UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

BRUNO D'ALESSIO PEREIRA

UMA PROPOSTA DE UM GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
PARA UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS POR MEIO DO
BALANCED SCORECARD, SOB A ÓTICA DA PERSPECTIVA
DOS PROCESSOS INTERNOS

Florianópolis, 2007

Bruno D'Alessio Pereira

UMA PROPOSTA DE UM GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
PARA UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS POR MEIO DO
BALANCED SCORECARD, SOB A ÓTICA DA PERSPECTIVA
DOS PROCESSOS INTERNOS

Monografia apresentada à Universidade
Federal de Santa Catarina como um dos prérequisitos para a obtenção do grau de bacharel
em Ciências Contábeis.
Orientador: Prof. Dr. Rogério Joao Lunkes

Florianópolis, 2007

Bruno D'Alessio Pereira

UMA PROPOSTA DE UM GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA
UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS POR MEIO DO
BALANCED SCORECARD, SOB A ÓTICA DA PERSPECTIVA
DOS PROCESSOS INTERNOS

Monografia apresentada à Universidade
Federal de Santa Catarina como um dos prérequisitos para a obtenção do grau de bacharel
em Ciências Contábeis.

7

UNIES
R\130A
- Q0 otlf7Prof. Dr.
-Depto. de Ciências Contábeis

R NCALIO
of. M.Sc.
epto. de Ciências Contábeis

ROQUE BRINCKMAN
Prof. Dr.
Depto. de Ciências Contábeis

Florianópolis, 01 de março de 2007.

RESUMO

A crescente competitividade empresarial faz com que as organizações procurem
constantemente novos modelos de gerenciamento, na busca de vantagem competitiva. 0 foco
na maximização da criação de valor para a organização através do Balanced Scorecard, aliado
aos preceitos do gerenciamento das cadeias de suprimento, resultam em urna vantagem
competitiva ainda maior. Através de pesquisa bibliográfica e da análise dos processos internos
de um centro de distribuição, verificados in loco, permite propor um modelo de
gerenciamento de um centro de distribuição de bebidas, sendo este o objetivo central do
trabalho. A compreensão das relações de causalidade entre os indicadores após sua inserção
no mapa estratégico tornou mais clara a participação de cada elemento, em direção aos
objetivos organizacionais. 0 resultado da pesquisa foi o desenvolvimento de um mapa
estratégico para esta típica unidade de negócios de uma cadeia de suprimentos, com objetivos
estratégicos e indicadores essenciais para o gerenciamento organizacional.
Palavras-chave: Gerenciamento Estratégico, Cadeias de Suprimento, Balanced Scorecard.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA E PROBLEMA

Em um sistema econômico onde as unidades de negócio tam alcance global, a
excelência na satisfação das necessidades dos clientes é fator chave para o sucesso
empresarial. 0 ambiente extremamente competitivo apenas permite que organizações bem
estruturadas e alinhadas estrategicamente alcancem seus objetivos de curto e longo prazo.
Neste contexto, é necessário buscar alternativas complementares para o gerenciamento
das empresas. Uma metodologia recente e com uma proposta de gerenciamento abrangente é
o Balanced Scorecard (BSC), criado em 1990 pelo instituto Nolan Norton. Trata-se de uma

metodologia para a mensuração da performance das empresas, em que a visão e estratégia da
unidade empresarial é o foco para o gerenciamento. É baseado em informações organizadas
em quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento

(Kaplan e Norton, 1997). Nesta, as informações contábeis são mantidas e expandem-se para
as causas do resultado financeiro.
Adicionalmente, as verticalizações das empresas estão sendo substitufdas por parcerias
entre fornecedores, empregados e consumidores, formando uma economia em rede
estruturada em cadeias de suprimento, cuja implantação está sendo facilitada
significativamente pelo avanço das novas tecnologias de informação e comunicação (Lev,
2001). Este beneficio gerado pela cooperação entre as companhias é tão perceptível que até
concorrentes chegam a participar de uma mesma cadeia de suprimento. Nestas cadeias, seus
participantes são interligados pela necessidade de recursos provenientes de seus fornecedores
e da existência de consumidores. Esta interligação trata-se de fluxos bidirecionais de produtos
e informações (Handfield, 1999).
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Estas alianças também repercutem no desempenho das empresas e a mensuração do
beneficio por elas geradas é fundamental para um melhor gerenciamento dos recursos
disponíveis, indispensável em ambientes de alta competitividade. A maximização de um dos
elementos da cadeia (uma unidade empresarial, por exemplo) pode resultar em uma cadeia
com baixo desempenho (custos superiores, níveis de serviço inferiores).
No contexto das cadeias de suprimento, Slack (1993, p.155) descreve que "somente
quando uma operação individual compreende as necessidades e limitações dos outros na rede
de suprimentos total ela pode mudar seu próprio desempenho para tornar-se parte útil e
lucrativa da rede".
Neste cenário, como a perspectiva dos processos internos do BSC pode ser
desenvolvida num centro de distribuição (unidade de negócio típica de cadeias de
suprimento)?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Propor um modelo de gerenciamento da cadeia de suprimentos de um centro de
distribuição de bebidas baseado na perspectiva dos processos internos do

Balanced

Scorecard.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar e selecionar os objetivos estratégicos na perspectiva dos processos internos
(BSC) da organização;
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b) Analisar as operações logísticas de um centro de distribuição, através dos elementos
presentes nesta perspectiva;
c) Construir um mapa estratégico para o centro de distribuição, com ênfase na perspectiva dos
processos internos do BSC.

1.3 JUSTIFICATIVA

A alta competitividade no meio empresarial cria um cenário internacional em que
somente as empresas com excelente desempenho econômico e operacional conseguem
manter-se no mercado com perspectiva de crescimento. Paralelamente, estão sendo
desenvolvidas metodologias que possibilitam otimizar este desempenho, direta ou
indiretamente. Estas estão em constante aprimoramento, sendo aplicadas em organizações e
adaptadas com o intuito de gerar melhores resultados.
Segundo Ceretta e Quadros (2004), "estudos sobre medidas de avaliação do
desempenho das organizações tem evidenciado uma forte correlação entre o processo de
tomada de decisões operacionais e estratégicas e a utilização de medidas não-financeiras".
A Contabilidade sempre foi o núcleo gerador de informações financeiras para a
tomada de decisões organizacionais. No entanto, com o crescimento da competitividade interorganizacional, estas informações, de caráter exclusivamente financeiro, não fornecem,
isoladamente, subsidio adequado para todas decisões tomadas. No universo das informações
demandadas pelas organizações, informações não-financeiras também são fundamentais para
um gerenciamento mais adequado da entidade.
Entre diversas metodologias, o Balanced Scorecard (BSC) permite um bom
gerenciamento para a agregação de valor para a organização, uma vez que nesta, as ações
focam-se para o atendimento dos objetivos primários da organização, através da concretização
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da estratégia corporativa. Uma vez assimilada por todos os envolvidos, a visão compartilhada
possibilita ações sinergéticas que acarretam o sucesso organizacional. Sua estruturação
também permite uma melhor compreensão dos elementos internos da organização,
organizando informações operacionais na perspectiva dos processos internos do modelo de
gestão estratégica, sendo este o foco da pesquisa.
Para Lemos, Silveira e Zandonaide (2001, p.80), "para a Contabilidade, a perspectiva
financeira é a usual, e o desafio é agregar outras perspectivas" (as perspectivas não-

financeiras do BSC). Complementa que "o Balanced Scorecard é uma ferramenta
imprescindível A Contabilidade voltada para as questões gerenciais da empresa".

1.4 METODOLOGIA

A pesquisa realizada é descritiva quanto aos objetivos, buscando analisar os elementos
presentes nas cadeias de suprimentos, bem como suas relações com o ambiente externo e

interno. Para Gil (1999), a pesquisa descritiva busca a descrição de características especificas
de um objeto ou estabelece relações entre variáveis.
A operacionalização desta pesquisa tem auxílio pela verificação in loco de
procedimentos na organização pesquisada, além da revisão de literatura. Esta é utilizada como
base comparativa dos processos na empresa e complementa o estudo de caso, principalmente
na fundamentação teórica, em que são obtidas informações relativas As cadeias de suprimento
e

ao Balanced Scorecard, necessárias para se atingir os objetivos específicos. Segundo

Bruyne et. al. (1977 apud Beuren, 2003, p.84-), o estudo de caso permite a reunião de
numerosas informações detalhadas, possibilitando o conhecimento de uma situação em sua
totalidade.
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No que tange à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde são
analisados aspectos subjetivos para consubstanciar a resolução do problema. Richardson

(1999, apud Beuren, 2003, p.92) afirma que, neste tipo de pesquisa, são realizadas análises
aprofundadas do fenômeno em estudo.

1.5 LIMITAÇÕES

importante ressaltar que o presente trabalho apresenta algumas limitações.
Primeiramente, não é escopo da pesquisa a aplicação do modelo de gerenciamento da cadeia
de suprimentos, em função da complexidade de sua implantação, dependendo de recursos

financeiros e esforços organizacionais, para permitir uma análise mais profunda após a
utilização do modelo.
A segunda limitação trata-se do estudo ter sido focado em uma organização, que torna
a pesquisa um trabalho mais exploratório do que conclusivo.
Quanto it metodologia do Balanced Scorecard (BSC), a presente pesquisa também se
limita à perspectiva dos processos internos, com o intuito de melhor compreender esta
perspectiva num centro de distribuição de bebidas.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO

Quatro capítulos compõem o presente trabalho. No introdutório, são expostos o tema
da pesquisa e o problema focado. Também são explicitados os objetivos da pesquisa e sua

justificativa, além da metodologia empregada em seu desenvolvimento, suas limitações e a
própria estrutura do trabalho.
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No capitulo subsequente, são abordados os assuntos que fundamentam teoricamente a
pesquisa. Neste, é realizado uma revisão bibliográfica do BSC e das cadeias de suprimento,
fornecendo subsidio para o estudo de caso.
0 estudo de caso é desenvolvido no terceiro capitulo da pesquisa, num centro de
distribuição de bebidas, através da compreensão dos elementos presentes na perspectiva dos
processos internos.
A conclusão da pesquisa encontra-se no último capitulo, onde os resultados são
apresentados. As recomendações também estão presentes neste capitulo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MENSURAÇÃO E GERENCIAMENTO DO DESEMPENHO

Nas organizações, para que seja possível gerenciá-las, é necessário mensurar seus
elementos de forma a permitir certo controle por parte de quem gerencia. Estes elementos são
constituídos também pelo patrimônio da organização, seja ele material ou não.

