratado; entretanto, apenas uma confiabilidade alta não é o 

elemento que define o negócio. Do ponto de vista do elemento qualidade no 

empreendimento eólico, o resultado reflete a importância da qualidade desde a etapa de 

projeto, atravessando a etapa de execução, a operação e manutenção, até o momento de 

entrega da energia. Qualquer retrabalho ou alteração no projeto durante o processo de 

execução pode tornar o empreendimento economicamente desinteressante ou até mesmo 

inviável. Qualidade neste sentido é elemento de gestão de risco. Empreendimentos de alto 

risco não são nem mesmo considerados para contratação em nenhum dois ambientes 

(ACR e ACL). 

Os demais critérios pesquisados (velocidade, flexibilidade e inovação de processos) 

foram classificados como critérios menos importantes pelos resultados pouco expressivos 

na óptica do mercado. A primeira e segunda etapa da pesquisa (revisão bibliográfica e 

visitas técnicas e entrevistas) indicavam que o elemento velocidade obteria um maior 

destaque na classificação da pesquisa sobre a sua importância na contratação de 

empreendimentos eólicos, entretanto, o mercado ainda não o visualiza como elemento-

chave. 

 

B. INDICADORES DE DESEMPENHO TRANSVERSAIS  

 

A utilização e a relevância dos indicadores de desempenho transversais foram 

avaliadas pelos empreendedores (desenvolvedores e geradores de energia eólica), bem 

como pelos fabricantes de aerogeradores de grande porte, os dois principais grupos de 

interesse no setor eólico. Os resultados são apresentados na tabela 5.2 e na figura 5.4. 
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Indicador Mediana 

Percentual de 

empresas que 

utilizam 

Custo Final do MWh 10,00 100% 

Tempo total de resposta da cadeia (tempo 

decorrido desde a prospecção do parque até 

a entrega de energia) 

8,00 73% 

 

Tabela 5.23: Indicadores de desempenho transversais nas empresas pesquisadas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 
Figura 5.4: Gráfico (boxplot) de distribuição das respostas dos indicadores transversais 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como previamente citado, os indicadores transversais sintetizam a sinergia e o 

desempenho de toda a cadeia em conjunto (e não somente uma etapa isolada), 

expressando desta forma o atual nível de competitividade frente à concorrência de outras 

cadeias de suprimentos. Como indicador central na competição entre cadeias, o indicador 

“Custo Final do MWh” obteve forte destaque na percepção da indústria, sendo utilizado 

por todos os participantes da pesquisa, obtendo como mediana o valor 10 em uma escala 
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de 0 a 10 pontos. O indicador “Tempo total de resposta da cadeia”, com maior apelo à 

capacidade de articulação entre os elos da rede de suprimentos obteve a mediana 8,00 e é 

utilizado por 73% dos pesquisados.  

Ambos indicadores avaliados apresentaram no gráfico boxplot média acima de sete, 

o ponto de corte estabelecido na pesquisa (Johnson & Gustafsson, 2000). Desta forma, os 

indicadores foram avaliados de forma positiva pelos empresários que participaram da 

pesquisa, reforçando a relevância dos indicadores propostos. 

Observa-se que os dois grupos pesquisados, os de maior interesse nos processos de 

rede suprimentos, se preocupam com a variável tempo nos processos de tomada de 

decisão, mas o elemento central da competição é o fator custo. 

5.2.2 RESULTADOS NA ETAPA DE PROSPECÇÃO 
 

A. CRITÉRIOS COMPETITIVOS 

Na etapa de prospecção o critério de desempenho mais destacado pelos pesquisados 

foi o fator qualidade, especificamente a qualidade das informações. Desta forma, os 

tomadores de decisão da etapa de prospecção compreendem que o interesse do mercado 

é de antever de forma abrangente as incertezas e cenários possíveis na etapa inicial. Esta 

ação é de caráter preventivo e busca reduzir a probabilidade de gastos não programados 

surgirem na vida útil do empreendimento. A tabela 5.3 apresenta o resultado. 

Critério de Desempenho Mediana 

Qualidade 1,50 

Confiabilidade 3,00 

Inovação de processos 3,00 

Custos 3,50 

Flexibilidade 4,00 

Velocidade (tempo de execução) 4,00 
 

Tabela 5.34: Critérios competitivos da etapa de prospecção 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A energia eólica é uma indústria de capital intensivo; portanto, a etapa de 

planejamento é a etapa mais crítica na definição do sucesso ou fracasso de um 

empreendimento. Essencialmente por este fator, o conceito de qualidade de projeto está 
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intimamente ligado ao esgotamento de possibilidades; desta forma, não apenas a 

experiência da equipe, mas a sua capacidade de predição (expressa em hardware e 

software) são assimiladas pelo mercado como fundamental. 

B. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Na etapa de prospecção oito indicadores foram avaliados pelas empresas, obtendo 

maior destaque o indicador “output de energia esperado”, índice que sintetiza qual a 

performance mais provável que o empreendimento irá desempenhar em seu pleno 

funcionamento. Os três indicadores que despontam com maior importância na óptica  das 

empresas têm ligação direta com o resultado esperado do empreendimento em geração de 

energia, sendo utilizados por 80% das empresas pesquisadas nesta etapa. A tabela 5.4 e a 

figura 5.5 apresentam os resultados: 

Indicador Mediana 

Percentual de 

empresas que 

utilizam 

Output de energia esperado 10,00 80% 

Fator de capacidade estimado 9,00 80% 

Velocidade Média do vento 8,50 80% 

Payback (Tempo total de fluxo de caixa) 8,00 60% 

Regime dos ventos 8,00 80% 

Taxa Interna de Retorno – TIR 7,50 60% 

Qualidade dos estudos ambientais 7,00 60% 

Tempo de liberação das licenças 7,00 100% 

   
 

Tabela 5.45: Indicadores de Desempenho da Prospecção nas empresas pesquisadas  

Fonte: Elaboração Própria 
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Os indicadores “payback” e “taxa interna de retorno” também obtiveram 

importância representativa, apresentando respectivamente como mediana os valores 8,00 

e 7,50, sendo utilizados por 60% dos participantes da pesquisa. Ambos os indicadores 

estão ligados ao resultado econômico do empreendimento e são largamente utilizados na 

análise de viabilidade de projetos. O indicador “regime dos ventos” obteve como mediana 

8,00 e é utilizado por 80% dos respondentes. Este indicador também possui influência 

relevante na performance do empreendimento. 

Os indicadores “qualidade dos estudos ambientais” e “tempo de liberação das 

licenças” obtiveram mediana 7,00. Entretanto, é importante destacar que apesar do 

resultado satisfatório quanto ao valor da mediana, o gráfico boxplot apresenta sua média 

abaixo do valor 7,00, sendo estes respectivamente 6,2 e 5,7. Desta forma, o resultado da 

avaliação dos empresários indica a rejeição de ambas as métricas. 

 

Figura 5.5: Gráfico (boxplot) de distribuição das respostas dos indicadores da etapa de prospecção 

Fonte: Elaboração Própria 
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5.2.3 RESULTADOS NA ETAPA DE CONSTRUÇÃO 
 

A. CRITÉRIOS COMPETITIVOS  

 

Na etapa da construção civil dos empreendimentos eólicos dois critérios de 

desempenho obtiveram destaque, o fator qualidade e o fator custo. A percepção dos 

fatores competitivos na etapa da construção civil alcançou o resultado mais homogêneo 

da pesquisa de campo, refletido no desvio padrão das respostas. A tabela 5.5 apresenta o 

resultado.  

Critério de Desempenho 

Ordem de importância 

Média  

Desv. Pad. 

Amostras 

Qualidade 1,43 0,53 

Custo 1,86 0,69 

Velocidade (tempo de execução) 3,14 0,38 

Confiabilidade 3,71 1,25 

Inovação de processos 5,43 0,79 

Flexibilidade 5,43 0,53 
 

Tabela 5.5: Critérios competitivos da etapa de Construção Civil 

Fonte: Elaboração Própria 
 

O resultado aponta que há na etapa de construção civil uma clara convergência da 

percepção dos gestores sobre quais os critérios competitivos que atuam (de forma 

pontual) nesta etapa do desenvolvimento de um empreendimento eólico. As atividades da 

construção civil são pautadas por necessidades do binômio qualidade-custos, onde o 

mercado atua exigindo das empresas baixos custos de operação e altos padrões de 

qualidade. O fator qualidade tem um reforço adicional pela perspectiva de longo prazo 

que têm os empreendimentos eólicos, sendo o tempo médio da vida útil de um projeto 

eólico de no mínimo 20 anos. 

B. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Para a etapa de construção foram avaliados 12 indicadores de desempenho, a 

métrica de maior destaque na óptica dos empresários foi o “valor do investimento por 

MW instalado”, o CAPEX (Capital Expenditure), sendo este o indicador que avalia a 

eficiência econômica do investimento. Todos os pesquisados o avaliaram com a nota 
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máxima (10) e a sua utilização é efetiva em 83% dos participantes da pesquisa. Os 

resultados são apresentados na tabela 5.6 e na figura 5.6.  

Indicador Mediana 

Percentual de 

empresas que 

utilizam 

Valor do investimento por MW instalado 10,00 83% 

Custo de aquisição da turbina eólica (pás, torre e 

aerogerador) 10,00 67% 

Variação entre o gasto e o orçado 10,00 100% 

Lead time (tempo total) de construção 10,00 100% 

Custo da conexão à rede 10,00 67% 

Custo das fundações 9,00 100% 

Custo da obra civil (estradas, terraplanagem, 

etc.) 9,00 100% 

Nível de parceria entre as empresas contratantes-

contratadas 9,00 100% 

Custo da mão-de-obra; 9,00 83% 

Custo de compensação 9,00 50% 

Tempo de ressuprimento de matéria-prima 5,50 33% 

Número de empresas envolvidas 5,00 67% 
 

Tabela 5.6: Indicadores de Desempenho da Construção nas empresas pesquisadas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 5.6: Gráfico (boxplot) de distribuição das respostas dos indicadores da etapa de construção 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Os indicadores que acompanham a performance do fator custos foram destacados 

como de alta relevância, sendo que todos atingiram medianas iguais ou maiores que 9,00. 

O resultado obtido nas métricas utilizadas na etapa de construção é um reforço positivo 

para a competitividade do setor eólico. Há um notável apelo para o gerenciamento eficaz 

do fator custo, alinhando (mesmo que de forma não proposital) os interesses de 

desempenho das atividades da etapa de construção com os elementos que regem 

atualmente a competitividade entre as cadeias de suprimentos do setor elétrico.  

Os indicadores “tempo de ressuprimento de matéria-prima” e “número de empresas 

envolvidas” obtiveram a sua importância subavaliada. O gráfico boxplot apresenta 

valores médios abaixo de sete para dois indicadores, sendo estes: “Tempo de 

ressuprimento de matéria-prima” “Número de empresas envolvidas”, respectivamente 
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6,00 e 5,30. Desta forma, o resultado da avaliação dos empresários indica a rejeição das 

métricas supracitadas. 

 

5.2.4 RESULTADOS NA ETAPA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

A. CRITÉRIOS COMPETITIVOS  

 

Na etapa de operação e manutenção o critério de desempenho mais destacado pelos 

pesquisados foi o fator qualidade, seguido do fator confiabilidade. A tabela 5.7 apresenta 

os resultados. 

Critério de Desempenho 
Ordem de importância 

Média 
Desvio Padrão 

Qualidade 1,75 0,89 

Confiabilidade 2,25 0,89 

Custo 2,75 1,39 

Velocidade (tempo de execução) 3,63 1,41 

Inovação de processos 5,25 0,89 

Flexibilidade 5,38 0,52 
 

Tabela 5.7: Critérios competitivos da etapa de Operação e Manutenção 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Este posicionamento estratégico destaca não apenas a importância da produtividade 

do empreendimento (expresso no fator de capacidade real), mas sobretudo, a importância 

de um serviço que garanta o pleno funcionamento do parque eólico (expresso na 

disponibilidade das turbinas). Essa preocupação deriva do interesse natural do investidor 

em preservar a rentabilidade do empreendimento, tendo em vista que além do prejuízo da 

não produção da energia, os contratos de geração são passíveis de multas com valores 

representativos quando estão em situações de não fornecimento. Desta forma, o 

desembolso para o pagamento destas multas agrava ainda mais a situação de 

empreendimentos que não estão em operação. 

Objetivamente o retrabalho na etapa de O&M significa redução da produção de 

energia e em alguns casos, pode significar alto desembolso em pagamentos de multas 
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(colocando em risco a viabilidade econômica do empreendimento); por isso, exige-se 

excelência em qualidade de serviço e confiabilidade do sistema no primeiro momento.  

Vale ressaltar que as multas referidas por não fornecimento são exigidas quando há 

falhas por parte da empresa geradora, o que não vem a ser o caso dos parques que não 

estão em operação no nordeste brasileiro. Estes empreendimentos estão inativos por 

ausência de linhas de transmissão para escoar a energia produzida, que são de 

responsabilidade do governo. Desta forma, os empreendimentos supracitados estão sendo 

remunerados, tendo em vista que os contratos de geração de energia elétrica firmados 

entre empreendedores e o governo garantem o pagamento da energia contratada em 

situações em que a falha no processo é de responsabilidade do governo. 

B. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Na etapa de operação e manutenção foram avaliados nove indicadores de 

desempenho. Quatro métricas alcançaram mediana 10,00, sendo estas “disponibilidade 

das turbinas”, “fator de capacidade real”, “Custo da Manutenção Preventiva” e 

“Lucratividade/MW”. Os resultados são apresentados na tabela 5.8 e na figura 5.7. 

Indicador Mediana 
Percentual de 

empresas que utilizam 

Disponibilidade das turbinas 10,00 100% 

Fator de capacidade real 10,00 88% 

Custo da manutenção preventiva 10,00 100% 

Lucratividade/MW 10,00 75% 

Custo da manutenção corretiva 9,50 100% 

Comparação entre o output planejado e 

realizado 
9,50 100% 

Custo da manutenção preditiva 
9,00 88% 

Capacidade do fornecedor em responder 

problemas de qualidade 
8,50 100% 

Assistência do fornecedor na solução de 

problemas técnicos 
8,00 100% 

 

Tabela 5.8: Indicadores de Desempenho da O&M nas empresas pesquisadas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 5.7: Gráfico (boxplot) de distribuição das respostas dos indicadores da etapa de operação e 

manutenção 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As outras duas métricas que acompanham o fator custo também foram avaliadas 

como de alta relevância. Todas obtiveram mediana acima de 9,00 e utilização massiva 

por parte das empresas envolvidas com a atividade de operação e manutenção dos 

empreendimentos eólicos. Os indicadores que acompanham o desempenho dos 

fornecedores contratados também obtiveram medianas altas e utilização por todas as 

empresas participantes da pesquisa, indicando que há nas empresas que atuam nesta etapa, 

a preocupação de gerenciar a performance de todos os envolvidos nos processos e 

atividades desenvolvidas.   

As empresas envolvidas na etapa de operação e manutenção são fortemente 

pressionadas a desempenharem sua função de forma eficaz, objetivando fornecer um 

serviço de excelência a um custo baixo. Portanto, a utilização de métricas para o 
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gerenciamento da performance operacional se configura como uma ação de caráter 

fundamental. 

 A distribuição apresentada no gráfico boxplot não sugere a rejeição das métricas, 

pois os indicadores avaliados obtiveram as suas médias (e medianas) acima do padrão 

estabelecido. 

5.2.5 RESULTADOS NA OPERAÇÃO LOGÍSTICA 
 

A. CRITÉRIOS COMPETITIVOS  

 

Nas operações logísticas o critério de desempenho mais destacado pelos 

pesquisados foi o fator velocidade. Apesar do destaque, os critérios competitivos custos, 

qualidade e confiabilidade tiveram um desempenho muito próximo ao fator velocidade, 

o que denota forte desorientação entre as atividades dos operadores logísticos e os 

critérios de competição da cadeia de suprimentos da energia eólica. A tabela 5.9 apresenta 

o resultado. 

