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RESUMO

A combinação de fatores econômicos causou grandes mudanças na indústria
de manufatura mundial. Empresas que decidiram manter-se no mercado e,
empresas que surgiram nesta área entenderam a necessidade de se adaptar a
crescente solicitação de agilidade de seus clientes. Para isso, houve a necessidade
de avaliar seu processo de sua manufatura, iniciando por suas áreas de gestão dos
serviços de apoio. A gestão da cadeia de suprimentos possui influência direta no
processo de fabricação da empresa alfa, devido ao fato da criticidade de seus
produtos. Com isso, houve a necessidade de avaliar sua política de logística inbound
para componentes importados (componentes do tipo B). A partir deste contexto,
este trabalho será elaborado pela metodologia do estudo de caso, identificando os
principais pontos das políticas de insourcing e outsourcing voltados para a empresa
alfa, atuante no mercado mundial com produtos voltados ao sistema de defesa. A
partir deste estudo, foi possível observar a relação das políticas para a gestão da
cadeia de suprimentos adotadas em diferentes situações dentro do ambiente de
estudo e a visão que a empresa possui a respeito dessas políticas. A pesquisa
demonstrou que a empresa dedica recursos para resolver problemas e melhorar
serviços internos para atender seus clientes, porém, em alguns casos os recursos
não são balanceados. As ações tomadas pela empresa estão alinhadas em sua
maioria com as propostas pela literatura.

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos. Logística.
Outsourcing. Terceirização.

Insourcing.
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ABSTRACT

The combination of economic factors caused great changes in the
manufacturing industry in the world. Companies that have decided to stay in the
market and companies that have emerged in the area understand the need to adapt
to a growing demand of agility of their customers. For this, it was necessary to
evaluate the process of their manufacture, starting with their areas of management
support services. The supply chain management has a direct influence on the alpha
company's manufacturing process due to the criticality of their products. With this, it
was necessary to evaluate their inbound logistics policy for imported components
(type B components). From this context, this work will be elaborated by the
methodology of the case study, identifying the main points of insourcing and
outsourcing policies aimed at the alpha company active in the world market with
products focused on the defense system. From this study, it was possible to observe
the relationship of the policies for the supply chain management adopted in different
situations within the study environment and the company's view regarding these
policies. The research demonstrated that the company dedicates resources to solve
problems and improve internal services to meet their customers, but in some cases
the resources are not balanced. The actions taken by the company are mostly
aligned with the literature proposals.
Key-words: Supply chain management. Logistics. Insourcing. Outsourcing.
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1 INTRODUÇÃO
A gestão da cadeia de suprimentos é de vital importância para a indústria no
Brasil, pois, é através desta gestão que as atividades de várias empresas se tornam
integradas. A gestão da cadeia de suprimentos busca alavancar o posicionamento
estratégico melhorando a eficiência operacional, analisando os processos gerenciais
que se incorporam nas áreas funcionais dentro de cada empresa. (BOWERSOX Et
al, 2014).
Singh et al, (2009), afirmam que a liderança na gestão dos serviços logísticos
vem se mostrando importante no cenário atual da cadeia de suprimentos. Sob o
ponto de vista de negócios, a gestão de serviços logísticos é o planejamento, a
operação e o controle de um sistema para a criação de valor, o qual envolve a
recuperação de valor de diferentes tipos e volumes ao longo do tempo.
(GOVINDAN; SOLEIMANI; KANNAN, 2015).
A logística está inserida nas estratégias de operações, que, conforme Cerra et
al, (2009) é uma aplicação prática baseada em estratégia competitiva, na qual a
empresa deve elaborar seus objetivos de desempenho e a forma de analisá-los. As
indústrias brasileiras consideram apenas custos diretos de construção e fabricação
durante o projeto de implantação, ignorando as redes de operações logísticas.
(Estadão, 2014).
Segundo Coelho (2010), a logística envolve o transporte e a distribuição,
abrangendo também a armazenagem, a gestão de estoques, a gestão de compras e
as atividades da gestão de apoio. Para Ballou (2010), a logística é a junção de
quatro atividades que são basicamente a aquisição, a movimentação, a
armazenagem e a entrega dos produtos, sendo necessário a gestão para este
planejamento logístico.
Atualmente o transporte logístico no Brasil é predominantemente rodoviário,
somando 61,1% do total de transportes para as cargas. (IBGE, 2016). Essa
defasagem (Estadão, 2014), pode impactar em um aumento de até 13% no custo
final de um produto, tornando o país menos competitivo.
Este sistema logístico é considerado um sistema de criação de valor pode ser
dividido em terceirização ou primarização (reintegração). (SINGH et al, 2009).
Conforme Hingley et al, (2011) terceirização ou outsourcing se torna um item chave
na liderança para gerenciamento, de modo que todo o processo logístico seja
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integrado. Em serviços terceirizados, as organizações buscam contratar serviços
pontuais dos provedores logísticos, evitando o envolvimento em atividades mais
integradas, diminuindo assim seus custos diretos (VIVALDINI; PIRES, 2010).
Buscando diminuir estes custos diretos, a empresa analisa divers

as

políticas, dentre elas a de Insourcing, a qual refere-se a uma reversão de uma
decisão estratégica (CABRAL et al, 2013). Segundo Drauz (2013), essa estratégia é
baseada na primarização, que é manter sob o controle da empresa, toda atividade
externalizada, podendo ou não aumentar os custos diretos.

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA DE PESQUISA
A indústria de armas no Brasil teve início na década de 1920 com a produção
de munições de uso esportivo e, na década de 1960 teve início a produção de armas
e coletes balísticos (WELFER, 2014). O sistema bélico brasileiro possui um déficit de
empresas com capacidades logísticas para o transporte destas cargas. (DCI, 2017).
O ministério da defesa, desde 2012 vem incentivando as empresas nacionais
que se relacionem neste segmento, diminuindo taxas e encargos. (Ministério da
defesa, 2017). Atualmente, através do incentivo realizado pelo governo (em 2012), a
exportação de produtos bélicos cresceu 235 vezes, gerando retornos diretos de até
US$ 2,3 bilhões. (Época, 2016). Neste contexto, a indústria de defesa brasileira vem
se desenvolvendo com grande potencial para armas de fogo, munições e veículos
para transporte, defesa e resgate. (ISTOE, 2015).
A empresa focal analisada ao longo desta pesquisa, será denominada
“empresa Alfa”, está inserida na área de defesa, realizando vendas diretas para o
setor de defesa e indiretas para o setor varejista. Por questões de segurança não foi
permitido a utilização de seu nome, porém a empresa permitiu a utilização dos
dados necessário para desenvolvimento desta pesquisa.
A empresa Alfa, fornece exclusivamente armas e munições para a força
nacional, realiza exportações para mais de 80 países e possui em seu grupo mais
de 15 empresas. Atualmente é considerada a 4ª maior produtora de armas no
mundo e a segunda maior produtora de munições. Trabalhando com sistemas
terceirizadas logísticos para transportes de componentes, e, utilizando transporte
próprio para a entrega do produto final para o Exército.
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A empresa estudada tem sua renda a partir de licitações, vendas para lojas
especializadas e força nacional. Para a força nacional, o fornecimento dos produtos
é feito de maneira regular, possuindo um estoque mínimo nos CD’s (centros de
distribuição). Os CD’s ficam localizados estrategicamente para uma resposta rápida
em casos de sinistros.
Para as lojas especializadas, a venda é conforme demanda dos clientes. Para
as licitações, a empresa somente faz a compra de componentes quando existe a
confirmação do pagamento, o que diminui o tempo total para entrega do produto ao
cliente, gerando multas diretas por atrasos.
A empresa Alfa tem como política para redução de custo não possuir
estoques. Devido a esta política, ocorrem desabastecimentos durante o processo de
montagem por falta de componentes. Assim a aquisição de novos componentes em
modo de urgência se faz necessária e, para isso, busca fornecedores de serviços
logísticos que devido ao grau de exigência do item não são considerados aptos
(quanto ao critério de qualidade garantida) e capazes de realizar as entregas
(distância e segurança) dentro do prazo necessário.
A constante busca por fornecedores capazes de atender os critérios de
qualidade em serviços logísticos auxiliou no desenvolvimento de diferentes métodos
de avaliação. Durante a busca por estes critérios, o modelo proposto por Tontini e
Zanchett (2010) se mostrou o mais adequado para auxiliar no desenvolvimento
desta pesquisa. Logo, considerando este contexto, qual seria a importância de existir
um sistema logístico interligado com fornecedores, mas controlado pela Empresa
Focal a fim de assegurar a qualidade da logística inbound?