2.1.1 Avaliação Patrimonial em Evolução

Desde seus primórdios, a Contabilidade foca-se no patrimônio e seu rumo ao longo do
tempo, com o intuito de medir a riqueza da entidade, seja ela, de um indivíduo, de urn grupo
ou uma organização. Morgan (1946, apud Sá, 1998, p.17) afirma que no Paleolítico Superior,
já havendo a indústria de instrumentos, "surgiram as observações do homem em relação a

suas provisões que eram sua riqueza patrimonial". Com a necessidade do homem em estar
controlando melhor, aumentou a necessidade de uma Contabilidade estruturada.
Segundo Marion (1998, p.32), a maturidade da Contabilidade foi atingida entre os
séculos XIII e XVI, corn a burguesia, o renascimento, o mercantilismo etc. Posteriormente,
com o movimento normativo, estabeleceram-se regras para a divulgação das informações
contábeis. Esta necessidade surgiu a partir do momento em que as informações geradas pela

Contabilidade passaram a ser requisitadas e/ou exigidas pelos

usuários

externos

governo etc.). Nos Estados

Unidos,

com

(fornecedores, acionistas, clientes,

o

desenvolvimento do mercado de capitais, os usuários externos tornaram-se mais exigentes,
desenvolvendo-se a Contabilidade Financeira. Para Atkinson et al. (2000, p.37), - a
informação contábil financeira comunica aos agentes externos as conseqüências das decisões
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e das melhorias dos processos executadas por administradores e funcionários". Também
afirma que o processo contábil-financeiro é regido pelas autoridades regulamentadoras
externas e agências governamentais de impostos.
No Brasil, com o advento da Lei n° 6.404/76. Lei das Sociedades por Ações, passou-se
a ser exigida destas empresas a divulgação dos demonstrativos contábeis (também
denominados demonstrativos financeiros). Segundo esta Lei, as sociedades por ações são
obrigadas a publicar periodicamente o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do
Exercício, a Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (esta podendo ser substituída
pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido) e a Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos. Com a finalidade de melhor evidenciar as informações contidas
nestas demonstrações, também é exigido legalmente a publicação das Notas Explicativas.
As informações de natureza financeira permitem ao usuário analisar o desempenho do
último exercício da empresa e seus resultados presentes. Indicadores financeiros de liquidez,
rentabilidade e estrutura de capital podem ser utilizados também para prever resultados
financeiros futuros, mas a limitação desta análise isolada (restrita aos aspectos financeiros)
pode gerar informações com alto grau de incerteza e não condizentes com a realidade futura.
Conforme Kaplan e Norton (1997, p. 24), "as medidas financeiras contam parte, mas não
toda, da história das ações passadas e não fornecem orientações adequadas para as ações que
devem ser realizadas hoje e amanhã para criar valor financeiro futuro". Sobre esta "criação de
valor", não existe um consenso sobre sua real existência. Contrariamente aos autores acima,
Hendricksen e Breda (1992, p. 632) descrevem que, por exemplo, a aquisição de uma empresa
faz com que o goodwill "apareça" (este valor — que representa vantagens para a organização
não especificamente identificáveis — não é criado, nesta concepção).
Sveiby (1998, p.4) ilustra bem esta limitação dos demonstrativos financeiros quando
expõe a variação de 1994 a 1996 do valor de mercado e do valor contábil (market-to-book
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ratio) das ações da Sun Microsystems, empresa que projeta e fabrica estações de trabalho,

sistemas de rede de computadores e microprocessadores. No final do último trimestre de

1994, o valor contábil liquido da Sun representava mais de 80% do seu valor de mercado. Um
ano e meio depois, o valor contábil liquido foi reduzido para menos de 40% do valor de

mercado (embora o valor contábil tenha tido um crescimento significativo). Isto se deveu ao
fato do novo software da empresa, o Java, cuja potencialidade ocasionou urna valorização de
até US$4,4 bilhões das ações em dezoito meses. Este tipo de informação não financeira tem
impacto direto no resultado financeiro futuro e geralmente não são evidenciados pelas

demonstrações contábeis atuais.
Contabilmente, através das normas vigentes e atuais práticas, tem sido raras as
evidenciações deste tipo de valorização do patrimônio. Os fatores como relacionamento com
clientes e capacidade inventiva não estão presentes nos demonstrativos, mas tern relevante
impacto no desempenho das

organizações.

Sveiby (1998, p. 186) descreve que o sistema contábil tradicional "oferece poucas
contribuições para os processos vitais de organizações cujos ativos são, em grande parte, nãofinanceiros e intangíveis." Também comenta que sistemas não-financeiros de informações
também podem se popularizar, como o Balanced Scorecard, de Kaplan e Norton (1996).
Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 3), "as empresas não conseguem mais obter
vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida alocação de novas tecnologias a
ativos físicos, e com a excelência da gestão eficaz dos ativos e passivos financeiros". Ainda
complementam que o monitoramento e o controle exclusivamente de medidas financeiras do
desempenho passado impossibilitam o direcionamento de organizações ao futuro mais
competitivo, tecnológico e centrado nas competências.
A sustentação e o progresso das empresas no ambiente de alta competitividade são
incertos quando o gerenciamento baseia-se unicamente no desempenho financeiro, por este
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não ser capaz de garantir a sustentabilidade através da análise, controle e gerenciamento do
desempenho de atividades e processos. Esta incapacidade dos sistemas de gerenciamento
tradicionais possibilita má alocação de recursos, foco em processos não críticos, entre outras
ineficiências gerenciais, que pode resultar na ineficácia organizacional.
Assim, surge a necessidade de mensurar o desempenho atual, que irá gerar resultados
futuros, sejam eles positivos ou negativos. Portanto, o fato de informações exclusivamente
financeiras não possibilitarem um gerenciamento ideal das organizações, não implica em
desconsiderar estas informações para a tomada de decisão e para a análise do desempenho. No
entanto, segundo Kaplan e Norton (1997, p.33), alguns críticos afirmam que o resultado
financeiro não precisa ser acompanhado para o sucesso organizacional, sendo este apenas o
resultado da excelência operacional e da satisfação dos clientes, que devem ser o foco da
empresa.
Este pensamento também é válido, mas torna-se difícil estar mensurando este sucesso,
bem como identificar quais processos estão agregando mais valor à organização,
impossibilitando a maximização do resultado financeiro, conforme afirmam Kaplan e Norton
(1997, p.33): "nem todas as empresas conseguem traduzir melhorias na qualidade e na
satisfação dos clientes em lucros". Para que se perceba a evolução da organização, são
necessários parâmetros tangíveis que possibilitem a comparação entre períodos e entre outras
empresas (fundamental em ambientes de alta competitividade).

2.1.2 Análise e gerenciamento de desempenho

Para que se torne possível gerenciar o desempenho empresarial, é necessário antes

mensurá-lo. Bunge (apud Chambers, 1991) define mensuração como observação quantitativa.
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Chambers (1991, p.89) descreve que magnitudes passadas, presentes e futuras podem ser
quantificadas, mas a mensuração não alcança o futuro. Também explica que os objetos não
são mensurados, mas sim suas características, propriedades ou qualidades. 0 objeto focado
nesta pesquisa é a organização empresarial, e uma de suas características a ser mensurada é
seu desempenho.
Na mensuração acima descrita, Rauri (1998) sintetizou as vantagens e as desvantagens
de 12 diferentes abordagens, conforme Quadro 1.

I

Abordagem

l)

Desvantagens

Vantagens

MOREIRA

• Suporte a objetivos e as estratégias
organizacionais

• Sem ferramentas ou técnicas definidas
para sua operacionalidade
• Falta visão por processo

FAMILY NEVADA

• Seqüência para definir medidas de
processos

• Não ressalta a necessidade de
alinhamento com resultados táticos e
estratégicos

SANDIA NATIONAL
LABORATORIES

• Estrutura e procedimentos baseados na
concepção sistêmica
• Introdução da visão de processos e
resultados de processos

• Falta alinhar nível tático com
estratégico

UNIVERSIDADE DA
CALIFORNIA

• Modelo simples, adequado aos
princípios ou fundamentos da medição
de desempenho

• Não ressalta a visão cliente-fornecedor
em nível de processos (visão horizontal)

ERNST & YOUNG

• Modelo estruturado, define medidas
para todos os níveis organizacionais

• Não considera a interatividade entre as
medidas financeiras e não financeiras

_JURAN

• Conceito de Feedback

• Visão em nível operacional (controle de
qualidade)

CAMPOS

• Facilmente aplicável para o controle de
trabalho no dia-a-dia (curto prazo)

• Falta definir medidas no longo prazo
(visão estratégica)

HRONEC

• Oferece uma visão abrangente de como
implementar um sistema de medição de
desempenho

• Precisa de uma significativa dedicação
em tempo e recursos

HARRINGTON

• Define medidas dentro de um processo
de aperfeiçoamento de processos
(trabalho simultâneo) poupando esforço e
dinheiro
• Permite uma adaptação progressiva ao
processo de mudança e melhoria

• Foco na definição de medidas, em nível
de processos, deixando, como fase final,
a definição de metas organizacionais

RUMMLER

• Interliga os três níveis organizacionais
• Considera a necessidade de alinhar as
medidas com os objetivos
organizacionais

QUALITY FORUM

e

BRACHE

• Melhoria do desempenho feita através

da reengenharia
• Aplicável em organizações dinâmicas
para adaptar-se às mudanças

SINK e TUTTLE

• Critérios para medir o desempenho
bem definidos e de solida estruturação

• complexidade e alta necessidade de
recursos
• Adequada para organizações com
disponibilidade de recursos

KAPLAN e NORTON

• Gera uma "união de propósito "
• Medidas estão direcionadas à estratégia
unificada
• Complementa as medidas financeiras
com as não-financeiras
• Flexibilidade operacional

• Sem ferramentas ou técnicas definidas
para sua operacionalidade

QUADRO I

—

Comparativo das abordagens para a mensuração do desempenho (NAURI, 1998).