Critério de Desempenho 

Ordem de 

importância Média Desvio Padrão 

Velocidade (tempo de execução) 2,56 1,59 

Custo 2,67 1,32 

Qualidade 2,78 1,09 

Confiabilidade 3,00 1,80 

Flexibilidade 4,67 1,12 

Inovação de processos 5,33 1,32 
 

Tabela 5.9: Critérios competitivos nas operações logísticas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Essa desarticulação deriva sobretudo da terceirização dos processos logísticos, e 

portanto, do pouco envolvimento da empresa prestadora de serviços logísticos com o 

empreendimento eólico. Este distanciamento minimiza o impacto positivo de agregação 

de valor que as operações logísticas podem trazer ao desempenho de toda a cadeia de 

suprimentos do setor eólico. 
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B. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Para as atividades logísticas foram avaliados nove indicadores de desempenho. Três 

indicadores ligados ao fator custo obtiveram destaque, o “custo total logístico” e o “custo 

de transporte”, ambos com mediana igual a 10,00 e, por último, os “custos de 

movimentação e armazenagem” obtendo mediana 9,00. Apesar de não haver um 

direcionamento estratégico claro, o forte gerenciamento da performance de custo por 

parte dos operadores logísticos é uma constatação positiva para o setor eólico, tendo em 

vista que no atual cenário o elemento custo é decisivo na competição entre cadeias de 

suprimentos. Os resultados são apresentados na tabela 5.10 e na figura 5.8. 

Indicador Mediana 
Percentual de empresas 

que utilizam 

Custo total logístico 10,00 100% 

Custo de transporte 10,00 100% 

Lead time (tempo total) de 

suprimento 
9,50 88% 

Tempo de transporte 9,00 88% 

Custos de movimentação e 

armazenagem 
9,00 63% 

Porcentagem de produtos entregues 

fora do prazo 
8,50 88% 

Acurácia na troca de informações 

entre fornecedor e cliente 
8,00 63% 

Flexibilidade do transporte 8,00 38% 

Frequência da troca de informações 

entre fornecedor e cliente 
5,00 50% 

 

Tabela 5.10: Indicadores de Desempenho Logístico nas empresas 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 5.8: Gráfico (boxplot) de distribuição das respostas dos indicadores logísticos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Os indicadores que acompanham o gerenciamento do tempo também foram bem 

avaliados, indicando a relevância que o fator tempo possui nas operações logísticas.  O 

“tempo de transporte” obteve mediana 9,00 e é utilizado por 88% dos pesquisados e o 

“lead time de suprimento” obteve a mediana 9,50 com o mesmo percentual de utilização 

por parte das empresas.  

 As métricas que acompanham os erros operacionais, a “Porcentagem de produtos 

entregues fora do prazo” e a “Acurácia na troca de informações entre fornecedor e cliente” 

obtiveram medianas acima de 7,0, o que aponta que apesar de não ser o elemento central 

na performance dos operadores logísticos, os erros operacionais mais comuns são 

gerenciados. 

 A métrica “flexibilidade do transporte” apesar de ter sido avaliada com mediana 

8,00 é utilizada por apenas por 38% dos participantes da pesquisa nesta etapa da rede de 

suprimentos. O indicador que acompanha a frequência da troca de informações foi 
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subavaliado, tendo sua mediana o valor 5,00. Apesar do mal resultado, 50% das empresas 

participantes da pesquisa nesta etapa acompanham esta variável nos seus processos 

administrativos. 

A análise do gráfico de dispersão das respostas dos participantes da pesquisa indica 

a rejeição do indicador “Frequência da troca de informações entre fornecedor e cliente”, 

onde há valores válidos abaixo do critério mínimo. 
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6. INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A GESTÃO 

DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA ENERGIA EÓLICA 

NO BRASIL 

 

O objetivo deste capítulo é descrever a proposta final do conjunto de indicadores 

de desempenho selecionados para o gerenciamento da cadeia de suprimentos do setor de 

energia eólica brasileiro. Os indicadores foram agrupados em: indicadores de 

desempenho de natureza transversal e indicadores de desempenho por cada etapa. O item 

6.1 apresenta o conjunto de indicadores de natureza transversal, o item 6.2 apresenta o 

conjunto de indicadores da etapa de prospecção, o item 6.3 apresenta o conjunto de 

indicadores da etapa de construção, o item 6.4 apresenta o conjunto de indicadores da 

etapa de operação e manutenção e o item 6.5 apresenta o conjunto de indicadores para o 

gerenciamento dos processos logísticos. A figura 6.1 apresenta o mapa estratégico dos 

indicadores de desempenho da proposta final, sendo este a síntese da dinâmica existente 

entre as categorias de indicadores.
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Legendas 

 

 

LOGÍSTICA 

• INDICADORES TRANSVERSAIS 
• Custo MWh 
• Tempo total de resposta da cadeia (lead time operacional) 

Fator de capacidade estimado 

Output de energia esperado 

Payback (Tempo total de fluxo de caixa) 

Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

Regime dos ventos 

Qualidade dos estudos ambientais 

 

 
Velocidade média do vento 

 

Valor do Investimento por MW Instalado 

Lead time de construção 

 

Variação entre o gasto e o orçado 

Custo da turbina eólica 

Custo de compensação 

Nível de parceria entre as empresas contratantes-

contratadas 

 

Custo das fundações 

Custo da conexão à rede 

Custo da obra civil (estradas, terraplanagem, e 

etc.) 

Custo da mão-de-obra 

 

Comparação entre output planejado e realizado 

Fator de capacidade real 

Lucratividade/MW 

 

Capacidade do fornecedor em responder 

problemas de qualidade 

 

Disponibilidade das turbinas 

Custo da manutenção corretiva 

Custo da manutenção preventiva 

 

Custo total logístico 

 

Lead time de suprimento 

Acurácia na troca de Informações entre fornecedor e cliente 

Flexibilidade do transporte 

Porcentagem de produtos entregues fora do 

prazo 

Custo de transporte 

Tempo de transporte 

Custos de Movimentação e Armazenagem 

PROSPECÇÃO CONSTRUÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Nível Estratégico 

 

 

Nível Tático 

 

 

Nível Operacional 

 

 

Figura 6.1: Mapa estratégico 

Fonte: Elaboração Própria 
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6.1 INDICADORES TRANSVERSAIS 
 

 Para a gestão do desempenho da cadeia de suprimentos em conjunto são propostos 

dois indicadores de desempenho, sendo estes o “Custo final do MWh” e o “Tempo total 

de resposta da cadeia”. 

6.1.1 CUSTO FINAL DO MWh 
  

 O custo final do MWh produzido representa o valor financeiro com que a energia 

elétrica é produzida através da fonte eólica, desde a etapa inicial de planejamento e 

idealização do empreendimento até o momento onde a energia elétrica produzida é 

entregue ao cliente final. Ele representa uma síntese da performance de toda a cadeia de 

suprimentos do fator custo. O indicador é padronizado por unidade (MWh) produzida e é 

um dos principais índices utilizados na comparação de eficiência entre cadeias de 

suprimentos. 

 A métrica proposta é amplamente utilizada como elemento de medição da 

competitividade das diferentes fontes de geração de energia elétrica, adicionalmente, o 

indicador auxilia no diagnóstico de qual o atual nível de competitividade em que a cadeia 

de suprimentos se encontra.  

6.1.2 TEMPO TOTAL DE RESPOSTA DA CADEIA 
 

O tempo total de resposta da cadeia é um indicador que mede em termos de tempo 

a performance de toda a rede de suprimentos, representando o tempo necessário para o 

desenvolvimento de um empreendimento eólico desde a etapa inicial de prospecção e 

planejamento do projeto até o momento de entrega da energia elétrica produzida ao cliente 

final, sintetizando a performance de toda a rede de suprimentos no fator velocidade. Nos 

setores de manufatura este indicador é amplamente utilizado, sendo conhecido como lead 

time ou tempo de atravessamento.  

O indicador apresenta a capacidade de articulação e sinergia existente entre os elos 

que compõem a rede de suprimentos do setor eólico. Outra função do indicador é o seu 

auxílio na identificação de gargalos existentes na rede de suprimentos, nos quais possam 

existir elos com baixos níveis de eficiência. 
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6.2 INDICADORES NA ETAPA DE PROSPECÇÃO 
 

 Para a gestão de desempenho na etapa de prospecção foram selecionados sete 

indicadores “Output de Energia Esperado”, “Fator de Capacidade Estimado”, 

“Velocidade Média do Vento”, “Payback”, “Taxa Interna de Retorno – TIR”, “Regime 

dos Ventos” e “Qualidade dos Estudos Ambientais”. 