1.2 OBJETIVOS
A seguir são apresentados os objetivos aos quais são pretendidos alcançar,
sendo utilizados como norteadores para o desenvolvimento desta pesquisa.
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1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo desta pesquisa é analisar a qualidade dos serviços logísticos na
empresa Alfa a luz do modelo proposto por Tontini e Zanchett (2010). Para tal, o
entendimento das diferentes visões relacionadas à gestão e políticas adotadas na
logística dos componentes se faz necessário.

1.2.2 Objetivos Específicos
Para fundamentar o objetivo geral deste trabalho, alguns objetivos específicos
devem ser ressaltados. Tais objetivos estão divididos conforme:


Analisar o funcionamento da cadeia logística para transporte de
componentes provenientes dos fornecedores para a empresa de defesa
estudada, segundo a literatura apresentada no capítulo 2;



Comparar as dimensões da qualidade do serviço logístico apresentadas
na literatura por Tontini e Zanchett (2010), com os dados de qualidade
obtidos na empresa estudada;



Comparar as dimensões da qualidade apresentadas na literatura por
Tontini e Zanchett (2010) com a percepção dos envolvidos no processo
de serviços logísticos na empresa de defesa estudada;



Avaliar o atual serviço logístico inbound relacionado ao transporte de
componentes dos fornecedores de classificação “B” para a empresa focal
desse estudo;

1.3 JUSTIFICATIVA

Nesta seção, são apresentados os diferentes motivos pelos quais esta
pesquisa será realizada, para isso serão considerados dois aspectos, justificativa
prática e justificativa acadêmica.
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1.3.1 Justificativa Prática
Atualmente, a empresa Alfa considera seu sistema logístico como um recurso
valioso, analisando os tempos de transporte para os itens. A empresa defini seus
itens em A, delimitando itens manufaturados nacionais, itens B, sendo itens
importados manufaturados ou matéria prima e itens C, sendo itens comerciais. Neste
contexto, deve-se analisar se a empresa deve gerenciar ou não o transporte de
fornecedores de componentes do tipo “B”, avaliando o tempo de transporte de um
produto aliado a qualidade do serviço logístico de seus fornecedores. Na figura 1 é
ilustrada a relação entre os fornecedores de componentes e os operadores
logísticos.

Figura 1 Esquema de provedores de serviços e fornecedores

Fonte: Elaborado pelo autor
Para o desenvolvimento de um fornecedor, critérios como custo e qualidade
são considerados. Após o atendimento destes critérios, o fornecedor é considerado
homologado. Para cada item existe apenas um fornecedor, sendo possível somente
o fornecimento do mesmo item por fornecedores. A tabela 1 ilustra itens
semelhantes para 3 fornecedores homologados.
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Tabela 1 Classificação de fornecedores de componente
Classificação
do fornecedor

Tempo de
Entrega

Transporte

Custo
extra

D

6 dias

Próprio do fornecedor

0%

E

180 dias – 240
dias

Terceiro controlado
pela empresa focal

2%

F

2 dias

Próprio do fornecedor

7%

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da empresa.
Para compras efetivadas pelo exército, são utilizados preferencialmente itens
dos fornecedores D e E. Quando é verificada a falta destes itens, automaticamente o
sistema emite ordem de compra. Porém, em muitos casos, quando não existe o item
destes fornecedores, o item do fornecedor F é utilizado. Quando este item é
utilizado, existe um aumento médio de até 7% no custo com inspeções, munições e
retrabalhos para a aprovação do produto final.
Os fornecedores de componentes do tipo B são fornecedores de itens
importados e que possuem um tempo médio de entrega com variação entre 180 dias
e 240 dias. O fluxo de transporte destes componentes normalmente gira em torno do
transporte de navio do pais de origem até o porto localizado em São Paulo. Após a
espera do desembaraço aduaneiro, o transporte é realizado via terrestre para a
cidade de Porto Alegre, até o porto seco, no qual o item fica disponível para
utilização da empresa.
Analisando a produção de um determinado produto, o qual foi em 2014 e
2016, houve a utilização de itens do fornecedor F, para um cliente ao qual existe
uma necessidade elevada de aceitação de qualidade. A tabela 2 apresenta um
comparativo deste mesmo item no passado.

Tabela 2 Comparativo de produção com fornecedores distintos
Ano

Total
Produzido

Média de

Prazo para

Tempo para

Inspeções

entrega do

transporte

por Item

Produto

2016

1.500

6,4

14 dias

5 dias

2014

1.500

3,3

26 dias

14 dias
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da empresa.
A tabela 2 apresenta a produção de 1.500 produtos prontos em 2 períodos de
tempo. Durante o ano de 2014 a empresa possuía estoques do fornecedor A,
conseguindo atender a demanda de pedidos. Porém, durante o ano de 2015, a
empresa adotou uma política de redução de estoques, diminuindo assim os
estoques de componentes da empresa, o que em 2016 afetou a qualidade dos
produtos entregues. Neste contexto houve a necessidade de realizar 51,5% a mais
de inspeções e retrabalhos para que a qualidade do produto final fosse mantida.
Conforme exemplificado, em 2014 haviam 26 dias de prazo para a entrega do
produto final, e, em 2016 haviam 14 dias para esta entrega. O tempo necessário
entrega do produto era de 14 dias em 2014 (transporte aéreo). Em 2016, o tempo
médio de transporte do item era 5 dias, permitindo assim a entrega no prazo.
A entrega do lote de 1.500 itens comparados na tabela 3 ocorreu com atraso
de 9 dias. Este atraso gerou multa para a empresa totalizando 8% do faturamento
(navio + multa). Considerando o custo de estoques para manter os componentes e o
mesmo número de inspeções de 2014 (3,3 por item). Caso o atraso ocorresse, a
multa seria de 6% (subtraindo o custo das inspeções extras).
Referente a este contexto apresentado, no que se refere a atrasos oriundos
do processo de transportes de fornecedores, a empresa os penaliza repassando as
multas. Para os casos em que o transporte logístico independe de fatores externos
(fornecedores de componentes, sinistros de natureza não natural), a multa contratual
é absorvida pela empresa em sua totalidade. Atualmente a empresa alfa conta com
três prestadores de serviços logísticos, denominados fornecedor G, H e I.
A empresa Alfa atende diferentes ramos do setor de defesa devendo analisar
a melhor maneira para o recebimento de cada componente. A utilização de
transportes logísticos distintos ou a combinação deles se faz necessária, podendo
ser considerada parte crítica do negócio.

1.3.2 Justificativa Acadêmica
Como principal justificativa acadêmica para esta pesquisa, pode-se citar o fato
do aumento da base de dados de referência para estudos futuros. Ao ser realizada
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a pesquisa inicial para a revisão sistemática da literatura, notou-se a que grande
parte dos artigos encontrados relacionados ao assunto, baseia-se na cadeia de
suprimentos voltada para a área automobilística.
Para a realização da revisão sistemática da literatura, foi utilizado como base
o método proposto por Morandi e Camargo (2015). A figura 2 apresenta o
procedimento para a revisão sistemática da literatura.