Além destas, muitas outras são utilizadas e continuam em aprimoramento, como o
Activity-Based Management (ABM)

e o GECON. 0 ABM tem, como base de dados para o

processo decisório, informações provenientes

de sistemas de custos

fundamentado na metodologia de custeio baseado em atividades (ABC

—

específicos,

Activity-Based
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Costing). Nesta, os custos são gerados pelas atividades que são responsáveis pelo
funcionamento da organização. 0 ABM continua sendo utilizado por diversas organizações.
O GECON é um modelo de Gestão Econômica que tem por foco o alcance de
resultados econômicos. Segundo CateIli (1999, p. 281), "para que o processo de mensuração
se desenvolva de forma adequada, o sistema de gestão econômica enfoca quatro dimensões
sempre existentes em cada evento: a dimensão operacional, a financeira, a econômica e a
patrimonial". 0 modelo do GECON considera que a empresa é parte integrante de um meio
ambiente, que busca alcançar seus objetivos através das inter-relações com este meio. Urn
modelo bem conhecido e utilizado no Brasil, da autoria de CateIli (1999, p. 105), diz que
os gestores (sistema social) orientados pelos princípios de gestão (sistema
institucional) tomam decisões (sistema de gestão), sobre as quais tem

responsabilidade

e

autoridade previamente definidas (sistema

organizacional), baseados em modelos de decisão e utilizando informações
(sistema de informação); por sua vez, essas decisões dizem respeito 'as
ocorrências (evento) relacionadas aos recursos, produtos e serviços (sistema

físico) que alteram as situações operacional e econômica da empresa e que
são identificadas, mensuradas e informadas pelo sistema de informação
(riqueza atual e riqueza futura, patrimônio e resultados futuros).

dentre as abordagens citadas, optou-se pelo modelo de Kaplan e Norton, através do

Balanced Scorecard (BSC). A inexistência de ferramentas e técnicas claramente definidas
para sua operacionalidade é um fator que motiva o pesquisador a utilizá-la, buscando novas
formas de aplicação e descrevendo seu processo operacional, procurando convergir os

esforços em contribuições cientificas.
No BSC, uma grande dificuldade na mensuração da estratégia, segundo Kaplan e
Norton (2004, p. XI), era a descrição do que seria mensurado. Esta lacuna, segundo os
autores, foi preenchida com o uso dos "mapas estratégicos". Estes são diagramas que
explicitam as relações de causa e efeito dos objetivos da organização, presentes nas quatro
perspectivas propostas no BSC. Mais do que um sistema para mensuração do desempenho, o
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modelo desenvolvido também pode tornar-se um sistema de gerenciamento estratégico,
permitindo direcionar esforços para atividades e processos com maior potencial de
valorização organizacional.
Uma "limitação" deste modelo de gerenciamento é a necessidade de uma estratégia
para seu funcionamento. Sem ela, as ações tornam-se desfocadas e a "criação de valor" não é
maximizada. Também é importante ressaltar que, se existe uma estratégia bem definida, mas
não adequada ao ambiente em que a organização está inserida, pode vir a ser fracassada a
implantação do modelo ou não ser atingido o sucesso da empresa. Para o sucesso
organizacional, tão importante quanto o "como" gerenciar, é o comprometimento e
capacidade de "quem" gerencia.

2.1.2.1 0 Balanced Scorecard

Este modelo de gerenciamento do desempenho foi desenvolvido por uma equipe de
representantes de diversas empresas sob a liderança de David Norton, e tendo Robert Kaplan,
da Harvard Business School, como consultor acadêmico. Seus criadores, Kaplan e Norton
(1997, p.2), afirmam que "o Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas
num conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de
medição e gestão estratégica". Complementam que o BSC possui medidas equilibradas entre
os ambientes interno e externo, referentes ao resultado presente e ao desempenho futuro.

2.1.2.1.1 A "operacionalização" da estratégia

Atkinson et al. (2000, p. 592) vêem o Balanced Scorecard como "a primeira tentativa
sistemática de desenvolver um projeto para o sistema de avaliação de desempenho que enfoca

os objetivos da empresa, coordenação da tomada de decisão individual e provisão de uma
base para o aprendizado organizacional".
De acordo com Lunkes (2003, p. 22),

o BSC complementa as medições financeiras com as avaliações sobre o
cliente, identifica os processos internos que devem ser aprimorados e analisa
as possibilidades de aprendizagem e o crescimento, assim como os
investimentos em recursos humanos, sistemas e capacitação que poderão
mudar substancialmente todas as atividades.
A Symnetics Educação (2005, p. 33) consegue tornar clara a posição do Balanced

Scorecard na estrutura estratégica da organização, conforme ilustra a Figura 1.
MISSÃO
Por qua existimos?

VALORES
O que é importante para nós?
VISÃOo
0 que queremos ser?

ESTRATÉGIA
Nosso plano de jogo

BALANCED SCORECARD
Tiaduçâo, Foco e A lilhara

entr.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Quais são as prioridades?

GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL
O que devemos melhorar?

EMPOWERMENT / OBJETIVOS PESSOAIS
O que eu necessito fazer?

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

satisfeitos

Figura 1 — 0

Balanced Scorecard

CLIENTES
emantados

PROCESSOS
eficientes e eficazes

PESSOAS
motivadas e preparadas,/

nas organizações (Symnetics, 2005).

Uma grande contribuição do BSC na gestão empresarial é a reunido de vetores de

desempenho organizacional para o alcance dos objetivos necessários à realização da estratégia
organizacional. Kaplan e Norton (2004, p. 5) alertam que "a organização deve medir os
poucos parâmetros críticos que representam sua estratégia para a criação de valor a longo
prazo". Nesta mensuração, Norton (2001, p. 93) ainda complementa que um "sistema de
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mensuraçdo que vise influenciar o comportamento deve descrever a estratégia e não os
elementos que a compõe".
Kaplan e Norton (2004, p.5) também afirmam que o BSC "deve ser utilizado como um
sistema de comunicação, informação e aprendizado, não como um sistema de controle". Ou
seja, o BSC também é uma ferramenta que procura criar sinergia para a realização da
estratégia, através do desenvolvimento da visão compartilhada organizacional. Isto é possível
pela influência do modelo no comportamento dos envolvidos na execução da estratégia.
Ainda complementam que, para a construção de um sistema de mensuração que descreva a
estratégia, é necessário um "modelo geral de estratégia". 0 BSC possui um modelo: quatro
perspectivas interligadas, considerando o objetivo da organização e direcionando os esforços
em todas as perspectivas para a criação de valor.
A cadeia de relações de causa e efeito é visível nas conexões entre as perspectivas:
através do aprendizado e crescimento da organização, é buscada a excelência operacional,
resultando na satisfação das necessidades dos clientes, que são responsáveis pelo desempenho
financeiro da organização. Esta estrutura permite a sustentabilidade da organização, pois, nas
diversas perspectivas, são considerados elementos estratégicos que irão gerar resultado futuro.
Segundo Kaplan e Norton (1997, p.32), "um bom Balanced Scorecard deve também
conter uma combinação adequada de resultado (indicadores de fatos)

e vetores de

desempenho (indicadores de tendências) da estratégia da unidade de negócios". Desta forma,
atinge-se o equilíbrio gerencial no que diz respeito ao alcance dos objetivos estratégicos e sua

manutenção ao longo da existência da organização.
Os autores do modelo esclarecem que os scorecards aplicam-se melhor ãs unidades

estratégicas de negócios, que devem possuir seus próprios produtos, processos, clientes e.
principalmente, uma estratégia bem definida.
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Francischini e Souza (2002, p.28) também destacam que "os objetivos e as medidas
usadas no Balanced Scorecard não se limitam a um conjunto aleatório de medidas de
desempenho financeiro e não financeiro, pois derivam de um processo hierárquico (Top
Down) guiado pela miss d- o e estratégia da unidade de negócios."

Portanto, o BSC é um modelo dinâmico de gerenciamento estratégico que busca
atingir os objetivos organizacionais com

sustentabilidade, utilizando-se da visão

compartilhada dos indivíduos que agem de acordo com a finalidade organizacional. Este
modelo é estruturado por perspectivas interligadas estrategicamente, onde se situam fatores-

chave (direcionadores) para o alcance do sucesso da organização.

2.1.2.1.2 As perspectivas consideradas no sistema gerencial

Na proposta de Kaplan e Norton, aconselha-se utilizar quatro perspectivas: financeira,
do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e Norton

(1997, p. 8), "essas quatro perspectivas formam a estrutura do Balanced Scorecard'. Para
eles, "toda medida selecionada para um Balanced Scorecard deve ser elemento integrante da
cadeia de relações de causa e efeito que comunica o significado da estratégia da unidade de

negócios à organização".

Também afirmam que pode ser necessária a utilização de outras perspectivas,
dependendo da característica e da finalidade da organização. Como exemplo, a perspectiva
social em organizações do terceiro setor. Tanto nestas organizações quanto nas públicas,
Kaplan e Norton (2004, p. 9) afirmam que "o critério definitivo de sucesso para as

organizações do setor público e para as entidades sem fins lucrativos é o desempenho no
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cumprimento da missão". Independendo de ser a estratégia da empresa ou a missão da ONG a
ser atingida, o BSC busca a criação de valor para a organização, na concepção de seus autores.
Esta flexibilidade do modelo é um fator pelo qual este modelo tem tido aceitação por
diversos usuários no mundo (atende-se com maior facilidade a necessidade do usuário).
A Figura 2 resume a cadeia de relações de causa e efeito e o foco do sistema gerencial
para entidades de diferentes setores da economia. A perspectiva financeira pode ou não existir
em uma ONG e organização governamental. A relação de causalidade entre as perspectivas 6
orientada pelas setas, resultando no valor para a empresa ou para a ONG e organização
governamental

ESTRATÉGIA
Valor para a empresa

Valor para a ONG I Org. Governamental

'Sr
PERSPECTIVA FINANCEIRA

PERSPECTIVA FINANCEIRA

IIIM15■1
PERSPECTIVA DO CLIENTE / MERCADOS / PARCEIROS

PERSPECTIVA
SOCIAL

PERSPECTIVA INTERNA

PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Figura 2

—

Relações de causalidade do BSC (adaptado de Kaplan

e Norton, 2004).