6.2.1 OUTPUT DE ENERGIA ESPERADO 
 

 O Output de energia esperado representa o resultado final planejado do 

empreendimento eólico em termos de produção total de energia. Este indicador é um 

elemento fundamental nos processos de tomada de decisão da etapa de prospecção, pois 

é utilizado na definição da viabilidade técnica e econômica de um empreendimento. O 

indicador possui forte influência na definição do tipo de turbina utilizado no parque 

eólico, bem como a localização das mesmas. Este processo é realizado com auxílio de 

softwares de simulação para otimizar o resultado final do output esperado. 

 Nos processos de comercialização de energia do setor eólico, duas medidas 

estatísticas são utilizadas para conferir maior confiabilidade ao output de energia 

esperado, são estas a P50 e a P90, que apresentam uma distribuição estatística do 

resultado esperado, o primeiro com a probabilidade de ocorrer de 50% e o segundo, de 

maior precisão, com probabilidade de 90% de ocorrer. 

6.2.2 FATOR DE CAPACIDADE ESTIMADO 
 

 O fator de capacidade de um empreendimento eólico é o resultado da razão entre 

a produção efetiva esperada do parque eólico em um determinado período e a capacidade 

máxima de produção efetiva de energia elétrica no mesmo período. O fator de capacidade 

é um indicador que aponta a produtividade do parque eólico e quanto maior o fator de 

capacidade, maior é a capacidade de conversão da energia cinética contida nos ventos em 

energia elétrica. 

 O fator de capacidade estimada também auxilia durante a etapa de prospecção na 

escolha do tipo de aerogerador selecionado para um determinado parque eólico, bem 
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como a localização específica de cada turbina. A performance do fator de capacidade 

estimada aponta qual o resultado esperado de geração de energia elétrica, e portanto, 

influencia diretamente no retorno do investimento realizado. 

6.2.3 VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO 
 

 O princípio fundamental da geração eólica consiste no aproveitamento da energia 

cinética existente no vento. A potência eólica disponível pode ser calculada pela equação 

6.1: 

Equação 6.1: Potência eólica disponível 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑣³ 

Onde: 

P = Potência disponível no vento (Watts)  

ρ = Densidade do Vento (Kg/m³) 

A = Área do Rotor da Turbina (m²) 

v = Velocidade do Vento (m/s) 

 

 Analisando a equação 6.1 percebe-se que a potência eólica disponível é 

diretamente proporcional ao cubo da velocidade do vento, portanto, a velocidade média 

do vento é um elemento central na definição do potencial eólico de uma determinada área, 

e consequentemente, é um elemento chave da etapa de planejamento e desenvolvimento 

de um empreendimento eólico. As características do recurso eólico são elementos 

fundamentais na escolha do aerogerador adequado ao local onde se pretende construir um 

parque eólico, bem como na definição da viabilidade técnica e econômica do 

empreendimento.  
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6.2.4 REGIME DOS VENTOS 
 

Outro elemento importante na qualidade dos ventos se refere ao regime dos ventos; 

recursos eólicos de baixa intensidade ou alta oscilação podem comprometer a 

produtividade de um empreendimento eólico.  

Na perspectiva direcional, quanto maior for a incidência de ventos partindo de uma 

mesma direção, melhor será o resultado em termos de produtividade por parte do 

aerogerador. Maior incidência de uma mesma direção representa ao aerogerador menor 

gasto de energia na utilização dos motores auxiliares responsáveis pelo alinhamento da 

turbina à direção do vento, resultando adicionalmente em uma redução do valor investido 

nas atividades de manutenção dos sistemas elétricos e mecânicos do aerogerador. 

Na perspectiva de cadência ou constância, quanto menor for a variação da 

velocidade ao longo do tempo, maior será a performance de geração da turbina. A 

dimensão da frequência da velocidade do vento ao longo do tempo tem impacto 

significativo na performance da turbina, pois a produção final de energia elétrica do 

aerogerador é definida a partir da sua curva de potência. A figura 6.2 ilustra o 

comportamento da curva de potência de um aerogerador. Seguem abaixo os conceitos 

básicos sobre a curva de potência de um aerogerador: 

 Velocidade partida – É a velocidade mínima para que um aerogerador inicie a 

produção de energia (2m/s como apresentado na figura 6.2);  

 Velocidade da potência nominal – é a velocidade na qual o aerogerador atinge a 

sua potência nominal (11m/s como apresentado na figura 6.2); 

 Velocidade de parada – velocidade em que o aerogerador suspende 

automaticamente a sua produção para evitar danos estruturais resultantes das 

velocidades elevadas de vento (25m/s como apresentado na figura 6.2). 
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Figura 6.2: Curva de potência de um aerogerador. 

Fonte: CTGAS-ER, 2011 

 

De acordo com a constância da velocidade dos ventos em uma determinada área é 

possível selecionar um aerogerador com uma curva de potência adequada. O processo de 

seleção do aerogerador tem como objetivo manter o aerogerador exposto ao máximo de 

tempo possível à velocidade de potência nominal, buscando portanto, a maior 

produtividade possível do equipamento e consequentemente maior performance do 

empreendimento eólico.  

6.2.5 TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR  
 

Para compreender a importância e aplicabilidade da TIR e do Payback é preciso 

conhecer o conceito de valor presente líquido (VPL). O VPL é uma ferramenta de análise 

de viabilidade de projetos amplamente utilizada nos processos de tomada de decisão. O 

método consiste na atualização de todos os fluxos de caixa do projeto para o momento 

zero ou início da vida do projeto. Para o cálculo do VPL utiliza-se a equação 6.2. 
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Equação 6.2: Cálculo do Valor Presente Líquido 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
 

𝑛

𝑡=0

 

Onde: 

FC = Valor do fluxo de caixa líquido 

n = Vida útil do projeto 

t = O período (Geralmente em anos ou meses) 

i = Taxa de desconto  

 Um investimento é considerado viável quando o VPL de seus fluxos de caixa 

possui valor positivo, da mesma forma é considerado inviável quando possui valor 

negativo e nas situações em que o valor do VPL se iguala a zero o investimento é 

considerado indiferente, pois os valores de entrada financeira se igualam aos valores de 

saída. 

 A taxa interna de retorno (TIR) representa a taxa de desconto (i) que torna o VPL 

igual a zero. Desta forma a TIR é a taxa de desconto mínima para tornar o projeto de 

investimento viável. Para o cálculo da TIR utiliza-se a equação 6.3: 

Equação 6.3: Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

𝑉𝑃𝐿 = 0 =  ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
 

𝑛

𝑡=0

 

 Quando o valor da TIR é superior ao custo de capital do projeto, é considerado 

atrativo o investimento. A TIR é largamente utilizada na seleção de projetos de 

investimento e é um indicador da performance econômica esperada de um determinado 

projeto.   
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6.2.6 PAYBACK DESCONTADO 
 

 Assim como a TIR, o Payback descontado é um índice bastante utilizado na 

análise de investimentos de projetos e representa o tempo necessário para que a empresa 

recupere o valor inicial investido, tendo em conta o valor do dinheiro no tempo. O 

Payback é um indicador de performance econômica de um empreendimento em relação 

ao tempo e é de fundamental importância para o gerenciamento de empreendimentos 

eólicos por duas características do setor: os projetos tem vida útil longa e a indústria eólica 

é de capital intensivo. Desta forma, é comum no financiamento do projeto a utilização de 

capital de terceiros por meio de empréstimos. O indicador é utilizado na etapa de 

planejamento financeiro e confere maior segurança aos stakeholders sobre a capacidade 

de geração de valor por parte do empreendimento.  