Figura 2 Esquema da Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Morandi e Camargo (2015, p. 146)
O primeiro passo conforme Morandi e Camargo (2015), é a definição da
questão central e como a mesma será respondida através de um framework
conceitual. Este framework será o ponto inicial para compreender a questão e seu
contexto de inserção. Para tal entendimento é necessário a clareza do método
utilizado, que neste caso se trata de uma questão de pesquisa.
Para o segundo passo, é necessário a escolha da equipe de trabalho, uma
equipe multidisciplinar tende a reduzir o tempo de entrega e tende a alavancar o
conhecimento global da equipe. (MORANDI E CAMARGO, 2015). Porém, devido a
proposta de pesquisa, a RSL foi realizada individualmente pelo aluno.
Para o terceiro passo, é indicada a estratégia de busca, a qual visa responder
quais as palavras chaves, os termos, e os mecanismos utilizados para a pesquisa.
(MORANDI E CAMARGO, 2015). Para tal, as palavras chaves foram pesquisadas
tanto em Português quanto no Inglês, conforme apresentado na tabela 3.
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Tabela 3 Síntese dos Resultados da RSL
Base

Termo de Pesquisa

Scielo

Emerald

capes

EBSCO

logística
Logistics
Qualidade e logística
Logistics and Quality
Insourcing
Outsourcing
(Supply chain management) AND (quality)
logística
Logistics
Logistics and Quality
Qualidade e logística
Insourcing
Outsourcing
(Supply chain management) AND (quality)
logística
Logistics
Qualidade e logística
Logistics and Quality
Insourcing
Outsourcing
(Supply chain management) AND (quality)
logística
Logistics
Qualidade e logística
Logistics and Quality
Insourcing
Outsourcing
(Supply chain management) AND (quality)
Total

Títulos
Abstracts
Artigos
Índice Títulos Relacionad Relacionad Relacionad
os
os
os
Título
423
32
6
2
Título
535
3
Título
312
12
3
3
Título
564
10
Título
3
1
Título
321
22
4
1
Título
29
3
2
2
Título
23
Título
128
9
2
Título
103
4
3
1
Título
1
Título
247
26
5
2
Título
85
3
Título
122
1
1
1
Título 9.842
41
Título
408
9
Título
281
Título 6.280
Título
544
23
3
2
Título 2.069
12
3
1
Título
Título 5.649
32
2
Título 526.570
2
1
1
Título
Título
166
15
4
2
Título 2.890
6
1
Título 18.378
16
2
Título
575.973
282
42
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Inicialmente, as pesquisas foram realizadas conforme a descrição do “termo
de pesquisa”, após foram utilizados critérios de exclusão, tais como: fontes não
confiáveis, artigos com idiomas diferentes do inglês e do português, materiais que
não se relacionem com o assunto abordado e artigos aos quais os termos não se
estendam a área estudada. A RSL mostrou uma quantidade significativa de títulos
relacionados aos temas individuais. Para refinamento dos artigos, foram utilizadas
as ferramentas de filtro dos bancos de dados pesquisados, retornando para os
artigos apresentados na coluna “Títulos relacionados” da tabela 3. Após utilizados os
critérios de exclusão, restaram 282 artigos com os títulos relacionados ao tema
pesquisado.
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Por se tratarem ainda de uma quantidade significativa de títulos relacionados,
uma nova leitura foi realizada, selecionando os abstracts que se assemelhavam ao
tema principal. Após, foram realizadas as leituras dos abstracts dos 42 artigos
relacionados.
Dentre os selecionados, os trabalhos foram analisados e, após foram
escolhidas as referências para análises, conforme demonstrados na tabela 3. Após
as análises, foram elencados 18 artigos, aos quais estão citados no quadro 1.
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Quadro 1 Artigos utilizados como base
Titulo
Localização e concentração de atividades
logísticas no Brasil

Abordagem Principal
Autor
Concentração das atividades logisticas André Catapan , Mônica Maria,
no Brasil
Mendes Luna

A visão de um fornecedor-chave sobre a
colaboração com a montadora

Colaboração entre fornecedores e
clientes de montadoras

Contribuições para uma visão baseada em
recursos legítimos

Visão baseada em recursos focada para João Marcelo Crubellate Lucilaine
a logistica
Pascucci II, Paulo Sérgio Grave

Carla de Oliveira Siqueira , Gilberto
Miller Devós Ganga , Luis Antonio
de Santa-Eulalia
I,

Modelo para alinhamento entre a maturidade dos Medição de desempenho considerando
Guilherme Francisco Frederico, Roberto
sistemas de medição de desempenho e a
cadeias logisticas e cadeias de
Antonio Martins
maturidade da gestão da cadeia de suprimentos suprimentos
Medição de desempenho em cadeias de
suprimentos: um estudo na indústria
automobilística
Proposta de atividades logísticas na Gestão da
Cadeia de Suprimentos (SCM)

MEdição de desempenho considerando
cadeias logisticas e cadeias de
suprimentos voltada para a área
autoobilística
Utilizar a gestão na cadeia de
suprimentos e alguas propostas
utilizando a logistica

A Real Application of the Theory of Constraints to Aplicação da TOC na gestão da cadeia
Supply Chain Management in Brazil
de suprimentos
Impacto da Gestão de indicadores
Estoque: Custo de Oportunidade e Impacto sobre
financeiros considerando o custo dos
os Indicadores Financeiros
estoques
A case study of the Mexican avocado industry
Impacto financeiro na realização de
based on transaction costs and supply chain
uma troca de fornecedores na cadeia de
management practices
suprimentos e práticas de gestão
Como é realizado a gestão da cadeia
Praticando a gestão de operação em um
logística e o nível de qualidade
laboratório de gestão
esperado
A distribuição física como recurso estratégico de
Análise da distribuição da cadeia de
fabricantes de bens de consumo para a obtenção
suprientos como critério estratégico
da vantagem competitiva
Avaliação da Qualidade em serviço
Service quality and customer satisfaction in liner
considerando uma empresa terceirizada
shipping
logistica
Análise da eficiência da cadeia de
Resource-efficient supply chains: a research
suprimentos, baseada em revisões de
framework, literature review and research
artigos de proximidades de
agenda
fornecedores
Comparação entre gestões na Australia,
Quality in logistics: a comparison of practices
canada e EUA com enfoque na
between Australian and North
qualidade do produto final, quando
American/European firms
dependem da losgistica
Abordagem dos lead-times de entregas
An Integrated Multiechelon Logistics Model with
incertos, aliado a percepção da
Uncertain Delivery Lead Time
qualidade dos clientes, tendo como
and QualityUnreliability
base a demora na entrega
Análise da percepção das linhas de
Integrated analysis of quality and production
produção quando ao critério logístico, e,
logistics performance in manufacturing lines
como ele impacta na qualidade do
produto final
Outsourcing in the mining industry: decisionDecisões na terceirização dentro de
making framework and critical success factors
uma empresa de mineração
Verificar os principais atributos de
Atributos de satisfação e lealdade
qualidade alinhados aos serviços
em serviços logísticos
prestados
Production outsourcing and operational
Uso de dados estatisticos para
performance: An empirical study using secondary estabelecer o uso da terceirização em
data
indústrias

Fonte: Elaborado pelo autor

Mário Sacomano Neto, Silvio Roberto
Ignácio Pires
Márcia Maria Penteado MarchesiniI,
Rosane Lúcia Chicarelli AlcântaraII
Reinaldo Fagundes dos Santosa,
Fernando Augusto Silva Marinsb, João
Murta Alvesc
Maurício Pimenta Lima
Jaime Arana Coronado, Jos
Bijman, Onno Omta, Alfons Oude
Lansink
Roberto portes ribeiro, antonio carlos
aidar sauaia , adriana marotti de mello
, alvair silveira torres júnior
Marcio Vieira de Almeida , Reynaldo
Cavalheiro Marcondes
Aristides Matopoulos , Ana Cristina
Barros , J.G.A.J. (Jack) van der Vorst

Kum Fai Yuen ,Vinh Van Thai

Amrik S. Sohal, Robert Millen, Michael
Maggard, Simon Moss

Ming-Feng Yang, Yi Lin, Li Hsing Ho,
Wei Feng Kao

T. Tolio

J. S. Afr. Inst. Min. Metall
Gérson Tontini
Ricardo Zanchett
Kenyon, G N
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Os artigos citados no quadro 1 formam a base da pesquisa para o
desenvolvimento deste estudo. A partir destes artigos, a base teórica foi
desenvolvida para explicitar o objeto de estudo.

1.5 DELIMITAÇÕES
Devido a extensão do tema Logística, algumas exclusões são necessárias
para que o foco não seja perdido. Para tal, algumas delimitações são necessárias.
A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor de defesa, mais
diretamente focada na parte de armas de fogo e munições. A figura 3 delimita os
elementos da cadeia estudada.