0 foco na estratégia/missão é o elemento básico para a utilização eficaz do Balanced
Scorecard. Todas as perspectivas do modelo de gerenciamento estratégico devem estar

interligadas, formando uma cadeia de criação de valor. Em paralelo, após definição dos
objetivos estratégicos e dos indicadores, é fundamental o estabelecimento de metas para que a
estratégia resulte em ações.
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0 Balanced Scorecard Collaborative (BSCOL, 2000) ilustra, na Figura 3, a relação
catre

o mapa estratégico, objetivos estratégicos, indicadores, metas e planos de ação.

Mapa Estratégico:
Descreve a estratégia da empresa através de
objetivos relacionados entre si e
distribuídos nas quatro dimensões Objetivo Estrategico:

Mapa Estratigico
Financeira
Rentaboac7e1
Aenos avioes)

0 que deve
ser alcançado
e o que é
critico para
o sucesso
da organização

Indicador:

Como sera
0 nível de
medido e
desempenho
acompanhado o ou a taxa de
melhoria
sucesso do
alcance do
necessários
objetivo

Processos
Internos

Aprendizado &
Inova gao

Preços maiss')
baixos/

Plano de AQ30:
Programas
de ação-

chave
necessários
para se

alcançar
os objetivos

4

as cfientes,
_

Mercado
Vôo pontual

Meta :

Objetivos
• Rápida
Preparação em
solo

Rapids preparação
em solo

. ,r

Indicadores

Meta

• Tempo de pouso
• Partida pontual

• 30 Minutos
• 90%

Iniciativa
• Programa de
otimização
da duração
do cicio

Alinhamento
4o pessoal de terra/
._..-

Figura 3 — Do

mapa estratégico as iniciativas (BSCOL, 2000).

Embora o enfoque desta pesquisa não seja em empresas aéreas, o exemplo acima
permite compreender como é estruturado um mapa estratégico, além de demonstrar os
objetivos, indicadores, metas e iniciativas para se atingir o objetivo estratégico central.

a) Perspectiva Financeira
Kaplan e Norton (1997, p. 49) afirmam que "os objetivos financeiros servem de foco
para os objetivos e medidas das outras perspectivas do scorecard". Complementam que
"precisam desempenhar um papel duplo: definir o desempenho futuro esperado da estratégia e
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servir de meta principal para os objetivos e medidas de todas as outras perspectivas do

scorecard."
Existem diversas estratégias a serem utilizadas pelas unidades estratégicas de negócios

(SB Us — Strategical Business Units), dependendo do ambiente em que a organização estai
inserida, de sua interação com elementos externos e de sua finalidade. Kaplan e Norton (1997,
p.50) sintetizam em três fases: crescimento, sustentação e colheita.

Segundo Hernandes et al. (2000, p. 3), "a escolha dos indicadores financeiros depende
da fase do ciclo de vida em que a empresa ou unidade de negócios se encontra."
As SBUs que se encontram na fase de crescimento, devem ter seu desempenho
mensurado principalmente por indicadores focados na obtenção de valor futuro. Nesta fase,
retornos financeiros imediatos não são resultados esperados (e focados), mas sim o

crescimento de ativo intangível, como o desenvolvimento de infra-estrutura para dar suporte
aos clientes e novos produtos que venham satisfazer suas necessidades atuais e futuras. Para
Kaplan e Norton (1997, p.51), o objetivo financeiro global nesta fase é o crescimento da
receita e da participação no mercado.
Na fase subseqüente, sustentação, busca-se lucratividade de forma ampla . Como
objetivo financeiro global. As SBUs em sustentação continuam atraindo investimentos, mas

devem gerar retorno financeiro sobre o capital investido. Embora o crescimento não seja mais
o foco nesta fase estratégica, a existência desta característica ainda é necessária para a
manutenção da sustentação, mesmo ocorrendo em baixas taxas.

Quando as SBUs são focadas para o retorno financeiro em curto prazo, entram na fase
da colheita, em que investimentos são realizados somente quando geram resultados em curto
prazo, como em manutenção da capacidade produtiva. Nesta fase, a SBU tem curto tempo de
vida econômica e seus objetivos financeiros são o fluxo de caixa operacional e a redução da
necessidade de capital de giro.

28

Independendo da fase estratégica que se encontra a unidade de negócios, o risco
também é um fator a ser considerado na perspectiva financeira, sendo, conforme os autores do

BSC, um objetivo acessório. Também identificaram três temas financeiros estratégicos para
cada uma das fases das SBUs descritas anteriormente e sintetizaram os meios para medição
destes temas no Quadro 2.
Temas Estratégicos

Cres c imen to

Aumento de taxas de vendas por
segmento

Redução de Custos /
Aumento de Produtividade
Receita/Funcionário

Percentual de receita gerado por
novos produtos, serviços e

Fatia de clientes e contas-alvo

Investimento (percentual de
vendas)
P&D (percentual de vendas)

Custos versus custos dos

concorrentes

indices de capital de giro (ciclo
de caixa a caixa)

Sus ten taç ão

Vendas cruzadas
Taxas de redução de custos
Percentual de receita gerado por
novas aplicações

Despesas indiretas (percentual
de vendas)

ROCE por categoria-chave de
ativo
Taxas de utilização dos ativos

Lucratividade por clientes e
linhas de produtos

Lucratividade por clientes e

Quadro 2

Utilização dos Ativos

clientes

linhas de produtos

Co lhe ita

Es tra t ég ia da Un ida de de Neg óc ios

Aumento e Mix de
Receita

Custos unitários (por unidade de
produção, por transação)

Retorno

Rendimento (throughput)
Percentual de clientes nãolucrativos

—

Medição dos temas financeiros estratégicos (Kaplan e Norton, 1997).

b) Perspectiva dos Clientes
Conforme relação de causalidade das perspectivas na cadeia de valor, os clientes são
os elementos que, diretamente, empacam no desempenho financeiro. De acordo com Kaplan e
Norton (1997, p.67), "na perspectiva dos clientes do Balanced Scorecard, as empresas

identificam os segmentos de clientes e mercado nos quais desejam competi?'. Nesta são
alinhadas as medidas essenciais de seus resultados: satisfação, fidelidade, retenção, captação e
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lucratividade dos clientes. Se novos produtos e serviços são desenvolvidos e estes não
satisfazem as necessidades dos clientes, a criação de valor iniciada pela inovação não é

concluída (não sad alcançado o objetivo financeiro).
Nesta perspectiva, a segmentação do mercado é fator-chave para o alcance dos
resultados almejados. É difícil atender com excelência todos os clientes no mercado, pois os

indivíduos possuem diversas necessidades e, muitas destas, são conflitantes. A avaliação do
desempenho nesta perspectiva é baseada em medidas essenciais de resultados dos clientes e,
segundo Kaplan e Norton (1997, p.71), "inclui indicadores de: participação de mercado,
retenção de clientes, captação de clientes, satisfação de clientes e lucratividade de clientes".
Explicam que a participação de mercado "reflete a proporção de negócios

1111111

determinado mercado (em termos de clientes, valores gastos ou volume unitário vendido )"
que a captação de clientes "mede, em termos absolutos ou relativos, a intensidade cam que
uma unidade de negócios atrai ou conquista novos clientes ou negócios"; que a retenção de
clientes "controla, em termos absolutos ou relativos, a intensidade corn que urna unidade de

negócios retém ou mantém relacionamentos continuos com seus clientes"; que a satisfação
dos clientes "mede o nível de satisfação dos clientes de acordo com critérios específicos de
desempenho dentro da proposta de valor"; e que a lucratividade de clientes "mede o lucro
liquido de cliente e segmentos, depois de deduzidas as despesas especificas necessárias para
sustentar esses clientes". Todas estas medidas essenciais são inter-relacionadas, conforme
Figura 4.
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Participação
de Mercado

Captação de
Clientes

Lucratividade
dos Clientes

Retenção de
Clientes

Satisfação dos
Clientes
Figura 4 — Relações entre as medidas essenciais da perspectiva dos clientes (Kaplan e Norton, 1997).

Adicionalmente, outros atributos podem ser mensurados para que o desempenho nesta
perspectiva seja passível de melhor gerenciamento (através de mais informações para a
tomada de decisões). Entre eles, para Kaplan e Norton (1997, p. 76), estão os que compõem
os atributos dos produtos/serviços, o relacionamento com os clientes, imagem e reputação.

proposição de valor ao cliente depende diretamente deste desempenho. 0 tempo, a qualidade
e o prego são parâmetros que se relacionam diretamente com a proposição de valor,
compondo vetores de desempenho para a satisfação dos clientes.

c) Perspectiva dos Processos Internos
Seguindo a cadeia de valor, os processos internos da organização irão produzir

serviços e produtos para satisfazer os clientes que irão gerar o resultado financeiro conforme
estratégia definida. Segundo Kaplan e Norton (1997, p.121), "na perspectiva dos processos

internos, os executivos identificam os processos críticos ern que devem buscar a excelência, a
fim de atender aos objetivos dos acionistas e de segmentos específicos de clientes."
Kaplan e Norton (1997, p.99) afirmam que "os objetivos e medidas para a perspectiva
dos processos internos derivam de estratégias explicitas voltadas para atendimento às
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expectativas dos acionistas e clientes-alvo". Complementam que "a análise seqüencial, de
cima para baixo, costuma revelar processos de negócios inteiramente novos nos quais a
empresa deverá buscar a excelência". Para tal, propõem o gerenciamento da cadeia de valores,

que parte da identificação das necessidades dos clientes até sua satisfação, conforme ilustrado
na Figura 5.

Identificação
das Necessidades
dos
Clientes

Processo de

Processo de

Inovação

Operações

Identificar
o

Mercado

Idealizar
Oferta de
Produtos/
Serviços

Processo
de Serviço

Pós-venda

Entregar
Gerar

Produtos/

Produtos/
Serviços

Prestar

aos

Serviços

Clientes

Serviços

Satisfação
das
Necessidades
dos Clientes

Figura 5 — A cadeia de valores na perspectiva dos processos internos (Kaplan e Norton, 1997).