6.2.7 QUALIDADE DOS ESTUDOS AMBIENTAIS  
 

 Os estudos ambientais das áreas afetadas são requisitos básicos para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que porventura venha interferir no meio 

ambiente. Os empreendimentos eólicos, quando comparados às outras fontes tradicionais 

de geração de energia elétrica, se destacam por produzir menos alterações no ambiente e 

utilizar menos recursos naturais para o desenvolvimento da atividade; entretanto, é de 

fundamental importância compreender que apesar de gerar menor interferência, os 

impactos existem, sendo necessário o gerenciamento destes impactos. 

 A qualidade dos estudos ambientais é portanto um indicador de desempenho 

ambiental, sintetizando a sustentabilidade do empreendimento. Desta forma, a etapa de 

planejamento do projeto eólico atua de forma responsável objetivando evitar a 

degradação do meio ambiente, bem como a destruição do patrimônio histórico e de sítios 

arqueológicos.  

A qualidade dos estudos ambientais é um indicador que permanece na proposta 

final de indicadores, apesar da subavaliação de sua importância por parte dos empresários 

brasileiros. Em uma perspectiva ampliada, a performance ambiental de um 

empreendimento eólico evita o crescimento econômico desordenado, desta forma, agindo 

com planejamento, há uma potencialização de aberturas de novas fronteiras de atividades 
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econômicas, muitas vezes de caráter complementar à geração eólica, que venham gerar 

riquezas ao país e sua população. 

6.3 INDICADORES NA ETAPA DE CONSTRUÇÃO 
 

 Para a medição de desempenho na etapa de construção foram selecionados dez 

indicadores de desempenho: “Valor do Investimento por MW Instalado”, “Custo de 

aquisição da turbina eólica”, “Variação entre o gasto e o orçado”, “Lead time de 

construção”, “Custo da conexão à rede”, “Custo das fundações”, “Custo de 

Compensação”, “Custo da obra civil”, “Nível de parceria entre as empresas contratantes-

contratadas” e “Custo da mão-de-obra”. 

6.3.1 VALOR DO INVESTIMENTO POR MW INSTALADO 
 

 O valor do Investimento por MW Instalado, indicador que representa o CAPEX 

(Capital Expenditure), é uma métrica que avalia a eficiência econômica do investimento. 

Desta forma, é possível realizar uma análise de eficiência relacionando o montante 

investido e o seu resultado físico por unidade de medida (MW). O cálculo do valor do 

investimento em termos econômicos é realizado ao término da etapa de construção do 

empreendimento eólico e representa uma síntese da performance econômica até a 

presente etapa de desenvolvimento do parque eólico. 

 O indicador é utilizado como elemento de comparação de eficiência entre 

empreendimentos, bem como na comparação do nível de competitividade das redes de 

suprimentos instaladas em um determinado país ou continente. Valores altos para o Capex 

apontam para cadeias de suprimentos em estágios iniciais ou empreendimentos com baixa 

eficiência econômica, da mesma forma que valores baixos apontam maior maturidade da 

rede de suprimentos ou maior eficiência no gerenciamento de um determinado projeto 

eólico.    

6.3.2 VARIAÇÃO ENTRE O GASTO E O ORÇADO 
 

 A variação entre o gasto e o orçado é um indicador que representa numericamente 

o nível de imprecisão da etapa de planejamento frente às variações e ajustes que ocorrem 

na etapa de construção. O indicador sintetiza a performance do planejamento do 
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empreendimento eólico quanto à sua capacidade de projetar os gastos ao longo do 

desenvolvimento do parque eólico.  

O indicador apresenta o percentual de erro, ou desvio da meta financeira estipulada 

para o empreendimento até o final da etapa de construção. O indicador é um 

demonstrativo fundamental para que os stakeholders compreendam se o projeto está 

dentro da sua meta financeira e realizem uma intervenção, caso necessária, seja através 

de pequenas correções ou através de um novo planejamento financeiro para o 

empreendimento eólico. 

6.3.3 LEAD TIME DE CONSTRUÇÃO 

Assim como o indicador transversal “Tempo Total de Resposta da Cadeia” o lead 

time da construção é um elemento de gerenciamento do tempo, que objetiva acompanhar 

a performance da construção do parque em função do tempo total investido para o 

desenvolvimento desta atividade. Para os empreendimentos contratados no ambiente de 

contração regulado – ACR, o prazo para entrega da energia elétrica produzida é 

determinado no leilão e na maior parte dos casos não há problemas de tempo para a 

construção e início das operações.  

Entretanto, quando a contratação ocorre no ambiente de contratação livre – ACL, o 

fator tempo é fundamental, tendo em vista que a determinação do início da entrega de 

energia ocorre através de contratos entre empresas. Desta forma, quanto menor for o 

tempo da etapa de construção, mais rapidamente o empreendimento começará a gerar 

energia elétrica e, portanto, maior será a eficiência na geração de receitas para os 

investidores. O indicador é, por conseguinte, uma síntese do desempenho da construção 

em relação ao fator tempo, e é estrategicamente relevante para os empreendimentos que 

atuam no ACL. 

6.3.4 NÍVEL DE PARCERIA ENTRE AS EMPRESAS CONTRATANTES-

CONTRATADAS 
 

 A medição do nível de parceria entre as empresas contratantes-contratadas é uma 

abordagem qualitativa no gerenciamento de um empreendimento eólico. Na etapa de 
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obras essa sinergia é fundamental para uma operação de excelência, não apenas em 

termos de qualidade, mas na sua conclusão dentro dos prazos estipulados.  

 Nos empreendimentos eólicos é comum que ocorra a subcontratação de serviços, 

que por sua vez podem subcontratar outras empresas, distanciando gradativamente as 

empresas envolvidas do gerenciamento central da operação. O indicador se torna fator 

crítico para a performance da etapa na construção, à medida em que se eleva o número de 

empresas envolvidas no canteiro de obras. Nestes cenários, a capacidade de cooperação 

entre funcionários de empresas e funções distintas é um dos elementos centrais para se 

alcançar o êxito na operação.  

6.3.5 CUSTO DE AQUISIÇÃO DA TURBINA EÓLICA 
 

 O gerenciamento de custos é atualmente elemento central na competitividade do 

setor elétrico brasileiro, assim, é fundamental uma ampla utilização de indicadores que 

acompanhem os principais aspectos do fator custo no desenvolvimento de um 

empreendimento eólico. O custo de aquisição de uma turbina, incluindo as pás, a torre e 

o aerogerador, representa nos projetos onshore (desenvolvidos em terra) cerca de 68% do 

custo total do parque eólico, sendo portanto, o elemento de maior criticidade financeira 

de um projeto eólico. (TEGEN et al., 2011) 

6.3.6 CUSTO DA CONEXÃO À REDE 
 

 O indicador tem como objetivo o gerenciamento do desempenho de todos os 

custos envolvidos na conexão à rede elétrica principal. Os valores destinados à atividade 

de conexão do empreendimento à rede elétrica podem representar em projetos eólicos 

onshore até cerca de 8% do investimento total valor representativo no orçamento geral do 

desenvolvimento da atividade eólica. (TEGEN et al., 2011) 

6.3.7 CUSTO DAS FUNDAÇÕES 
 

 Esta métrica tem por objetivo a gestão da performance dos custos das fundações 

das torres eólicas, atividade desempenhada pela empresa de construção civil responsável, 

mas que diferentemente das outras obras civis, em geral para apoio, tem conexão direta 
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com a performance do parque no longo prazo, nos efeitos de oscilação e vibração das 

torres em funcionamento. 

6.3.8 CUSTO DA OBRA CIVIL 
 

 Os custos da obra civil abrangem os investimentos envolvidos nas atividades de 

supressão vegetal, terraplanagem e a construção das vias de acesso do parque eólico. Estes 

custos somados aos custos de fundação podem representar um percentual de cerca de 7% 

do empreendimento eólico. (TEGEN et al., 2011) 

6.3.9 CUSTO DE COMPENSAÇÃO 
 

 Os custos de compensação são os investimentos de compensação ambiental que a 

empresa proprietária do parque eólico deve realizar caso o empreendimento esteja situado 

em áreas de preservação ambiental, como regiões de dunas, áreas que contenham sítios 

arqueológicos ou nas situações em que há exigência do órgão regulador ambiental.  