Figura 3 Delimitação da cadeia de estudo

Fonte: Elaborado pelo aluno
Na figura 3 é demonstrado graficamente a localização da empresa Alfa e dos
fornecedores de componentes estudados dentro da cadeia. Não será considerado o
critério custo para comparação direta dos resultados. Não serão considerados os
fornecedores de componentes A e C, fornecedores de embalagens e matéria prima
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imediatos e nem de segundo nível. Além disso, não será considerada a cadeia
outbound, na qual a logística é feita pela própria empresa focal em função da alta
criticidade dessa atividade.
1.6 ESTRUTURA DESTA PESQUISA
O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, tendo início pela
introdução, que apresenta a questão de pesquisa, as justificativas, a delimitação do
tema estudado e a visão geral sobre o tema. No segundo capítulo o referencial
teórico, é apresentado os principais fundamentos teóricos sobre o tema em estudo.
Esse referencial está baseado nos artigos encontrados durante a execução da RSL.
Nesse sentido, são apresentados os conceitos da cadeia de suprimentos, gestão da
cadeia de suprimentos, as diferenças entre os sistemas insourcing e outsourcing, a
gestão de qualidade dentro da cadeia de suprimentos e as avaliações pertinentes a
qualidade com suas respectivas ferramentas de análise
O terceiro capítulo demonstra os procedimentos metodológicos, apresentando
a metodologia utilizada para a condução deste trabalho. O quarto capítulo, que
explicita os resultados e discussões, além do detalhamento do modelo utilizado para
tais análises. O quinto capítulo expõe as conclusões pertinentes a pesquisa
realizada, bem como sugestões e oportunidades de pesquisas futuras.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo são abordados os principais tópicos relacionados com a
pesquisa desenvolvida, para auxiliar no entendimento do tema e apoiar as
conclusões do estudo de caso. A base conceitual apresentada, será inicialmente da
cadeia de suprimentos e as características de sua gestão.
2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Conforme Pires (2004) a cadeia de suprimentos abrange todas as atividades
envolvidas na produção de um bem ou produto, desde a matéria prima até a entrega
do resultado final. Quando empresas não possuem competências necessárias para
a execução de todos os passos da operação ou produção individualmente, uma
cadeia de suprimentos surge para suprir estas necessidades. (PEREIRA;
BORCHARDT; SELLITTO, 2014).
A gestão da manufatura tradicional tem se voltado para o conceito mais
abrangente da cadeia de suprimentos, o qual controla o fluxo do produto. (LO E
POWER, 2010). Assim, os fornecedores, prestadores de serviços e clientes são os
elos da cadeia de suprimentos, ligando muitas empresas em um objetivo comum.
(SIKILERO et al, 2014).
A criação de metas e competências compartilhadas dentro da cadeia de
suprimentos auxilia a evolução de todas as áreas envolvidas. (PEREIRA;
BORCHARDT;

SELLITTO,

2014).

Para isto,

compreender

as informações

relacionadas a estas empresas se faz necessária para o entendimento do processo
logístico desde a aquisição até a entrega do produto ao usuário final.
Conforme Handukic (2013) a cadeia de suprimentos é considerada como um
fator chave para o sucesso de uma organização por envolver tanto a performance
quanto a gestão do produto. A Figura 4 apresenta as relações da cadeia de
suprimentos, demonstrando desde a matéria-prima até a entrega do produto final ao
cliente.
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Figura 4 Cadeia de suprimentos

Fonte: Extraído de Pires (2004, p. 121)
Na Figura 4, são demonstradas as ligações da cadeia de suprimentos. Kim
(2013) defende que há duas necessidades principais de coordenação relacionadas a
estas ligações, que são “upstream”, no sentido da manufatura e do fornecimento, e
“downstream”, no sentido da distribuição e do cliente final. Essa coordenação ocorre
por uma empresa focal (foco), que tem a responsabilidade de integrar e administrar
a gestão das diversas operações do processo.
Após a definição dos conceitos relacionados a cadeia de suprimentos, é
preciso entender os princípios de sua gestão. O estudo da gestão da cadeia de
suprimentos tem sido intensificado, dirigido pela mudança tecnológica e pela
globalização do mercado. (LO e POWER, 2010). Estas mudanças tecnológicas e
globalizadas tornaram a gestão da cadeia de suprimentos importante, pois a
competição empresarial deixou de ser individual, entre as empresas do mesmo
ramo, e passa a ocorrer entre as cadeias de suprimento do mesmo ramo.
(QRUNFLEH E TARAFDAR, 2013).
Uma única empresa dificilmente consegue controlar todas as atividades
industriais relacionadas a gestão de suprimentos, partindo de sua concepção até a
entrega, de modo que é necessário que ela desenvolva parcerias que pensem em
diversas etapas. (BALLOU, 2001). Lo e Power (2010) complementam que o objetivo
da gestão da cadeia de suprimentos é exatamente alinhar a estratégia de uma
empresa focal com seus parceiros e fornecedores, sejam de produtos ou serviços.
Para que a percepção do consumidor ou cliente seja positiva, a cadeia deve
ser resiliente, possuindo resposta rápida, flexibilidade e uma adequada gestão das
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operações. (SIMCHI-LEVI E KAMINSKY, 2010). A gestão de diferentes processos e
a integração entre a empresa focal, fornecedores, depósitos e clientes, podem
minimizar os custos e atender às necessidades do mercado, elevando o nível de
satisfação do consumidor. (QRUNFLEH E TARAFDAR, 2013).
Em uma rede de parceiros que compartilham experiências, competências e
metas, as empresas buscam o resultado de agregar valor compartilhado a cadeia,
atingindo todas as características que levam a verticalização das cadeias de
suprimentos. (LO E POWER, 2010). Conforme Silva, Venanzi e Paixão (2011), o
aumento da velocidade e a integração na cadeia de suprimentos gera aumento nos
resultados das empresas e proporciona consolidação das cadeias no mercado.
A gestão de relacionamento entre as organizações é um dos pilares
reconhecidos na cadeia de suprimentos, com tarefas de gerenciamento que se
desenvolvem por meio da gestão ao longo do tempo. (CHRISTOPHER, 2011). A
gestão das atividades executadas pela empresa e a busca pela otimização do
processo global estão alinhadas aos diferentes elos, visualizando o fluxo como um
todo. (CHAN, 2010).
Quanto mais conhecidos e fáceis de monitorar os recursos compartilhados
com fornecedores, melhores serão os resultados encontrados no final do ciclo que
percorre toda a cadeia. (McCORMACK; BRONZO; OLIVEIRA, 2010). A ruptura
nestes elos, pode ser negativamente relacionada a capacidade da empresa de se
adequar a mudanças ao longo da cadeia. (COLICCHIA E STROZZI, 2012).
Christopher e Holweg (2011), defendem que a gestão da cadeia deve possuir
flexibilidade, adaptando-se rapidamente as mudanças no ambiente de negócios.
Conforme Lambert e Schwieterman (2012), uma cadeia de suprimentos deve ser
gerenciada em cada relação, na figura 5 é exemplificada esta relação.
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Figura 5 Relação entre a cadeia de suprimentos e fornecedores

Fonte: com base em Lambert e Schwieterman (2012)
Conforme Lambert e Schwieterman (2012), a relação entre todos os

integrantes da cadeia de suprimentos deve ser aberta, permitindo assim que todos
possuam os mesmos recursos. Essa relação deve permitir um suporte dentro da
cadeia nas tomadas de decisões em relação as estratégias desenvolvidas. (PETTIT;
FIKSEL; CROXTON, 2010).
A prática de transferir as operações dos processos de negócios para
terceiros,

é

denominada

outsourcing

ou

terceirização.

(MARCELINO

E

CAVALCANTE, 2012). A verticalização ou insourcing por sua vez é a decisão de
internalizar o controle dos estágios de distribuição, possuindo assim maior controle
das atividades logísticas e produtivas. (SANNOMYA, 2009).
A decisão em optar por insourcing ou outsourcing está diretamente ligada ao
que a empresa produz, pois tal decisão pode impactar no seu relacionamento
interno e externo. (FERRAZ; ASSIS; DUARTE, 2010). Mobus (2012), cita os fatores
que podem levar a adoção de cada um dos modelos, exemplificados no quadro 2.
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Quadro 2 Argumentos para escolha insourcing e outsourcing
Insourcing
Autor

Fator

Redução de
Vianna et. al
custos
Maior
controle da
operação
Melhorar
níveis de
serviço
Proximidade
com o
cliente

Ano

Fator

Outsourcing
Autor

Ano

2006

Reduzir
investimento

O'Bryne

2007

Lima

2009

Focar no
negócio

Quelin

2003

Fleury,
Wanke

2003

Maior
flexibilidade

Lunfgren et
al

2011

Langley

2012

Competências
Blecker et al
externas

2007

Fonte: Elaborado com base em Mobus (2012)
Conforme exemplificado por Mobus (2012), existe uma gama de autores com
diferentes justificativas para a escolha entre as diferentes estratégias de insourcing e
outsourcing. Slack et al, (2006), cita que a escolha entre o insourcing e o outsourcing
deve levar outros fatores em conta, os quais são demonstrados na figura 6.