Historicamente, o processo de operações tem sido o foco dos sistemas de mensuração
do desempenho, segundo os autores do BSC. Mas a alta competitividade requer maior
excelência da inovação aos serviços pós-venda. Desta forma, são necessários mais indicadores
que contemplem todo o processo, da identificação das necessidades dos clientes até a

satisfação destas necessidades.
Na perspectiva dos processos internos do Balanced Scorecard, para que sejam
maximizados seus resultados, toda a cadeia de valores tem seu desempenho mensurado,
permitindo atuação nos itens críticos para a satisfação das necessidades dos clientes. 0 custo,
a qualidade e o tempo também são fatores que prejudicam o desempenho em toda a cadeia,

estando diretamente relacionado com os clientes.

d) Perspectiva do Aprendizado e Crescimento
A base para que sejam alcançados os objetivos da perspectiva dos processos internos,
dando origem à cadeia de valores proposta pelo BSC, são o aprendizado e o crescimento da
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organização. Esta perspectiva é o inicio da cadeia de criação de valor. Segundo Kaplan e
Norton (1997, p. 131), esta perspectiva "desenvolve objetivos e medidas para orientar o
aprendizado e o conhecimento organizacional". Nela se situa a infra-estrutura intelectual,
cultural e tecnológica da organização que, quando alinhada à estratégia, possibilita que os
objetivos organizacionais sejam alcançados.
Para os autores do BSC, as três categorias principais para esta perspectiva são:
"capacidades dos funcionários; capacidade dos sistemas de informação; motivação,

empowerment e alinhamento".
A Figura 6 demonstra como os vetores se interagem com os indicadores essenciais
nesta perspectiva.
Indicadores Essenciais

Retenção dos
Funcionários

Satisfação dos
Funcionários

Produtividade
dos Funcionários

Vetores
Competências
do Quadro de
Funcionários

Infra-estrutura
TecnolÓgica

Clima para a
Ação

Figura 6 — Estrutura de medição do aprendizado e crescimento (Kaplan e Norton, 1997).

O nível de satisfação, de retenção e de produtividade dos funcionários são indicadores
essenciais na perspectiva do aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e Norton (1997, p.
135), "para que as empresas alcancem um alto nível de satisfação dos clientes, pode ser
necessário que os clientes sejam atendidos por funcionários satisfeitos". Também a fi rmam
que "a retenção de funcionários costuma ser medida pelo percentual de rotatividade de
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pessoas-chave". No que diz respeito ã produtividade dos funcionários, a receita gerada por

funcionário costuma ser um indicador bem utilizado.
Kaplan e Norton (1997, p. 138) constataram que os vetores situacionais de
aprendizado e crescimento costumam ser extraídos de três variáveis criticas:
a) Competência dos funcionários:
- Habilidades estratégicas
- NA/6s de treinamento
- Alavancagem das habilidades
b) Infra-estrutura tecnológica:
- Tecnologias estratégicas;
- Bancos de dados estratégicos;
- Captura de experiência;
-

Software proprietário;

- Patentes, direitos autorais.
c) Clima para a ação:
- Ciclo de decisões críticas;
- Foco estratégico;
-

Empowerment dos funcionários;

- Alinhamento pessoal;
- Moral;
- Espirito de equipe.
No entanto, existem fatores individuais que não são considerados na proposta de
Kaplan e Norton, e que influenciam diretamente o desempenho nesta perspectiva, como o
relacionamento interpessoal. Este elemento, que extrapola o "alinhamento pessoal", tem
impacto no clima para a agrio e depende da inteligência emocional do funcionário.
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A reciclagem da força de trabalho é uma atividade importante na implantação do BSC,
pois sem a visão compartilhada, os objetivos estratégicos definidos podem não ser atingidos.
Em relação às capacidades dos sistemas de informação, segundo Kaplan e Norton

(1997, p.141), "para que os funcionários se desempenhem com eficácia no ambiente
competitivo de hoje, precisam de excelentes informações — sobre os clientes, os processos
internos e as conseqüências financeiras de suas decisões". A plataforma tecnológica da

organização deve dar amplo suporte ãs atividades criticas desempenhadas pelos funcionários,
de forma que possa ser maximizada a criação de valor para a empresa, com base na estratégia

corporativa.

2.2 LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

2.2.1 Logística

No século XVII, no exército francês, o responsável por rotinas administrativas para
deslocamentos, acampamentos e aquartelamentos era denominado maréchal des logis.

verbo loger (alojar em francês) e logos (razão em grego) deram origem ao termo "logística".
A logística empresarial compreende desde o suprimento até a distribuição Mica, do
planejamento até execução e controle.
Para Bailou (1993), "a logística empresarial associa estudo e administração dos fluxos
de bens e serviços e da informação associada que os põe em movimento". Também a

conceitua como "todas atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de
produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, assim
como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com propósito de
providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a urn custo razoável."

35

Christopher (1997) já conceitua de outra forma: "a logística é o processo de gerenciar
estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos
acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da organização e seus canais de
marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura através do
atendimento dos pedidos a baixo custo."

A grande importância da logística é a redução de custos operacionais e o aumento do
nível de serviço prestado ao cliente. Para que uma organização torne-se mais competitiva, a
mesma deve aplicar a logística com enfoque sistêmico, de modo a contribuir para o alcance de
seus objetivos estratégicos. Ou seja, gerenciar toda a cadeia de suprimento.

2.2.2 Cadeias de suprimento

A compreensão das cadeias de suprimentos é fundamental para o sucesso das
organizações que operam em um ambiente de alta competitividade. Sua concepção é recente

e, como afirmado por autores da área, muitos tópicos sobre o planejamento e controle destas
cadeias são novos e não são universalmente aceitos (Slack et al., 1997). As cadeias de
suprimento também são chamadas de "cadeias de abastecimento", ou ainda, de "cadeias de
fornecimento".

Chopra e Meindl (2003, p. 3) afirmam que "uma cadeia de suprimento engloba todos

os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um pedido de um cliente".
Segundo Slack et al. (1997, p. 411), as cadeias de suprimentos são os ramos das "redes de
suprimentos".

Dentro de uma organização, para Chopra e Meindl (2003, p.3), a cadeia de
abastecimento engloba "todas as funções envolvidas no pedido do cliente, como
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desenvolvimento de novos produtos, marketing, operações, distribuição, finanças e o serviço
de atendimento ao cliente, entre outras".
As cadeias de suprimento são geralmente formadas por diversas empresas,
independendo do grau de integração vertical destas, partindo dos fornecedores de seus
fornecedores até os clientes de seus clientes.
Gaither e Frazier (2002, p. 427) afirmam que "uma cadeia de suprimentos refere-se
maneira pela qual os materiais fluem através de diferentes organizações, iniciando com as
matérias-primas e encerrando com os produtos acabados entregues ao consumido?'.
As cadeias de suprimento representam o fluxo de materiais e informações que se
deslocam dos fornecedores até os clientes, que têm suas necessidades atendidas com os
produtos e serviços gerados pelas diversas atividades da cadeia.
Na prática, a maioria destas cadeias poderia ser chamada de "redes de suprimento".
Isto porque os estágios da cadeia podem ter mais de uma fonte de suprimento ou serem
apenas uma das fontes de outros estágios. A Figura 7 ilustra estes estágios.

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Varejista

Cliente

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor 1

Varejista

Cliente

Fornecedor

Fabricante

Distribuidor

Varejista

Cliente

Figura 7 — Os estágios da cadeia de suprimento (Chopra e Meindl, 2003).

0 objetivo das cadeias de suprimento, segundo Chopra e Meindl (2003, p.5), é
maximizar o valor global gerado. Complementa que este valor é a "diferença entre o valor do
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produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de suprimento para atender ao
seu pedido". No meio empresarial, este valor está diretamente relacionado 'a lucratividade da
cadeia de suprimento.

2.2.2.1 0 desempenho da cadeia de suprimentos

Para que seja alcançado o objetivo da cadeia, é necessário gerencid-la corn eficiência e

eficácia. Segundo Slack et al. (1997, p.426), os objetivos da gestão da cadeia de suprimentos
são: focalizar na satisfação dos clientes finais, formular e implementar estratégias baseadas na
obtenção e retenção destes clientes e gerenciar a cadeia de maneira eficaz e eficiente.
Gaither e Frazier (2002, p.429) afirmam que a administração de materiais e a

administração logística são nomes alternativos para referir-se à administração da cadeia de
suprimentos. No entanto, Slack et al. (1997, p.411) diferencia estas terminologias, sendo a
gestão da cadeia de suprimentos bem mais abrangente, extrapolando as fronteiras da empresa.
A Figura 8 permite uma melhor compreensão da visão de Slack.
tes de
ira camada

Gestão de compras e
suprimentos

Gestão da
distribuição física
Logística

Gestão de materiais
Gestão da cadeia de suprimentos

Figura 8 —Gerenciando diferentes partes da cadeia de suprimentos (Slack et al., Ic) c) )

Clientes de
unda camada
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Jones (apud Slack et al., 1997), lista três razões para considerar toda a rede da qual
uma operação faz parte, na atividade de projetos em administração de produção:
- "ajuda a empresa a compreender como pode competir efetivamente";
- ajuda a identificar ligações entre nós especialmente significativas na rede;
- ajuda a empresa a focalizar uma perspectiva de longo prazo na rede.

Segundo Chopra e Meindl (2003, p.6), existem três fatores de decisão na cadeia de
suprimento: estratégia, planejamento e operação. Quanto ao processo de uma cadeia de
suprimento, o autor afirma existir duas visões: a cfclica e a "push/pull".
Na visão cíclica, os ciclos são as interfaces entre dois estágios em uma cadeia de
suprimento. Observando a cadeia desta forma, torna-se mais claro o entendimento de sua
operação, conforme Figura 9.

CLIENTE

Ciclo de pedido do cliente
Chegada do cliente

Recebimento do
pedido pelo cliente

Emissão do pedido
do cliente

Atendimento ao
pedido do cliente

Ciclo de reabastecimento

VAREJISTA

Acionamento do
pedido do varejista

Recebimento do
pedido pelo varejista

Emissão do pedido
do varejista

Atendimento ao
pedido do varejista

DISTRIBUIDOR

Ciclo de fabricação

FABRICANTE

Ciclo de suprimentos
Pedido programação /
necessidade estoque

Recebimento pelo
fabricante

Programação para
produção

Fabricação/transporte
de componentes

FORNECEDOR

Figura 9

—

Ciclos de processos da cadeia de suprimento (Adaptado de Chopra

e Meindl, 2003).