Nos empreendimentos construídos em áreas de preservação é exigida a realização 

do EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental/Relatórios de Impactos Ambientais - para 

diagnóstico preciso dos impactos causados pelo empreendimento. O valor dos 

investimentos de compensação devem representar o mínimo de 0,5% dos custos totais do 

empreendimento. Para os demais cenários, os órgãos de regulação ambiental exigem a 

realização do RAS - Relatório Ambiental Simplificado – para o qual os investimentos em 

compensação ambiental não são exigidos.  

6.3.10 CUSTO DA MÃO-DE-OBRA 
 

 O custo de mão de obra representa a parcela dos valores de custeio destinada ao 

pagamento de todos os trabalhadores envolvidos na etapa de construção do 

empreendimento eólico. O valor destinado ao pagamento dos funcionários é um dos 

fatores que devem ter um gerenciamento efetivo, buscando manter o equilíbrio entre os 

objetivos de redução de custos e motivação dos funcionários, sem comprometer a 

performance da etapa da construção. 
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6.4 INDICADORES NA ETAPA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O&M) 
 

 Para a gestão de desempenho na etapa de Operação e Manutenção foram 

selecionados sete indicadores de desempenho: “Disponibilidade das turbinas”, “Fator de 

capacidade Real”, “Custo da Manutenção Preventiva”, “Comparação entre o output 

planejado e realizado”, “Custo da Manutenção Corretiva”, “Lucratividade/MW” e 

“Capacidade do fornecedor em responder problemas de qualidade”. 

6.4.1 DISPONIBILIDADE DAS TURBINAS 

 

 A disponibilidade das turbinas representa a razão entre o tempo total em que a 

turbina esteve em operação e o tempo total em que a rede de distribuição esteve disponível 

para receber a energia gerada pelo empreendimento eólico. O índice pode ser 

representado pela equação 6.4: 

Equação 6.4: Disponibilidade das Turbinas 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑇𝑜

𝑇𝑡
∗ 100% 

Onde: 

To = Tempo total de operação da turbina 

Tt = Tempo total em que a rede de distribuição esteve apta para receber energia do 

parque. 

 O indicador é elemento chave no gerenciamento da etapa de O&M por apresentar 

a performance individual de cada turbina, assim como de todo o empreendimento, em 

relação ao tempo de funcionamento. O indicador é utilizado nos processos de tomada de 

decisão para assuntos relacionados à garantia de fornecimento do parque eólico, avaliação 

da qualidade da turbina e avaliação da qualidade dos serviços de manutenção prestados. 
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6.4.2 FATOR DE CAPACIDADE REAL 
 

O fator de capacidade real é uma média ponderada do fator de capacidade do 

empreendimento. Resulta da razão entre a produção efetiva em um determinado período 

e a capacidade máxima de produção efetiva no mesmo período. A métrica apresenta a 

performance efetiva de conversão efetiva da energia cinética contida nos ventos em 

energia elétrica, além de apresentar o nível de precisão alcançado na etapa de prospecção 

do projeto. Em uma análise restrita às turbinas, o indicador é uma das ferramentas 

utilizadas para analisar se o modelo de turbina selecionado para empreendimento está 

adequado às condições reais da área.   

6.4.3 COMPARAÇÃO ENTRE O OUTPUT PLANEJADO E REALIZADO 
 

 A comparação entre o output planejado e realizado é um indicador de desempenho 

que representa numericamente o nível de imprecisão das atividades da etapa de 

planejamento quanto à produção total de energia elétrica produzida pelo parque eólico. O 

presente indicador de performance apresenta o percentual de erro da etapa de prospecção 

e é um elemento crítico na avaliação da viabilidade técnica e econômica do 

empreendimento eólico.   

6.4.4 LUCRATIVIDADE/MW 

 O índice de lucratividade por MW instalado no empreendimento é um indicador 

de desempenho utilizado na avaliação da performance econômica do investimento. Por 

meio desta métrica é possível relacionar o lucro obtido ao longo da vida útil do projeto e 

a capacidade de geração de energia instalada no empreendimento, possibilitando ao gestor 

uma perspectiva ampliada da performance econômica alcançada em um determinado 

empreendimento de geração de energia elétrica através da fonte eólica.  
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6.4.5 CAPACIDADE DO FORNECEDOR EM RESPONDER PROBLEMAS DE 

QUALIDADE 
 

 Na etapa de operação e manutenção a relação entre os fornecedores e os gestores 

do parque é de fundamental importância, a capacidade de cooperação e a manutenção de 

um ambiente favorável para a resolução de problemas é determinante para o desempenho 

eficaz dos processos de operação e manutenção. Desta forma, a presente métrica pretende, 

a partir de uma abordagem qualitativa, executar uma avaliação contínua da relação 

existente entre os gestores do empreendimento eólico e seus fornecedores, além de 

gerenciar a performance das empresas contratadas durante a execução de seus serviços. 

 A avaliação dos fornecedores ao longo da vida útil do parque eólico tem impactos 

diretos em todos os demais indicadores de desempenho da etapa de operação e 

manutenção, direcionando a performance de todo o empreendimento; portanto, é 

fundamental uma abordagem permanente e criteriosa do desempenho de todos os 

envolvidos nesta etapa. Após os resultados do survey, este indicador passou a englobar 

as funções do indicador “Assistência do fornecedor na solução de problemas técnicos”, 

consolidando as responsabilidades das métricas em apenas um indicador de desempenho. 

6.4.6 CUSTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

 

A manutenção preventiva é uma abordagem da gestão da manutenção que busca 

realizar o planejamento de todas as ações de manutenção. Desta forma, as intervenções 

da manutenção são executadas periódica e sistematicamente, objetivando antever falhas 

no equipamento ou processo analisado. A gestão dos custos envolvidos na manutenção 

preventiva tem como função ampliar o controle e planejamento das atividades a fim de 

otimizar a performance financeira das operações de manutenção do empreendimento 

eólico. O indicador irá calcular as somatórias de gastos incorridos para prevenção durante 

um período de tempo. 

6.4.7 CUSTO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

 A manutenção corretiva é uma abordagem da gestão da manutenção que, 

diferentemente da manutenção preventiva, busca solucionar os problemas após a sua 

ocorrência. Esta abordagem não é realizada de forma periódica e frequentemente assume 
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um caráter emergencial em sua execução. Assim como na manutenção preventiva, a 

gestão de custos tem como objetivo ampliar o controle, o planejamento e a performance 

financeira das operações de manutenção do parque eólico. O indicador irá calcular a 

somatórias de gastos incorridos para correção durante um período de tempo. 

6.5 INDICADORES DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS 

 

Para a gestão de desempenho dos processos logísticos foram selecionados oito 

indicadores de desempenho: “Custo total logístico”, “Custo de transporte”, “Custos de 

Movimentação e Armazenagem”, “Tempo de transporte”, “Porcentagem de produtos entregues 

fora do prazo”, “Lead time de suprimento”, “Acurácia na troca de Informações entre fornecedor 

e cliente” e “Flexibilidade do transporte”. 

6.5.1 PORCENTAGEM DE PRODUTOS ENTREGUES FORA DO PRAZO 
 

O percentual de produtos entregue fora do prazo é uma métrica amplamente 

utilizada nos sistemas gerenciamento de performance das empresas manufatureiras. O 

objetivo do indicador é acompanhar o desempenho do operador logístico em função dos 

prazos acordados entre contratantes e contratados. A métrica acompanha a confiabilidade 

do processo logístico e tem forte impacto na performance do cronograma estabelecido. 

Os indicadores de gerenciamento do tempo (como o tempo total de resposta da cadeia) 

também são significativamente afetados pelo desempenho desta métrica. 

6.5.2 TEMPO DE TRANSPORTE 
 

O indicador tempo de transporte tem como objetivo acompanhar a performance do 

operador logístico em função do tempo preestabelecido no momento da sua contratação. 

O gerenciamento efetivo do tempo de transporte garante maior acurácia na execução do 

cronograma das operações, bem como maior sincronia entre as atividades das diferentes 

equipes ou frentes de trabalho que atuam durante o desenvolvimento de um 

empreendimento eólico. 
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6.5.3 ACURÁCIA NA TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE O OPERADOR 

LOGÍSTICO E CLIENTE 

  

Outro fator de relevância está relacionado à acurácia na troca de informações entre 

o operador logístico e o cliente, especificamente o empreendedor proprietário do parque 

eólico. É de fundamental importância que a troca de informação ocorra sem erros e no 

momento oportuno; a clareza e objetividade no processo de troca de informação são 

características que potencializam a capacidade de gerenciamento e tomada de decisão por 

parte dos gestores responsáveis pelo desenvolvimento de um projeto eólico. 