Figura 6 Decisão entre insourcing e outsourcing

Fonte: Com base em SLACK et al, (2006, p. 100)

Organizações em mercados e situações variadas possuem diferentes
decisões para a escolha dos sistemas. Essa decisão tem evoluído ao longo dos
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últimos anos, mudando de uma absorção passiva de custos para uma estratégia
competitiva. (AKTAS et al, 2011).
O outsourcing está crescendo entre as empresas devido a mudança da
estratégia comercial, que está se tornando mais corporativa, uma vez que as
decisões de outsourcing evoluíram de uma questão operacional para estratégica.
(DABHILKAR, 2011). As empresas possuem recursos limitados e nem sempre
podem cobrir os gastos de possuir todas as suas tecnologias internamente.
(RAMAN, AHMAD, 2013).
Conforme citado por Brege et al, (2010) o outsourcing tende a considerar 4
fatores que levam as empresas a decidirem por esta política: a lógica do custo baixo,
a lógica do ‘core competence’, do controle e da flexibilidade. As empresas, através
da terceirização conseguem uma melhoria significativamente em seus produtos e
processos, o que justifica o aumento com os gastos. (ILOS, 2010).
A questão da outsourcing ligada a logística tem mudado, migrando das
transportadoras para as operadoras logísticas, pois estas operadoras oferecem
desde o transporte até todos os serviços logísticos envolvidos. (KILDOW, 2011).
Esta lógica é entendida pelos clientes finais como parte integrante dos produtos e
serviços adquiridos. Na figura 7 são apresentados os resultados de uma pesquisa
realizada pela CNI (2009).

Figura 7 Critérios para a terceirização

Fonte: CNI (2009, p. 1)
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A pesquisa foi realizada em 2009, com 1.400 empresas. (CNI, 2009). Foi
solicitado as empresas que utilizam o sistema de outsourcing a classificarem em
graus de importância conforme mostrados na figura 6. Como decisão de terceirizar,
75% dos entrevistados consideraram uso novas tecnologias como fator importante
para a escolha. Os setores de comunicação e extração de borracha citaram que
utilizam a terceirização somente como meio para reduzir custos, totalizando 90%
das empresas entrevistadas.
Conforme a CNI (2009), caso a terceirização não fosse utilizada, a
competitividade da indústria brasileira seria drasticamente reduzida. Dentre os
entrevistados, 45% das empresas citaram que estariam preparadas para problemas
relacionados a terceirização.
Para Chu e Pan (2011), as empresas buscam a outsourcing devido a
economia gerada através dos custos. Quando a empresa busca obter maior
aumento do conhecimento produtivo, aumentando a qualidade e a independência
tecnológica ela opta pelo sistema insourcing. (DINKELMANN, 2009).
Para o council of logistics management (2010), a insourcing é uma estratégia
de controle de gestão na qual as empresas (setores) são administrados por um
gestor em comum, definindo o grau de interação entre fornecedores e clientes. A
medida que o desempenho almejado é alcançado por uma empresa, as demais
concorrentes buscam melhorar suas métricas para atingirem os mesmos objetivos.
(MARTINS, 2010).
Magalhães et al, (2011), ressalta que o insourcing surgiu da necessidade
reaver perdas causadas por uma tentativa de outsourcing mal implementada, sem
uma análise precisa e sem um planejamento adequado. Devido a esta tentativa mal
sucedida, as empresas buscam transferir suas operações logísticas na cadeia de
suprimentos para dentro, focando em qualidade e atendimento. (Pereira, 2010).
Para Barney e Hesterly (2011), o insourcing utiliza a cadeia de valor, a qual, é
o número de etapas que a empresa se organiza para executar internamente. Para
garantir estas etapas, a empresa deve analisar o mercado para verificar se deve ou
não executar estas atividades. (BESANKO, et al, 2010). A lógica da economia de
custos de transação é o que vai orientar as empresas para a outsourcing, ou seja,
quando os custos de adaptação forem maiores que os de administração. (JIANG;
CHU; PAN, 2011). No quadro 3 são apresentados as vantagens em relação ao
sistemas insourcing e outsourcing para atividades logísticas em especial.
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Quadro 3 Vantagens de cada modelo
Insourcing

Outsourcing

Logística é considerada como core
business da organização
Alto volume comercializado pela
empresa

Competência central é comprar e vender
seus produtos
Baixo volume comercializado pela empresa

Não há necessidade de altos níveis de
Necessidade de altos níveis de serviços serviço logístico ou o nível desejado é
logísticos
alcançado pelos prestadores de serviços
logísticos
Alta necessidade de capital de giro para
Empresa possui recursos
investir no negócio
Produto comercializado é classificado como
Produto comercializado é classificado
não perigoso ou com periculosidade
como perigoso
moderada
Necessidade de rápida expansão de
Necessidade de estar próximo ao cliente
mercado
Necessidade de controle sobre toda a
Controle da operação fica a cargo de
operação
terceiros

Fonte: Mobus (2012, p. 20)
No quadro 3, são apresentadas as vantagens da adoção das políticas de
insourcing e outsourcing em atividades logísticas nas empresas estudadas com
base na revisão de Mobus (2012). Conforme exemplificado, a adoção do insourcing
(verticalização) é longa e possui um custo elevado, porém o retorno quanto a
proximidade do fornecedor é maior, auxiliando assim no relacionamento.

2.2 QUALIDADE NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A relação com clientes e fornecedores é um processo crítico que alimenta as
relações para que se mantenha a estrutura do negócio. (LAMBERT, 2012).
Segundo Daugherty (2011), as empresas devem manter um relacionamento de
parcerias com seus clientes e fornecedores, evitando assim o enfraquecimento da
relação.
A gestão de relacionamento com fornecedores deve envolver parcerias
chaves com alguns fornecedores estratégicos. (LAMBERT, 2012). Essas parcerias
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podem ser para expandir os recursos comuns envolvidos no desenvolvimento do
produto, ou, melhorar a governança por parte da cadeia de suprimentos. (KUHNE;
GELLYNCK; WEAVER, 2013).
A qualidade de relacionamento entre os membros de uma cadeia pode
contribuir ativamente para a inovação tecnológica. (KUHNE; GELLYNCK; WEAVER,
2013). Essa qualidade de relacionamento está diretamente ligada ao desempenho
financeiro da organização, que depende da posição da empresa como compradora
ou como fornecedora. (PAYAN et al, 2010).
A necessidade de criar vantagens competitivas dentro da cadeia de
suprimentos, fez com que práticas internas que ficavam sob domínio da empresa e,
práticas externas cruzassem fronteiras organizacionais para integrar a relação de
clientes e fornecedores. (KAYNAK E HARTLEY, 2008). Segundo Slack (2009), o
objetivo final da criação dessa vantagem competitiva é a de somar os resultados
encontrados ao longo da cadeia de suprimentos.
Zu e Kaynak (2012) ressaltam que, devido as empresas possuírem cada vez
mais redes de fornecedores produtivos e logísticos, torna-se mais difícil a
administração da cadeia de suprimentos. Devido a isso, se faz necessária a gestão
da cadeia de suprimentos, pois a qualidade do produto e da marca ficam em
evidência. (ZENG; PHAN; MATSUI, 2013).
Durante a entrega dos produtos por parte dos fornecedores da cadeia de
suprimentos,

é

possível

que

apareçam

inconformidades,

para

isso

esse

gerenciamento se torna vital para garantir a qualidade do produto final. (ZU;
KAYNAK, 2012). Os fornecedores nem sempre conseguem manter as boas práticas
exigidas para o transporte pela empresa focal, então, as práticas adotadas pela
gerência da cadeia de suprimentos se torna necessária. (KAYNAK; HARTLEY,
2008).
Zu e Kaynak (2012), demonstram que algumas práticas de gestão da
qualidade de empresas podem ser adaptadas para a cadeia de suprimentos a fim de
melhorar o relacionamento da empresa focal com os fornecedores. Segundo Jraisat
e Sawalha (2013) e Lin, Kuei e Chai (2013), as empresas devem adotar algumas
práticas para a gestão da cadeia de suprimentos:


Comprometimento: Encorajar os membros da cadeia a serem
comprometidos com os resultados;
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Satisfação: Os membros da cadeia devem garantir os níveis de
qualidade estabelecidos;



Relacionamento pessoal: Aumentar a troca de informações entre as
pessoas;



Fatores ambientais: Compreender os ambientes externos e internos;



Elaboração de políticas: Orientação dos negócios;



Visão da organização: Organização voltada para a qualidade;



Cultura

da

organização:

Práticas

de

qualidade

inseridas

na

organização;


Motivação: Estimular as práticas da qualidade.