Na visão push/pull, para Chopra e Meindl (2003, P. 13), "todos Os processos da cadeia
de suprimento recaem em urna das duas categorias, dependendo do tempo de sua execução
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compatível com a demanda do cliente." Nos processos pull, a execução é iniciada em resposta
aos pedidos dos clientes, enquanto que nos processos push, a execução ocorre reativamente
(não se conhece a demanda).
Segundo Chopra e Meindl (2003, p. 49),

para entendermos como uma empresa pode melhorar o desempenho de sua
cadeia de suprimentos em termos de responsividade e eficiência, devemos
examinar os quatro fatores-chave de desempenho da cadeia: estoque.
transporte, instalações e informação.
Para o autor, a responsividade da cadeia de suprimentos é a capacidade da cadeia:
"responder a amplos escopos de quantidades exigidas; atender com leadtimes curtos; manejar
uma grande variedade de produtos; produzir produtos altamente inovadores; e atender a um

nível de serviço muito alto." A eficiência da cadeia refere-se ao custo de todos os processos
encadeados para atender o cliente (aumentando-se o custo, reduz-se a eficiência —

considerando níveis de serviços equivalentes).

2.2.2.1.1 Estoques

O estoque, produto aguardando consumo, tem a finalidade de suprir a demanda corn

tempestividade, quando o fornecimento não acompanha a variação desta demanda. Slack et al.
(1997, p. 381) define estoque como a "acumulação armazenada de recursos materiais em um

sistema de transformação." Segundo o autor, o desequilíbrio ente a taxa de fornecimento e de
demanda pode resultar em quatro tipos de estoque: "estoque isolador, estoque cíclico, estoque
de antecipação e estoque de canal". Para Chopra e Meindl (2003, p. 53), existem estoques

cíclicos, estoques de segurança e estoque sazonais.
0 estoque isolador também e conhecido como estoque de segurança. Este tem a
finalidade de garantir a disponibilidade de material ou produto dada uma demanda incerta. A
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incerteza da capacidade de ressuprimento dos fornecedores também leva o gestor a ter um
estoque de segurança.
Quando o fornecimento é certo, porém sua disponibilização ocorre em intervalos
constantes de tempo superiores aos de consumo pela demanda, é necessário ter um estoque
cíclico, sendo ressuprido em lotes. Quanto maior o intervalo de fornecimento em relação ao
consumo, maior deverá ser o lote de material.
0 estoque de antecipação também é conhecido como estoque sazonal. De acordo com
Slack et al. (1997, p. 384), "6 mais comumente usado quando as flutuações de demanda são
significativas, mas relativamente previsíveis" — ou mesmo quando o fornecimento comportase como a demanda exemplificada acima.
O estoque de canal refere-se ao estoque em trânsito, temporalmente situado entre o
ponto de fornecimento e o ponto de demanda.
Estrategicamente, o estoque garante maior responsividade da cadeia de suprimento,
embora eleve os custos. Cabe aos responsáveis pelo gerenciamento da cadeia operar em urn
nível ótimo de estoque, de forma a maximizar o desempenho da cadeia, de acordo com as

necessidades dos clientes finais (geradores diretos de demanda). Este estoque pode ser
matéria-prima, produto em processamento ou produtos acabados. Na cadeia de suprimentos,
os produtos acabados para um fornecedor pode ser matéria-prima para a atividade de urna
unidade operativa.
Slack et al. (1997, p. 386) destaca alguns custos relevantes relacionados ao estoque:
custo de colocação do pedido, custo de desconto de pregos, custo de falta de estoque, custos
de capital de giro, custos de armazenagem, custos de obsolescência e custos de ineficiência de
produção. O gerenciamento destes custos está diretamente relacionado com o desempenho da
cadeia de suprimentos.
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2.2.2.1.2 Transportes

Ao avaliar as necessidades dos clientes, a decisão sobre os transportes pode ser crucial
para o sucesso da cadeia. Atender o cliente com maior tempestividade implica em maiores

custos (transportes rápidos são mais caros), mas o atendimento com atraso ao cliente pode
resultar em redução da demanda. Para Chopra e Meindl (2003, p. 55), o transporte é um fatorchave para o sucesso da cadeia de suprimentos, pois pode exercer grande influência sobre sua
responsabilidade e sua eficiência. Cabem aos gestores da cadeia de suprimento organizar a
estrutura de transportes de forma a atingir um equilibria entre custos com transporte e
satisfação das necessidades dos clientes, de forma a maximizar a lucratividade da cadeia, de
curto e longo prazos.
Slack et al. (1997, p. 421) ilustra o desempenho relativo de cada modal no Quadro 3.
Objetivo de desempenho
da produção

Meio de Transporte
Rodovia

Ferrovia

Via aérea

Hidrovia

Dutos

Velocidade de entrega

2

3

1

5

4

Confiabilidade de entrega

2

3

4

5

1

Qualidade

2

3

4

5

1

Custo

3

4

5

2

1

Flexibilidade de rota

1

2

3

4

5

Legenda: 1 = melhor desempenho; 5 = pior desempenho

Quadro 3 — Desempenho dos meios de transporte (Slack et al., 1997).

2.2.2.1.3 Instalações

As instalações podem transformar o estoque (fábricas) ou apenas armazená-lo
(armazéns). Estrategicamente, Chopra e Meindl (2003, p. 56) consideram as instalações como
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fator-chave no desempenho das cadeias de suprimento, pois sua
di retamente

estruturação impacta

na capacidade responsiva e na eficiência da cadeia.

No processo decisório para estruturar as instalações, devem ser considerados suas
localizações, capacidades produtivas/distributivas, metodologias

de

fabricação

e

armazenagem.

Cabe aos gerentes optarem por uma configuração das instalações que atendam as
necessidades dos clientes (nível de serviço) com o menor custo (eficiência).

2.2.2.1.4 Informação

Chopra e Meindl (2003, p. 58) afirmam que a informação é outro fator-chave para o

desempenho da cadeia de suprimento, pois pode torná-la mais eficiente e responsiva. Porém,
também afirma que existem situações onde se deve optar entre eficiência e responsividade.
Ter informação disponível implica em custos, no entanto, é suporte para o processo
decisório, seja operacional, tático ou estratégico.

A informação é fundamental para a coordenação dos processos entre os diversos
estágios da cadeia de suprimento, visando maximizar seu valor global gerado. Também é
utilizada para elaborar previsões, viabilizando projeções e análises de cenários futuros.

Intimamente relacionada com as novas tecnologias está a informação. As formas de
inter-relacionamento entre as organizações numa cadeia de suprimento geram demandas por
estruturas de comunicação com o uso de diversas tecnologias. Segundo Chopra e Meindl
(2003, p. 60), algumas destas são: EDI, Internet, ERP e SCM.
O intercâmbio eletrônico de dados — EDI (electronic data interchange) — permite a
rápida e precisa troca de informações, resultando em alto desempenho operacional e
eficiência. A Internet já possui alta capacidade de compartilhamento de informações, pois é
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acessível a todos e, embora não seja tão rápido quanto o EDI, os diversos usuários não são

obrigados a adaptarem-se a outra plataforma tecnológica, pois podem utilizar a padrão (World
Wide Web). Os sistemas de planejamento dos recursos da empresa — ERP (Enterprise
Resource Planning) — "fornecem rastreamento e visibilidade global da informação de

qualquer parte da empresa e de sua cadeia de suprimento, o que possibilita decisões
inteligentes", segundo Chopra e Meindl (2003, p. 60). Também afirma que os sistemas de

gerenciamento de cadeias de suprimento — SCM (Supply Chain Management) — vão além dos
ERP, pois enquanto este permite visualizar o que acontece na organização, o SCM oferece

suporte para as decisões sobre o que deve ser feito.
Ainda podem existir diversas tecnologias de informação utilizadas nas cadeias de
suprimento, como FMS (sistemas flexíveis de manutafura), sistemas de CRM (gestão do
relacionamento com clientes), SIG (sistemas de informações gerenciais), entre outras.

2.2.2.2 Relacionamentos em redes de suprimentos

Os estágios de uma cadeia de suprimentos podem pertencer a uma organização ou a
diversas. 0 segundo caso é mais freqüente, denotando a integração vertical. Segundo Slack et
al. (1997, p.183), quando uma organização expande-se adquirindo fornecedores, ocorre a
integração vertical a montante (upstream), e quando se expande comprando clientes, ocorre a
integração vertical a jusante (downstream). 0 autor ainda complementa que integrações

verticais upstream são consideradas, freqüentemente, estrategicamente defensivas, uma vez

que reduz a probabilidade de concorrentes tomarem o controle de algum fornecedor
importante; assim como integrações verticais downstream geralmente são consideradas
estrategicamente ofensivas, por permitir maior contato com os clientes finais, aproximando a
organização dos mercados.
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A integração vertical, quando hem estruturada, pode aumentar a qualidade, tornar os
processos mais rápidos, confiáveis e flexíveis, além de possibilitar maior redução de custos
através do compartilhamento da logística, P&D, entre outras atividades realizadas pelas
organizações que participam da cadeia de suprimentos.
No entanto, estes benefícios podem ser obtidos sem a integração de fato (através do
aumento da propriedade). Lamming (apud Slack et al., 1997, p. 433) conceitua a parceria
como "o compartilhamento de riscos e recompensas de tecnologia e inovação, levando ã
redução de custos, ao aprimoramento na entrega e na qualidade e ã ampliação de vantagem
competitiva sustentada". A parceria é um exemplo de relacionamento entre organizações
pertencentes a uma mesma cadeia de suprimentos. Quanto maior for a interdependência entre
a organização e o parceiro, melhor sera" este relacionamento.
Os tipos de relacionamentos, juntamente com sua característica, estão presentes no
Quadro 4.
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Tipo de relacionamento

Elementos de Troca

Exemplos

Hierarquia integrada

Pessoas, materiais, bens e serviços,
tecnologias, capital e ações.

Empresa produtora de
produtos Calicos, p.ex., papel
ou alumínio.