6.5.4 FLEXIBILIDADE DO OPERADOR LOGÍSTICO 
 

 Outro atributo que deve ser mensurado, em uma perspectiva qualitativa, é a 

flexibilidade do transporte oferecido pelo operador logístico. De forma objetiva, a métrica 

busca acompanhar as necessidades de flexibilidade logística e a capacidade do operador 

na resolução destes cenários. Com frequência o transporte de grandes cargas exige a 

utilização de múltiplos-modais; esse transporte ocorre atravessando diferentes estados do 

país, bem como diferentes nações, exigindo do operador logístico capacidade de 

adaptação de trabalho com equipes e condutas diversas, sem comprometer a sua 

performance. 

 Outro aspecto relevante de flexibilidade do operador logístico se refere à sua 

capacidade de adaptação às alterações no cronograma do empreendimento. Desta forma 

deve ser avaliada a sua flexibilidade em relação ao tempo. Além dos aspectos citados, há 

também a flexibilidade do operador logístico frente às falhas de infraestrutura logística 

existentes no Brasil. Assim, a capacidade de criar e executar soluções alternativas para os 

problemas de transporte devem ser avaliadas. 

6.5.5 CUSTOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA E ARMAZENAGEM 
  

 O indicador custos de movimentação interna e armazenagem tem como objetivo 

o gerenciamento eficaz dos custos envolvidos nos processos da logística interna, que 

ocorrem desde o início da montagem do canteiro de obras até o final da vida útil do 
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empreendimento eólico. A presente métrica tem como objetivo elevar a performance do 

gerenciamento de custos do parque eólico nos processos de logística interna.  

6.5.6 CUSTOS DE TRANSPORTE 
 

 A métrica custos de transporte tem como objetivo o gerenciamento efetivo de 

todas as atividades envolvidas no transporte de cargas necessárias para o 

desenvolvimento do empreendimento eólico. O custo de transporte é uma variável de 

custeio que possui impacto relevante na construção do custo total logístico, desta forma, 

o gerenciamento sistemático desta variável é fundamental para se atingir a excelência no 

desempenho das operações logísticas. 

6.5.7 CUSTO LOGÍSTICO TOTAL 
 

 O indicador de desempenho custo logístico total tem como objetivo o 

gerenciamento do fator custo nas atividades logísticas, sendo portanto, uma síntese dos 

valores financeiros desembolsados durante as atividades de planejamento e execução de 

todos os processos logísticos desenvolvidos ao longo da vida útil do empreendimento 

eólico. O indicador tem forte caráter estratégico e deve ser utilizado de forma permanente 

desde o início do projeto do empreendimento eólico. 

6.5.8 LEAD TIME DE SUPRIMENTO 
 

 O indicador de desempenho lead time de suprimento é um elemento de 

gerenciamento de tempo que deve ser utilizado na gestão de todas as matérias primas 

chave necessárias ao longo do desenvolvimento do parque eólico, sobretudo os elementos 

utilizados ao longo da etapa de construção. O lead time de suprimento de materiais é um 

dos atributos logísticos envolvidos na gestão de materiais e é ferramenta necessária para 

a realização de um planejamento de excelência.  

 

6.6 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO  
 

Os indicadores da proposta final têm como uma de suas funções alinhar os 

interesses (dispersos e/ou conflitantes) dos elos que compõem a cadeia da energia eólica 

brasileira, em torno dos objetivos estratégicos que regem a atual competição no setor 
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elétrico do país. Por meio da pesquisa survey foi constatada a forte dispersão de interesses 

entre os elos, aprofundando a necessidade de desenvolver objetivos comuns para os elos 

que compõem a cadeia de suprimentos. O elemento central da competição e critério 

ganhador de pedidos é o fator custo, sendo seguido pelos critérios qualificadores 

qualidade e confiabilidade. Sendo assim, a proposta de indicadores buscou traduzir a 

realidade do mercado em um conjunto de indicadores de desempenho com respaldo 

estratégico.  

A proposta final do conjunto de indicadores de desempenho para a gestão da cadeia 

de suprimentos da energia eólica no Brasil é composta por trinta e quatro indicadores, 

sendo sete (20,6%) direcionados ao gerenciamento da etapa de prospecção, dez (29,4%) 

para a etapa de construção do parque eólico, sete (20,6%) para a operação e manutenção, 

oito (23,5%) para os processos logísticos e dois (5,9%) voltados para o desempenho 

transversal da cadeia de suprimentos. Quanto à classificação estratégica, o conjunto de 

indicadores da proposta final é composto por 26% de indicadores de nível estratégico, 

37% de indicadores táticos e 37% de indicadores de nível operacional. 

Assim como a proposta preliminar, a proposta final apresenta um modelo de 

gerenciamento de cadeia de suprimentos exclusivo para o setor eólico brasileiro, 

mantendo a sua universalidade restrita para adaptações à outras cadeias de suprimentos. 

Quanto à mensurabilidade, o modelo é predominantemente quantitativo, apresentando em 

sua estrutura 70% dos indicadores de natureza quantitativa.  

Quanto à consistência, o conjunto de indicadores é fundamentado nos critérios 

competitivos da cadeia eólica. Dos indicadores validados quinze (37,5%) têm como 

objetivo o gerenciamento do fator custo ao longo das atividades da cadeia de suprimentos, 

seis (15%) direcionados ao gerenciamento do fator qualidade, cinco (12,5%) com o 

objetivo de gerenciar o fator confiabilidade, seis (15%) direcionados à gestão do fator 

tempo e, finalmente, dois indicadores (5%) de desempenho com o objetivo de gerenciar 

o fator flexibilidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Os indicadores de desempenho são elementos-chave na gestão da performance de 

empresas, de forma individual, como também, na perspectiva da cadeia de suprimentos. 

Várias são as empresas que atuam em cada etapa desde o planejamento, obtenção de 

licenças e construção dos parques eólicos. Por se tratar de uma fonte de energia primária 

que está em desenvolvimento no Brasil, os esforços voltados para a estruturação e 

desenvolvimento de sua cadeia produtiva são de fundamental importância.  

A utilização de indicadores de desempenho em cadeias de suprimentos atua como 

elemento condutor no alinhamento dos interesses (dispersos ou conflitantes) existentes 

nos diversos elos que compõem a cadeia de suprimentos, ampliando o entendimento da 

competição empresarial individual para a competição entre cadeias de suprimentos. 

Indivíduos e organizações têm seus comportamentos moldados de acordo com seus 

incentivos e recompensas (reconhecimento, promoções, e etc.). Desta forma, os 

indicadores de desempenho moldam o comportamento das empresas, convergindo suas 

ações para objetivos comuns, além de monitorarem e estimularem a excelência do 

desempenho operacional.  

De acordo com Bond (2002) a implementação da gestão da cadeia de suprimentos 

é uma atividade complexa, na qual geralmente seu ponto de partida é a organização de 

maior poder econômico na rede de suprimentos, o que lhe projeta à uma posição de 

liderança natural. 

 Na cadeia eólica brasileira dois grupos se alternam nesta posição: os 

empreendedores e os fabricantes de aerogeradores de grande porte. Entretanto, a posição 

de liderança natural supracitada, deriva essencialmente da capacidade de influência que 

um grupo exerce sobre outro. Neste caso, o presente trabalho recomenda estritamente que 

o processo de coordenação da cadeia eólica brasileira seja direcionado pelos 

empreendedores, sob tutela do corpo gerencial da ABEEÓLICA, órgão articulador de 

forte influência nas empresas do setor eólico brasileiro. Os empreendedores centralizam 

as decisões da cadeia, injetando capital no setor, no qual todas as demais empresas que 

compõem a cadeia gravitam de forma direta ou indireta em torno das decisões que os 

empreendedores tomam, legitimando o seu papel de liderança natural. 
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Ampliando para uma perspectiva de amadurecimento do gerenciamento da cadeia 

de suprimentos, o processo de evolução da rede de suprimentos automobilística pode ser 

utilizado como benchmark no processo de maturação do setor eólico brasileiro. No 

nascimento da indústria automobilística, no final do século XIX, havia forte 

desarticulação entre os elos da cadeia e este cenário foi evoluindo a partir da absorção 

dos saltos tecnológicos e gerenciais ocorridos ao longo do século XX, culminando com 

grupos econômicos multinacionais coesos, fortemente articulados e com objetivos de 

desempenho da cadeia de suprimentos bem definidos.  