O sucesso ou não da implantação de um sistema de gestão de qualidade está
diretamente ligado a cultura da empresa, dependendo também das técnicas que
serão adotadas. (GAMBI, 2014). A dificuldade em mudar a cultura da empresa, torna
o processo lento e demorado, para tal, a empresa deve estar disposta a mudar sua
cultura tradicional, proporcionando um ambiente favorável para sua implantação.
(BARDIN et al, 2011).
Para que o relacionamento dentro da organização com fornecedores e
clientes se mantenha sólido, é necessário integrar os diversos níveis da
organização, para isto, é necessário a padronização do processo produtivo.
(JAYARAM et al, 2010). Segundo Hlioui et al, (2015), a empresa deve ter o
compromisso de fornecer qualidade e padronização aos produtos, bem como fazer
inspeções constantes, para manter a qualidade de seus produtos.
A qualidade do serviço recebido é definida em termos de conjuntos de
desempenhos, medidos através de suas capacidades de distribuírem produtos em
conformidade com o exigido pelos clientes. (YANG et al, 2012). Quando o serviço
logístico não está incluído no valor final do produto, e fica o cliente a cargo de
realizar o pagamento, a percepção de qualidade do produto sofre uma análise mais
crítica. (RAO et al, 2011). Porém, conforme citado por Lambert (2012), em setores
como alimentação e saúde, o preço do serviço logístico não tem impacto relevante
na percepção de qualidade percebida.
As avaliações da qualidade ajudam a desenvolver as capacidades da
empresa, que conforme Pires (2011) garantem uma vantagem competitiva sólida e
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ampla para a empresa usar seus recursos. As capacidades competitivas
isoladamente não garantem a criação e implementação de estratégias pelas
empresas, mas, possibilitam a obtenção de meios para auxiliar nessas criações e
implementações. (BARNEY e HESTERLY, 2013).
Antes de iniciar as avaliações, a etapa de desenvolvimento do fornecedor
deve ser estruturada, para isso o mesmo deve ser verificado, através de um grupo
de critérios definidos se atende os requisitos mínimos estipulados pelo contratante.
(BEMELMANS et al, 2012). Para Costa e Tavares (2012) o critério que deve ser
considerado é a possibilidade de performance futura, através de itens qualitativos e
quantitativos.
As atividades de desenvolvimento de fornecedores deve ser voltada para a
melhoria contínua do fornecedor, e não na troca deste. (GONVIDAN; KANNAN;
HAQ, 2010).

Os critérios de desenvolvimento de fornecedores são medidas

quantitativas ou qualitativas utilizadas para definir critérios de como avaliar um
fornecedor verificando se atende aos requisitos de uma empresa compradora. (HAQ;
PARK; CHO, 2011).
Prajogo et al, (2012), definiu, baseado em sua pesquisa relacionada a prática
de gestão de fornecedores, que o desempenho operacional está diretamente ligado
a realização de avaliações periódicas dos fornecedores. Gonvidan, Kannah e Haq
(2010), identificaram algumas iniciativas que devem ser consideradas no
desenvolvimento e avaliação dos fornecedores da cadeia de suprimentos, listados
na figura 8.

Figura 8 Método para avaliação de fornecedores

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Prajogo et al, (2012).
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Conforme definido por Prajogo et al, (2012), para a escolha eficiente de um
fornecedor, este deve permitir que seu sistema sofra avaliações periódicas e permita
que a empresa focal auxilie no desenvolvimento de seus objetivos, auxiliando a
melhoria contínua da cadeia de suprimentos. Liou et al, (2014) salientam que todo o
fluxo deve ser refeito com periodicidade, pois é através disso que uma ordenação
geral pode ser alcançada dentro da cadeia com seus fornecedores.
Uma seleção de fornecedores deve ser adequada a ponto de permitir que o
sistema seja flexível para incluir ou excluir critérios para a avaliação sem a
inconsistência dos resultados obtidos. (Lima et al, 2014). Segundo Rezaei & Ortt
(2013) as empresas devem permitir que a empresa focal compartilhe informações
com os demais fornecedores para fortalecer a cadeia como um todo, para isso a
empresa deve estar aberta a comunicação o que auxilia o relacionamento a longo
prazo. Na figura 9, é demonstrado a relação entre os fornecedores e a relação com
a empresa focal.

Figura 9 Relação entre fornecedores e empresa focal.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em: Ballou (2010), Lambert (2012), Mobus
(2014).
A gestão da cadeia de suprimentos, conforme exemplificado na figura 9, não
está ligada somente na relação individual dos itens citados, mas na relação entre
todos os itens com a cadeia de suprimentos. Para realizar a mensuração de um
fornecedor, as medições devem ser baseadas em indicadores, que no resultado final
produzam um índice quantitativo para ser avaliado em uma escala. (CAVALCANTI et
al, 2010).
A medição do desempenho do fornecedor, deve disponibilizar elementos para
a tomada de decisão e verificar se a missão da empresa está sendo cumprida.
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(DEUS, 2011). Segundo Bildsten et al, (2010) os fornecedores podem ser
classificados em estratégicos, críticos, táticos e com potencial de alavancagem.
Abaixo na figura 10 é exemplificada esta relação.

Figura 10 Exemplo de classificação de fornecedores

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BILDSTEN (2010).
Os fornecedores táticos são para materiais de baixo custo, não necessitando
de grandes estoques, sendo compras de materiais comuns, podendo alternar entre
eles

caso

necessário.

Conforme

Bildsten

(2010),

para

administrar

estes

fornecedores táticos, é necessário buscar menores preços, reduzir o tempo de
transporte e diminuir estoques.
Os fornecedores de alavancagem fornecem grandes volumes, e no caso de
falta dos itens não comprometem a produção. Devido a existência de uma grande
quantidade de fornecedores, deve-se buscar a unificação para diminuir a
necessidade de administração dos itens. (BILDSTEN, 2010).
Os fornecedores críticos fornecem materiais necessários para a atividade da
empresa, com elevado lead time de entrega e possuem alta tecnologia agregada.
Conforme Bildsten (2010), é necessária a busca por novos fornecedores para evitar
a dependência.
Os fornecedores estratégicos fornecem materiais de alto valor e alto risco,
estes produtos oferecem grande vantagem competitiva entre seus concorrentes.
Para Bildsten (2010), com estes fornecedores devem ser realizados contratos longos
e parcerias devem ser desenvolvidas. Gosling et al, (2010) classificam os
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fornecedores conforme sua flexibilidade interna (interferir no produto), e a
flexibilidade de achar fontes semelhantes no mercado de fornecimento.
Para auxiliar nas decisões de uma empresa, os dados da organização devem
ser analisados, com o objetivo de identificar algum problema no processo para só
assim solucioná-lo. (CARLOS; OLIVEIRA, 2012). Algumas abordagens são
realizadas utilizando apenas uma ferramenta de análise, outras abordagens porém
utilizam mais ferramentas procurando complementação. (LIMA et al, 2013). Deste
modo Carpinetti (2012) elenca algumas ferramentas da qualidade, conforme
apresentados no quadro 3.
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Quadro 4 Ferramentas da qualidade
Ferramenta
Diagrama de
dispersão

Folha de
verificação
Gráfico de
pareto

Diagrama de
causa e efeito

Brainstorming

5W2H

Fluxograma

Descrição
*Comparar duas variáveis de
causa e efeito.
*Necessária a coleta de dados
para a realização de uma
análise.
*Coleta de dados.
*Formulário com todos dados
de análise.
*Ferramenta de análise.
*Apresenta os itens na ordem
de suas ocorrências.
*Identifica as principais causas
de um problema.
*Utilizado após o
Brainstorming.
* Modelo lembra uma espinha
de peixe.
*Utilizada por uma equipe
multidisciplinar para elencar
possíveis soluções para
problemas;
*Intuito de auxiliar na solução
de problemas.
*Utilizada para implantação de
melhorias na organização.
*Considera prazo, custo, tempo,
local, quem, etapas e o motivo
da execução da tarefa.
*Representar esquema de um
processo.
*Os dados apresentados podem
ser a qualidade de um produto,
informações estratégicas ou
investimentos em ambientes
diversos.