Semi hierarquia

Pessoas, materiais, bens e serviços,
tecnologias, informação, capital, ações,
controle centralizado e estrutura divisional,

Empresas multi-divisões,
empresas holding, p.ex.,
químicas e alimentícias.

Co contratação

Contrato de médio e longo prazos,
tecnologias, pessoas, especificações,
materiais, bens, serviços e conhecimento.

Parcerias, joint ventures,
p.ex., automobilística.

Contratação coordenada

Especificação, pagamento, informações de
planejamento e controle, e materiais.

Projetos, p.ex., de construção.

Elos de receita
coordenadas

Contrato, medidas de desempenho,
especificações de processos e produtos,
marca, instalações, treinamento.

Licenças e franquias, p.ex.,
redes de fast food.

Comprometimento
comercial de longo prazo

Reserva de capacidade futura, bens e
serviços, especificações ,

Pedidos programados, p.ex.,
na indústria eletrônica.

Comprometimento

comercial de médio prazo

Comprometimento parcial com trabalhos
futuros, reserva de capacidade, bens e
serviços, especificações.

Fornecedor preferencial, p.ex.
material de defesa.

Comprometimento
comercial de curto prazo

documentações.

-

-

Bens e serviços, pagamentos, outras

Pedidos eventuais, p.ex.,

compra de material de
escritório.

Quadro 4 - Elementos de troca em diferentes tipos de relacionamento (Slack et al_ 1997).

No gerenciamento estratégico de cadeias de suprimentos, o relacionamento entre as
unidades de negócios participantes é fator critico de sucesso. A busca por uma cadeia mais
responsiva e com menor custo global operacional deve ser o foco ao optar pelos tipos de
relacionamento entre os elos da cadeia.

3 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

3.1 A ORGANIZAÇÃO
0 centro de distribuição de bebidas em análise é composto por um armazém, urn pátio
e uma estrutura administrativa.

No armazém ficam localizados os produtos a serem destinados ao mercado e espaço
destinado à carga, descarga e movimentações internas (empilhadeiras, paleteiras e pessoas
para suporte operacional — operadores, ajudantes e conferentes). A descarga de produtos em
lotes provenientes das fabricas é responsável pelo suprimento do centro de distribuição. A
montagem das cargas a serem entregues aos clientes é manual, porém, sistematizada
(considerando os tipos de embalagens presentes nas cargas com os pedidos de clientes).
A distribuição física dos produtos ao mercado é realizada por diversos tipos de
veículos, dependendo da característica do cliente e considerando restrições geográficas.
Veículos com menor capacidade possuem maior agilidade na distribuição urbana, porém seu

custo é maior (por unidade distribuida). Já os veículos com maior capacidade, possuem menor
custo operacional unitário, sendo utilizado para grandes entregas, grandes distancias e poucos
clientes (reduzindo custos com descarga).
A Figura 10 demonstra o fluxo operacional diário de um centro de distribuição de
bebidas.
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Digitação do
Pedido de
Venda

Processamento
do Pedido

Gestão de
Estoque

Importação dos
pedidos

Critica de
pedidos

Escala Equipes

Conferência,
troca, refugo,
devolução e

Descarga do
caminhão

Entrada no
Centro de

Roteirização / i

Separação das
ordens de
carreaamento

Saida do Centro
de Distribuição

nictriht

4—

Abastecimento
(transferências)

Emissão das
Notas Fiscais

Carregamento

Entrega das
Notas Fiscais

Liberação da
Equipe de Entrega

Liberação dos
caminhões

arartrA

t

I

ENTREGA DE PRODUTOS

Figura JO — Fluxo operacional em um centro de distribuição de bebidas (Fonte: do autor).

O gerenciamento logístico do centro de distribuição pode ser dividida em 4 áreas:

distribuição urbana, armazém, suprimento e controle.

3.2 A CADEIA DE SUPRIMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

0 cliente final dos produtos fabricados por uma indústria de bebidas são os
consumidores. Estes produtos são adquiridos pelos consumidores através de diversos pontos
de venda (clientes): bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, entre outros. Estes
clientes compram os produtos de revendas, centros de distribuição, sub-distribuidores ou
mesmo supermercados. Nestes últimos, também chamados de clientes-chave, o consumidor
pode comprar os produtos do fabricante geralmente a um valor inferior aos dos ofertados
pelos outros clientes, por ter menos intermediários entre a fabricação do produto e o
consumidor (além da redução de custos ocasionada pelas compras em grandes lotes) — embora
não seja incomum o ressuprirnento dos supermercados através de centros de distribuição.
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Na cadeia de suprimentos, ainda temos os fornecedores de matéria-prima para as fábricas
(cevada, açúcar, lúpulo, cereais e maltes especiais etc.) e outros produtos semi-elaborados
(concentrados, garrafas e barris etc.) que suprem a demanda fabril.
Para que ocorra este fluxo de materiais descrito acima, é necessário ter uma infraestrutura de transporte. Na distribuição urbana (fluxo de produtos do centro de distribuição
para os clientes), são utilizados veículos de médio porte para transportar em os produtos.

Veículos menores transitam com maior facilidade em regiões urbanas, permitindo maior
agilidade na entrega dos produtos ao cliente.
Ainda existe uma infra-estrutura tecnológica composta de sistemas licenciados (sistemas
operacionais, ERPs, softwares para roteirização, entre outros) utilizados para atender as
necessidades especificas da organização. Estes permitem a troca de informações entre as
diversas unidades de negócio da cadeia de suprimentos, além de permitir uma melhor
operacionalização das atividades internas.
A Figura 11 ilustra a estrutura da cadeia de suprimentos em análise, bem como os fluxos
de material/produto e de informação.
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Figura 11 — Cadeia de suprimentos do centro de distribuição de bebidas (Fonte: do autor).
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As setas bidirecionais indicam o fluxo de informações, enquanto que as setas
unidirecionais representam o fluxo de materiais/produtos.

3.3 DESENVOLVIMENTO

DO

BALANCED

SCORECARD

NO CENTRO DE

DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

Para que se possa desenvolver a perspectiva dos processos internos do centro de
distribuição, é necessário entender seu mapa estratégico.
Para cada atividade realizada no centro de distribuição em análise, existe sua descrição,
contemplando o que é feito, a missão e a visão. Nesta descrição, ainda são explicitados os
fornecedores diretos (internos e externos) e seus insumos, assim como os clientes diretos que
consomem ou utilizam os produtos gerados pela atividade descrita.
A partir da descrição do negócio, são analisados os principais produtos para a satisfação
das necessidades dos clientes e constituem-se os indicadores de controle. Nestes, ainda, são
focados os itens de controle críticos que estão diretamente ligados As metas organizacionais,
para o gerenciamento adequado das atividades. Essas atividades são explicitadas em
fluxogramas para cada tarefa, resultando em um macrofluxograma da atividade.
Os itens de controle criticas são parâmetros críticos para o sucesso da atividade, que
quando alinhada estrategicamente, permitem a criação de valor em longo prazo. A descrição
da visão e da missão para cada atividade contribui para o desenvolvimento da visão
compartilhada organizacional.
Para um centro de distribuição de bebidas, é passive] estruturar um mapa estratégico,
conforme Figura 12.
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Figura 12 - Mapa estratégico do centro de distribuiçdo de bebidas (Fonte: do autor).

Quando a atividade não tem o resultado esperado, é realizado o tratamento das anomalias

(para cada item de controle que não esteja atingindo a meta). Este tratamento é composto da
análise do fenômeno, seguida da análise das causas e ponderação quanto a autoridade,
impacto, custo e tempo. Após detecção do problema e priorização, é desenvolvido um "piano
de K.-do" contendo o que, porque, como, quem e quando deve ser feito. Após execução,
analisado o resultado, os pontos problemáticos e são propostas novas ações (caso persista o
problema).
Após identificação dos objetivos da organização (através de workshops com seus
dirigentes e especialistas), definem-se as perspectivas a serem utilizadas no modelo, de forma

que seja criada uma cadeia de valor, interligadas por relações de causa e conseqüência. Em
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seguida, definem-se os responsáveis pela estruturação do BSC. Estes deverão acompanhar a
evolução da implantação e atuando para garantir seu sucesso.
Para os indicadores da perspectiva financeira, informações contábeis consistentes e
relevantes são fundamentais para um adequado acompanhamento do desempenho financeiro
da cadeia de suprimentos. Compartilhando informações contábeis internas, podem-se
estruturar indicadores financeiros para a cadeia (EVA, ROI, lucratividade da cadeia, entre
outros). A Contabilidade é elemento chave nas informações desta perspectiva, que refletem as
conseqüências de todas as outras perspectivas.
Na perspectiva dos clientes, devem ser focados os clientes finais da cadeia de
suprimentos, neste caso, os consumidores de bebidas. Dos indicadores propostos no modelo
básico dos autores do BSC, são cabíveis a satisfação, a fidelidade, a retenção e a captação de
consumidores. A segmentação de mercado é fundamental para um bom desempenho nesta
perspectiva. São monitorados os atributos dos produtos/serviços, a marca e o relacionamento
com os consumidores.
Também são identificados indicadores para a perspectiva dos processos internos e de
aprendizado e crescimento.
Após a escolha e elaboração dos indicadores de resultado, devem ser desenvolvidos os
indicadores de tendência (ou vetores de desempenho). 0 resultado deste processo deve ser
concluído com a elaboração de um "mapa estratégico". Este, segundo Kaplan e Norton (2004,
p.10), é a representação gráfica das conexões entre as perspectivas através dos indicadores
selecionados.
Por fim, elabora-se o plano de implementação com os responsáveis de cada di-ea da
organização.

Em função dos objetivos desta pesquisa, é focada a perspectiva dos processos internos,
onde são desenvolvidos os objetivos estratégicos e seus indicadores.

53

3.3.1 A perspectiva dos processos internos no centro de distribuição

possível estruturar a logística do centro de distribuição de bebidas nas seguintes áreas:
Distribuição (contemplando entrega e roteirização) e Armazém (contemplando suprimento,
armazenagem e controle).

Na Distribuição, temos os seguintes indicadores:
Atividade
Produto

Entrega

Indicador

Unidade

Gestão de Custos

Frete Entreqa

Gestão da Entrega

Ocupação
Utilização

Jornada média
Dispersão de tempo
Dispersão de deslocamento
Devolução
Pesquisa de Satisfação

Rs
90
%
h
%
%
%
%

Absenteísmo Equipes

%

Gestão da Roteirização
Gestão da Qualidade
Gestão de Pessoas

Quadro 5 — Indicadores de desempenho da Distribuição (Fonte: do autor).