Além da forte permeabilidade na troca de informações e planejamento em conjunto 

das empresas da rede de suprimentos da indústria automobilística, foi publicada em 2002 

a primeira versão da ISO/TS 16949. Baseado na ISO 9001, o sistema de gerenciamento 

da qualidade aplicado à toda cadeia de suprimento da indústria automobilística, tem como 

objetivos estimular a melhoria contínua, prevenção de defeitos e redução de todos os 

desperdícios dos processos ao longo da cadeia de suprimentos. A ISO/TS 16949 é um 

padrão internacional de excelência em gestão; desta forma, os indicadores de performance 

da ISO/TS 16949 atuam alinhando os objetivos de desempenho ao longo de toda a cadeia 

em uma perspectiva global e customizada para os interesses específicos da indústria 

automobilística.  

Naturalmente, o processo de maturação das redes de suprimentos não ocorre de 

forma instantânea; é necessário um esforço permanente, envolvimento dos elos e meios 

(ferramentas de gestão) para alcançar patamares mais elevados de maturidade. Os 

resultados do survey aplicado nas empresas do setor eólico brasileiro apresentam que 

ainda há forte dispersão entre os elos quanto aos seus objetivos estratégicos de 

desempenho; na competição da cadeia, o elemento ganhador de pedidos é o custo, sendo 

seguido em importância pelo fator qualidade. Em nenhuma das etapas específicas 

pesquisadas (prospecção, construção, O&M e logística) o fator custo aparece como o 

objetivo de desempenho de maior relevância; apenas na etapa de construção, os fatores 

custo e qualidade aparecem como os objetivos de desempenho mais importantes, 

entretanto, de forma invertida, sendo a qualidade o elemento mais importante da etapa de 

construção, tendo o custo como o segundo mais importante.  
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O survey revelou outra característica de dispersão dos objetivos estratégicos: os 

resultados apresentaram que as empresas de uma mesma etapa tinham com frequência 

percepção invertida sobre determinado item. Como observado na etapa de prospecção 

para alguns empresários, o fator custo obteve importância máxima (1), enquanto para 

outros obteve a importância mínima (6), elevando o desvio padrão das respostas. Esse 

resultado denota duas possibilidades: (1) o mercado não compreende com clareza quais 

são os objetivos de desempenho que deve perseguir para alcançar a excelência na 

competição; (2) as empresas estão buscando dentro das etapas da cadeia características 

que as diferenciem frente às demais empresas. Ambas as possibilidades de interpretação 

reforçam que a cadeia de suprimentos do setor eólico brasileiro atravessa atualmente a 

sua fase de estruturação e desenvolvimento. 

Os sistemas de medição de desempenho, de forma geral, sofrem um notável trade-

off entre a quantidade de elementos que o constitui e sua aplicabilidade no contexto da 

realidade organizacional. Desta forma, os modelos de medição de desempenho buscam o 

gerenciamento dos fatores críticos para a criação de valor das empresas e, adicionalmente, 

fomentar o aprimoramento destes fatores, seja em uma perspectiva individual ou de 

cadeia. 

É importante destacar que, de acordo com Beamon e Ware (1998), o processo de 

implementação de um sistema de medição de desempenho deve responder a três 

questionamentos: quais aspectos devem ser medidos; como podem ser medidos tais 

aspectos; e como utilizar essas medidas para otimizar e controlar o desempenho da 

organização ou cadeia de suprimentos. O presente trabalho se focou em responder a 

primeira indagação, cabendo aos trabalhos subsequentes explorar e detalhar os demais 

questionamentos. Desta forma, recomenda-se para pesquisas futuras o desenvolvimento 

de temas relacionados à implantação e utilização dos sistemas de medição de 

desempenho, propostos neste trabalho, nos processos de tomada de decisão empresarial.  

Os resultados do survey apontam que os métodos empregados nas etapas de revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo foram adequados, tendo em vista a ampla validação 

dos indicadores de desempenho específicos propostos. Entretanto, apesar de haver um 

alto percentual de utilização para maior parte dos indicadores de desempenho propostos, 

a cadeia ainda se encontra em estágios iniciais de estruturação. Para uma implementação 
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eficaz de um sistema de medição de desempenho de cadeia é preciso acompanhar os 

elementos-chave, mensurar de forma correta (quanto à frequência e formas de coleta de 

dados) e sobretudo utilizar os resultados nos processos de tomada de decisão com 

perspectiva e respaldo estratégico. 

Desta forma, para um desenvolvimento consistente desta ferramenta na realidade 

atual do setor eólico brasileiro é reforçada a importância da centralização das informações 

da performance de toda a cadeia na figura dos empreendedores, os quais devem utilizar 

as informações coletadas de forma sistemática nos processos de contratação e 

acompanhamento da performance das empresas que fazem parte de sua rede. Informações 

dispersas sobre o desempenho das empresas do setor têm sua utilização e relevância 

estratégica minimizadas nos processos de tomada de decisão e desenvolvimento do setor. 

Outro ponto importante a ser destacado é de que o sistema de medição de 

desempenho é uma ferramenta de gestão dinâmica e precisa ser revisado periodicamente, 

pois as métricas selecionadas devem sempre refletir os objetivos estratégicos do setor, 

que são derivados dos critérios competitivos do mesmo.  

Os atuais sistemas de medição estão inseridos em uma realidade extremamente 

dinâmica, onde há constantes alterações em como lidar com os elementos de criação de 

valor, bem como mudanças dos próprios elementos classificados desta forma. Neely 

(1998) destaca que a capacidade e velocidade de adaptação às novas demandas são 

características fundamentais para a utilização efetiva de indicadores de desempenho. 

Assim, o presente trabalho reflete os critérios competitivos e objetivos de desempenho 

que a cadeia de suprimentos do setor eólico brasileiro atravessa no seu atual estágio de 

estruturação e desenvolvimento. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

 

Parte 1: Informações Sobre o Respondente 

Nome: 

Profissão:  

Tempo de trabalho: 

Parte 2: Informações sobre a Competição 

1. Na sua opinião, as empresas do setor da energia eólica competem com quais 

empresas/grupos ? 

2. Quais são os fatores competitivos (custo, qualidade, velocidade, confiabilidade, 

capacidade de inovação e flexibilidade) que influenciam na tomada de decisão 

dos clientes ? 

3. Quais são os fatores competitivos que definem (custo, qualidade, velocidade, 

confiabilidade, capacidade de inovação e flexibilidade) a tomada de decisão dos 

clientes ?  

Parte 3: Informações sobre Medição de Desempenho 

4. Como é realizada a medição de desempenho do parque eólico? São utilizados 

indicadores de desempenho? 

5. A empresa utiliza algum Sistema de Medida de Desempenho integrado com a 

Cadeia de suprimentos? Como funciona o sistema de medição de desempenho 

para a cadeia? 

6. Como é realizada a coordenação das atividades? As empresas contratadas 

assumem a responsabilidade sobre as subcontratadas durante a operação?  

7. São claras as metas e prazos do fornecedor no momento da contratação? O não 

cumprimento das metas e prazos é passível de multas?  

8. Há integração entre cliente e fornecedor ?  
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Parte 3: Informações Sobre Expectativas de Participação na Validação da Pesquisa 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIOS APLICADOS NO SURVEY 
 

APÊNDICE B1: QUESTIONÁRIO 1  
 

 

 



125 
 

 

 

APÊNDICE B2: QUESTIONÁRIO 2 
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APÊNDICE B3: QUESTIONÁRIO 3 
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APÊNDICE B4: QUESTIONÁRIO 4 
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APÊNDICE B5: QUESTIONÁRIO 5 
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APÊNDICE B6: QUESTIONÁRIO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