Referência

Negreiros; Oliveira (2012)

Carpinetti (2012)

Melo et. al (2012)

Negreiros; Oliveira (2012).
Melo et. al (2016)

Meireles (2001)
Mélo; Vieira; Porto (2011)

Silva e Souza (2014)
Ferreira (2009)

Scheunemann et. al (2012)
Maizczuk e Júnior (2013)

Fonte: Elaborado pelo autor
No quadro 3 são apresentadas as sete principais ferramentas de qualidade
com base em Carpinetti (2012). Estas ferramentas podem ser associadas para
analises em outras áreas de apoio e de gestão, como é o caso da gestão da cadeia
de suprimentos. (CARLOS; OLIVEIRA, 2012).
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Segundo Tontini e Zanchett (2010) qualquer serviço é melhor compreendido
quando desmembrado em atributos mensuráveis específicos. Com este objetivo,
diversas pesquisas foram elaboradas para entender os atributos que compõem
como é analisada a qualidade dos serviços logísticos.
Lu (2000), identificou critérios que contribuem para uma análise quantitativa,
aos quais foram agrupados e chamados de fatores críticos de sucesso. Balou (2001)
afirma que para conseguir que estes fatores críticos sejam desmembrados ao longo
das cadeias de serviços logísticos, deve-se estabelecer patamares de desempenho
que resultem na qualidade esperada pelo cliente.
Caro e Garcia (2007) encontraram quatro grandes dimensões para a qualidade
nos serviços logísticos, divididas em interação pessoal, design, ambiente físico e
resultado. Conforme Tontini e Zanchett (2010) existem 13 dimensões apresentadas
na literatura, porém, não é explicitado se tais dimensões são focadas em logística
inbound ou outbound. As dimensões são expostas no quadro 4.
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Quadro 5 Dimensões analisadas nos serviços logísticos

Dimensão

Descrição
Capacidade da empresa prestadora de serviço de
Confiabilidade no
entregar o pedido no prazo acordado e de modo
prazo de entrega
constante
Tempo de ciclo do pedido, rapidez com que é
Agilidade na
entregue. Diz respeito ao desempenho médio da
entrega
entrega
Capacidade de atender a solicitação de maneira
Confiabilidade da
integral, sem quebra dos pedidos ou variação das
quantidade correta
quantidades
Confiabilidade do
Entrega do produto no local correto
produto correto
Entrega sem danos
Danos ocorridos durante o transporte
ao produto
Flexibilidade no
Adequação a necessidade do cliente, quanto a
serviço prestado
pedidos especiais, urgências e tamanho de lotes.
Recuperação de
Capacidade da empresa de resolver danos ou falhas
falhas
no serviço.
Fornecimento de informações ao cliente sobre a
rastreabilidade
situação do pedido e controle das operações de
entrega
Comunicação
Comunicação da empresa com o cliente.
Confiança e
Inclui o conhecimento e profissionalismo
conhecimento da
demonstrado pela equipe e a confiabilidade das
equipe de contato
informações prestadas a este.
com o cliente
Disponibilidade dos Inclui disponibilidade do produto para prestar o
produtos e serviços serviço
Apoio pós entrega
Preço

Ações após a entrega da mercadoria
Condições de venda e politica de preços

Fonte: Elaborado com base em Tontini e Zanchett (2010 p. 3-4)
A importância de cada atributo é uma nota atribuída pelo cliente em uma
escala que pode variar de “importante” até “sem nenhuma importância”. Tontini e
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Zanchett (2010) elencaram as 13 dimensões baseadas na literatura. Tais referências
são apresentadas na figura 11.

Agilidade na entrega

Comunicação/ sist. Informação

Confiabilidade no prazo de entrega

Confiança e conhecimento da equipe

Disponibilidade dos produtos

Entrega da quantidade correta

Entrega do produto correto

Entrega sem danos no produto

Flexibilidade no serviço prestado

Apoio pós-entrega

Preço

Rastreabilidade

Recuperação de falhas

Figura 11 Dimensões segundo a literatura

1 - Ballou (1995)
2 - Lambert e Sterling (1993 apud MORAES;
LACOMBE, 1999)

X

X

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

-

-

-

-

3 - Christopher (1997)

X

X

X

-

X

X

-

-

X

-

-

X

X

4 - Heskett (1971)
5 - Sharma, Grewal e Levy (1995 apud
MORAES, LACOMBE, 1999)

X

-

-

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

6 - Bowersox e Closs (2001)

X

-

X

-

X

X

-

-

X

-

-

-

-

7 - Emerson e Grimm (1998)

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

8 - Centro de Estudos em Logística (2003)

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

9 - Ellram, La Londe e Weber (1999)

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X

X

10- Bienstock, Mentzer e Bird (1997)

X

-

X

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

11 - Mentzer et al. (2001)

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

X

12 - Forslund (2003)

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

-

-

13 - Gustafsson (2003)

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

-

X

14 - Souza, Moori e Marcondes (2003)

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

-

-

X

15 - Lambert e Harrington (1989)
16 - Harrington, Lambert e Christopher
(1991)

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

17 - Holcomb (1994)

X

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

X

18 - Bowersox e Closs (1996)

X

-

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

19 - Harding (1998)

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

20 - Mentzer, Flint e Kent (1999)

-

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

21 - Fleury e /silva (2000)

X

X

X

22 - Bienstock et al. (2007)

X

X

23 - Gonçalves Filho et al. (2007)

X

-

Número de Citações

21 15 18

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

X

X

-

X

X

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

7 14 19

6 11 13

Fonte: Extraído de Tontini e Zanchett (2010 p. 5)
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4

6 16
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Segundo Tontini e Zanchett (2010), ignorar a existência destes atributos, cujo
desempenho estão ligados de maneira não linear a satisfação dos clientes, pode
levar a decisões equivocadas sobre o que deveria ser melhorado em um serviço.
Para as análises de desempenho e importância, o modelo da matriz de importância
x desempenho foi considerada, com os critérios de excesso, adequação, melhoria e
ação urgente (abandono) utilizados com base na literatura, devido a empresa não
defini-los. (Dias e Neves, 2010). Deve-se analisar a melhoria e interação dos
diferentes atributos, considerando a matriz de importância x desempenho. Na figura
12 é demonstrada a matriz.

Figura 12 Matriz importância x desempenho

Fonte: Extraído de Dias e Neves (2010 p. 13)
Conforme Corrêa et al, (2012), os critérios competitivos qualificadores são
critérios de desempenho pelos os quais a empresa deve atingir um nível mínimo de
desempenho que vai qualificá-la a competir por determinado mercado. No quadro 5
são demonstrados os critérios utilizados como base para desempenho e
importância.
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Quadro 6 Critérios utilizados como base para importância e desempenho
Nota

Escala de importância para os clientes
Descrição

#

Nota

1

Fornece vantagem crucial

Ganhadores
de pedido

1

2

Fornece vantagem importante

Ganhadores
de pedido

2

3

Fornece vantagem útil

Ganhadores
de pedido

3

4
5
6
7
8
9

Necessita estar acima de bons padrões
industriais
Necessita estar de acordo com os padrões
industriais médios
Necessita estar pouca distância atrás do
resto da indústria
Geralmente não importante, mas pode vir a
ser

Qualificador
de pedido
Qualificador
de pedido
Qualificador
de pedido
Menos
importante
Menos
Muito raramente considerado pelos clientes
importante
Menos
Nunca considerado
importante

4
5
6
7
8
9

Escala de Desempenho frente aos concorrentes
Descrição
#
Melhor que
Consideravelmente melhor que a
os
concorrência
concorrentes
Melhor que
os
Claramente melhor
concorrentes
Melhor que
os
Marginalmente melhor
concorrentes
Igual aos
Algumas vezes marginalmente melhor
concorrentes
Mais ou menos igual à maior parte dos
Igual aos
concorrentes
concorrentes
Ligeiramente pior que a média da maior
Igual aos
parte dos concorrentes
concorrentes
Pior que os
Algumas vezes marginalmente pior
concorrentes
Pior que os
Geralmente pior que a concorrência
concorrentes
Consideravelmente pior que a
Pior que os
concorrência
concorrentes