A gestão de custos da Distribuição é mensurada a partir do indicador "Frete Entrega".
Este é um indicador necessário quando o transporte dos produtos é realizado por algum
operador logístico. Quando isto não ocorre, indicadores como "Consumo de Combustiver,
p.ex., são necessários para uma boa gestão de custos.
Na entrega temos os indicadores "Ocupação", "Utilização" e "Jornada Média". A
Ocupaçtio representa o uso do espaço interno dos veículos destinados à entrega de produtos.

Como o frete é baseado principalmente pelo deslocamento, aumentando a ocupação, reduz-se
o custo com frete por unidade distribuída. A Utilização representa o uso da frota contratada,
podendo o indicador ultrapassar o resultado de 100%, quando toda frota é utilizada e num
mesmo veiculo é realizado duas viagens no mesmo dia. A contratação de frotas de operadores
logísticos é uma alternativa à contratação de fretes esporádicos, resultando em redução de
custos com distribuição. A Jornada Média é o indicador que representa o tempo da jornada de
trabalho das equipes de distribuição. É um indicador importante quando a equipe é
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terceirizada, pois esta diretamente ligada â gestão de risco trabalhista. Também é fundamental
para assegurar a produtividade da equipe, pois o desgaste físico da equipe na operação de
entrega é elevado.
Na roteirização, processo em que as rotas de entrega são simuladas e são planejadas as
entregas, os indicadores de dispersão são fundamentais para assegurar um

correto

dimensionamento de tempo e de ocupação. Tanto o tempo real em rota, quanto a distância
percorrida em rota são medidos e comparados com o planejado, sendo as dispersões
representadas pelos indicadores Dispersão de tempo e Dispersão de deslocamento.
Quanto â qualidade operacional, o percentual Devolução é o principal indicador de
desempenho. Baixo percentual de devolução implica em urna operação mais eficiente. A
Pesquisa de Satisfação também é outro indicador destinado a controlar a qualidade do

processo de entrega. Podendo ser aplicado tanto nas equipes de entrega, quanto nos clientes

atendidos por elas, esta pesquisa permite mapear as lacunas existentes para se alcançar a
excelência operacional para seus usuários. O percentual representa o quanto do processo está
sendo avaliado positivamente. É importante estar sempre revisando esta pesquisa, de forma

que a mesma contemple os elementos atuais de satisfação dos usuários.
Um outro indicador de desempenho é o Absenteismo Equipes, na gestão de pessoas.
Pessoas motivadas tendem a sempre estarem presentes e o custo da falta é elevado e pode
comprometer a qualidade da operação planejada na roteirização.
A outra área na logística do centro de distribuição de bebidas, com foco mais interno, é o
Armazém. Seus indicadores de desempenho podem ser visualizados no Quadro 6.
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Atividade

Produto

Indicador

Unidade

Frete Suprimento

R$
R$
R$
R$

Prejuízo Operacional
Gestão de Custos

Armazém
Gestão de Carregamento
Gestão de Estoque
Gestão de Pessoas

Diferença de Estoque PA
Diferença de Estoque AG
Refugo de garrafas
Apoio Logístico
Tempo Médio de Carga
Tempo Médio de Descarga
Nível de Serviço
Absenteísmo Equipes

RS
li

Quadro 6 — Indicadores de desempenho do Armazém (Fonte: do autor).

No armazém, quanto aos custos, também são gerenciado fretes, porém, apenas o Frete
Suprimento (de transferências de produtos das fábricas para o centro de distribuição). Ainda é

mensurado o Prejuízo Operacional, resultante de quebras com movimentação interna, entre
outras ocorrências. A Diferença de Estoque é constatada nos inventários, onde é confrontada a
contagem física do estoque com o estoque no sistema. Este indicador reflete diretamente o
desempenho do controle no armazém e é subdividido em PA (produto acabado) e AG (ativo
de giro). Por produto acabado entende-se as unidades destinadas ao mercado para consumo e
ativos de giro são materiais necessário para operacionalizar a logística do centro de
distribuição (paletes, chapas de compensado, vasilhame, garrafas retomáveis etc.). 0 Refugo
de garrafas também é outro indicador de desempenho fundamental na operação logística de

distribuição de bebidas. Pot refugo entende-se a perda de garrafas retomáveis pelo fato das
mesmas não serem possíveis de entrar novamente nas linhas de produção fabris (p.ex., uma
garrafa com o bico quebrado). As equipes de entrega devem garantir o menor refugo possível,
pois ao retomar com uma garrafa quebrada, o centro de distribuição arca com este prejuízo.
Em

alguns casos, o

refugo.

Ainda

operador logístico também pode ser penalizado por altos indices de

na gestão de custos do armazém, o Apoio Logístico são os recursos utilizados

para a movimentação interna e para o processo de armazenagem. Neste indicador são
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contemplados custos corn empilhadeiras, operadores, ajudantes, gás de empilhadeira, entre
outros.
Na gestão de carregamento, os indicadores monitoram os tempos de carga e descarga da

operação. 0 Tempo Médio de Carga refere-se ao carregamento de produtos para entrega no
mercado e o Tempo Médio de Descarga, à descarga de produtos provenientes das fábricas.
Um indicador fundamental no centro de distribuição é o Nível de Serviço, na gestão de
estoque do armazém. Este representa a disponibilidade de produtos aos clientes. Se o nível de

serviço está em 96%, significa que no período ocorreram 4% de indisponibilidade de produtos
em relação aos pedidos.
Por fim, assim como na Distribuição, um outro indicador de desempenho no Armazém é
o Absenteísmo Equipes, na gestão de pessoas.

Fundamental para que o desempenho operacional seja positivo, é o estabelecimento de
metas para cada indicador. Sem as metas, não existe estimulo para o alcance da excelência

operacional, bem como não é possível extrair dos indicadores se o resultado é positivo ou não.

3.3.2 0 mapa estratégico do centro de distribuição de bebidas

0 posicionamento destes indicadores no mapa estratégico é fundamental para a
compreensão do modelo de gestão. Aba ix o são associados os elementos presentes no mapa
estratégico com os indicadores de desempenho da logística do centro de distribuição. Os
elementos EVA (Economic Value Added),

Participação de mercado, Marca, Pregos

competitivos, Inovação e Infra-estrutura não são detalhados ao nível de indicadores, pois os
mesmos não estão diretamente ligados à logística do centro de distribuição, não sendo objeto
da pesquisa (embora estes também contribuam para o atingimento dos objetivos estratégicos
da organização).
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Qualidade do Produto/Serviço:
•

Devolução

•

Nível de Serviço

Produtividade:
•

Ocupação

•

Utilização

•

Dispersão de tempo e deslocamento

Eficiência em custos:

•

Frete Entrega e Suprimento

•

Prejuízo Operacional

•

Diferença de Estoque

•

Refugo

•

Apoio Logístico

Equipes capacitadas:
•

Tempo Médio de Carga e Descarga

Equipes motivadas:

•

Jornada Média

•

Absenteísmo

•

Pesquisa de Satisfação

A Figura 13, embora não muito clara em função do cruzamento de linhas, permite
visualizar estas inter-relações.
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Atividade

Participação de mercado

Indicador
Frete Entrega
Ocupação

Entrega

Atividade

Armazém

Utilização
Jornada rn&lia
Dispersão de tempo
Dispersão de deslocamento
Devolução
Pesquisa de Satisfação
Absenteísmo Equipes

uatidade no Produto/S ,arvico

Preços competitivos
Angior..

Indicador
Frete Suprimento
Prejuizo Operacional
Diferença de Estoque PA
Diferença de Estoque AC
Refugo de garrafas

odutividade

Efictencia em Custos

Apoio Logístico
Tempo Médio de Carga
Tempo Médio de Descarga
Nível de Serviço
Absenteismo Equipes

Equ

pack dàsJ

fra-estru

Figura 13 —Inter-relacdo entre os indicadores e o mapa estratégico do centro de distribuição (Fonte: do autor).

As setas mais largas alocam os indicadores aos objetivos estratégicos de cada
perspectiva, enquanto que as setas mais finas interligam as perspectivas.

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Após a análise das operações logísticas de um centro de distribuição e a identificação e
seleção dos objetivos estratégicos, foi possível construir um mapa estratégico coin ênfase na
perspectiva dos processos internos. A partir deste mapa, foi possível identificar alguns
indicadores de desempenho na organização. 0 estabelecimento de metas para cada indicador é
fundamental para que as Kb- es executadas na organização estejam alinhadas com a estratégia
organizacional. A compreensão das relações de causalidade entre os indicadores após sua
inserção no mapa estratégico tornou mais clara a participação de cada elemento, em direção
aos objetivos organizacionais.
Portanto, é possível estar gerenciando a logística do centro de distribuição de bebidas
com o auxilio do mapa estratégico, podendo este, juntamente com os indicadores, resultar no
modelo de gerenciamento proposto. É importante constatar que a viabilidade do
desenvolvimento da perspectiva dos processos internos do Balanced Scorecard foi possível
com a utilização dos mapas estratégicos. Sem este instrumento, a estruturação dos indicadores
torna-se confusa e tende a perder o foco na estratégia.
Recomenda-se o complemento desta pesquisa a análise dos centros de distribuição com
enfoque em outras perspectivas do Balanced Scorecard, de forma a complementar a pesquisa
aqui realizada. Também podem ser objeto de pesquisa as fábricas de bebidas, por estas
fazerem parte da cadeia de suprimentos aqui pesquisada.
Outro ponto a ser desenvolvido é a análise do desempenho dos operadores logísticos.
Muitos deles operam dentro das organizações e atuam como parceiros na busca do objetivo
estratégico da "organização-cliente".
Enfim, ainda pode ser realizada uma pesquisa utilizando a metodologia empregada neste
trabalho, para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de algum setor ou área de
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um órgão público ou do terceiro setor. Elementos como produtividade e redução de custos,

mui to presentes em organizações com fins lucrativos, podem vir a tornar as organizações
destes setores mais eficientes no que diz respeito ao uso de seus recursos.
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