Fonte: Adaptado de MACHADO; PINHEIRO; PACHECO (2013).
Alguns casos de aplicação da matriz de importância x desempenho
apresentaram resultados relevantes. O estudo de Bezerra et al, (2010) sobre a
aplicação da matriz no setor alimentício propiciou identificar as vantagens
competitivas e o posicionamento da empresa frente a concorrência e as reais
necessidades dos clientes. Para Bertolini et al, (2010), que tinha como objetivo
avaliar a qualidade dos serviços de uma pequena empresa de cosméticos utilizando
a matriz importância-desempenho, houve a constatação que a maioria dos fatores
pesquisados tiveram bom desempenho, exceto pelo itens ventilação, durabilidade e
resultado dos produtos que através do cruzamento de dados demonstrou necessitar
de melhorias.
Dentre os artigos pesquisados, o proposto por Tontini e Zanchett (2010)
apresentava um modelo conceitual teórico voltado para a indústria automotiva. Tal
modelo apresenta um resumo com as principais ideias de diversos autores sobre o
tema de qualidade em serviços logísticos.
O modelo proposto por Tontini e Zanchett (2010) contem 13 dimensões para
avaliar a qualidade em serviços logísticos aliados ao desenvolvimento da matriz de
importância x desempenho para tais características. Esse modelo será aplicado a
esta pesquisa devido a objetivos semelhantes de resultado.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos
seguidos para desenvolver esta pesquisa. Os procedimentos serão descritos através
do método científico, do método de pesquisa, do método de trabalho e as técnicas
escolhidas para a realização da coleta e da análise de dados.
Conforme citado por Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015), as pesquisas
buscam a aproximação da teoria com a prática, avaliando o fato de ambas visões
possuírem objetivos semelhantes. Conforme afirmação de Dresch, Lacerda e
Antunes Jr. (2015) as pesquisas precisam ser reconhecidas quanto ao seu rigor e
relevância, mostrando-se importantes tanto no contexto profissional quanto no
contexto da academia, auxiliando no avanço do conhecimento, expandindo a
compreensão do tema pesquisado e estando ligados ao rigor teórico-metodológico.
(Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015).
Para desenvolver uma pesquisa científica, os autores salientam a importância
de seguir procedimentos metodológicos rigorosos, garantindo assim a confiabilidade
dos resultados. Partindo desse princípio, sugerem que a pesquisa seja estruturada a
partir de 7 decisões que devem ser tomadas pelo pesquisador, ilustrada na figura
13.

Figura 13 Modelo do Pêndulo

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)
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Conforme este modelo, as etapas 1 e 2 são referente aos objetivos e as
razões pelas quais a pesquisa foi realizada. Os itens de 3 a 6 serão desenvolvidos
neste capítulo. O item 7 deste pêndulo, refere-se aos resultados obtidos, os quais
serão abordados nos próximos capítulos.

3.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015), o método cientifico (item 3
do pêndulo) é a visão pela qual o conhecimento será construído. Para a escolha do
método, deve-se considerar o ponto inicial da pesquisa, no qual houve a origem dos
objetivos. Os métodos mais utilizados, conforme os autores, são indutivo, dedutivo e
hipotético-dedutivo. (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015).
O método que mais se enquadra nesta pesquisa, é o método indutivo, que é
caracterizado pela observação de um objeto de pesquisa, para avaliar as relações
entre os acontecimentos analisados. (Dresch; Lacerda; Antunes Jr., 2015). A
presente pesquisa caracteriza-se por ser o método indutivo, onde a partir da
observação dos fenômenos de interesse, pretende-se descobrir a interação entre
eles. (Souza, 2005).

3.2 MÉTODO DE PESQUISA
Inicialmente, para que haja a estruturação do método de trabalho, o método
de pesquisa deve ser definido. Dentre os métodos apresentados por Dresch,
Lacerda e Antunes Jr. (2015), o que mais se enquadra, é o estudo de caso, pois
podem estudar fenômenos em seus contextos. Conforme Yin (2010), os estudos de
caso podem ser utilizados quando existe o desejo de entender um fenômeno e as
reais condições deste fenômeno.
Estudos de caso definem e descrevem detalhadamente contextos em que os
fenômenos reais estão inseridos, baseiam-se em diversas combinações utilizadas
com coletas de dados, que podem ser observadas. Conforme Souza (2005), o
estudo de caso propicia o estudo de fenômenos baseados em uma nova teoria,
aumentando o entendimento sobre determinados eventos. Para a pesquisa em
questão, o estudo de caso será de grande relevância para auxiliar no entendimento
do objetivo deste trabalho.
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3.3 MÉTODO DE TRABALHO
O método de trabalho é constituído pelas atividades que auxiliam a alcançar
os objetivos propostos, definindo o caminho a ser seguido, de modo a obter
resultados com economia e segurança. (MORESI, 2003). O método de trabalho foi
desenvolvido com base nas etapas apresentadas por Cauchick Miguel (2007), para
a condução de um estudo de caso.
Esta seção tem como objetivo detalhar as atividades para a condução deste
estudo de caso na empresa Alfa. A empresa foi escolhida devido relação do autor
com a empresa, ao ramo que a mesma está inserida e a criticidade do produto ao
qual ela está ligada. A figura 14 demonstra a sequência de atividades realizadas
para a condução do estudo de caso.
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Figura 14: Método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

A definição da estrutura conceitual teórica será realizada a partir da revisão
sistemática da literatura, a qual dará origem ao referencial teórico desta pesquisa.
No capítulo 3.3.1 será apresentada a justificativa desta escolha.
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3.3.1 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA CONCEITUAL E TEÓRICA
A literatura do tema foi mapeada através da revisão sistemática da literatura
(descrita no capítulo 1 desta pesquisa), e, após, os conceitos teóricos foram
definidos para a pesquisa. O modelo utilizado para realização das análises será o
demonstrado por Tontini e Zanchett (2010).
A escolha do modelo proposto por Tontini e Zanchett (2010), deve-se ao fato
do estudo realizado focando em empresas de diferentes setores e o mapeamento de
diferentes autores. Tal estudo focou na cadeia de suprimentos de diferentes
segmentos, tais como ambientes hospitalares e de serviços.
O estudo proposto por Tontini e Zanchett (2010) comparou as dimensões
propostas para serviços logísticos presentes na literatura com as dimensões
utilizadas em diversas empresas, confrontando a teoria com a prática. As empresas
utilizadas na pesquisa de Tontini e Zanchett (2010) estavam divididas em empresas
de pequeno porte e grande porte.

3.3.2 PLANEJAMENTO DE CASO
Para iniciar a etapa de planejamento de caso, é necessário escolher o caso e
tempo em que ele está inserido. Conforme Miguel e Souza (2012), os estudos
podem ser divididos em retrospectivo ou longitudinal. A retrospectiva analisa o
passado, focando na memória dos acontecimentos do período, e, a longitudinal, que
tem como foco estudos do presente com buscas em acontecimentos passados.
Essa análise, se classifica em longitudinal, pois se foca na qualidade do
serviço logístico no produto final, na qual considera históricos de gerenciamentos
logísticos. Essa escolha ocorreu devido a vivência dentro da empresa, nos setores
relacionados ao estudo, existindo um foco melhor no objetivo de estudo.
Conforme Stake (2010), é defendido o estudo de um único caso, pois facilita a
compreensão como um todo do sistema, tornando o estudo mais confiável em
relação as conclusões que podem ser obtidas. Após a definição do modelo, os
meios para coleta de dados e como a pesquisa deve ser conduzida são elencados.
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3.3.3 CONDUÇÃO DOS TESTES PILOTOS
Como principal critério de escolha, deve ser considerado a facilidade de
acesso ao caso (Yin, 2010). A situação pode ser observada sob diferentes pontos de
vista, onde o contato pode ser prolongado, auxiliando no papel experimental. Para
este estudo de caso, foi escolhida uma entrevista semiestruturada com o Gerente de
Suprimentos, funcionário da empresa em questão. Esta entrevista auxiliará para a
validação do instrumento de coleta de dados com maior confiabilidade e segurança.
3.3.4 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada diretamente na empresa focal, onde, os dados
foram disponibilizados via sistema ERP a partir do ano de 2008, e, dados físicos
para informações anteriores a 2008. Com base nessas informações, dados
históricos e documentos foram analisados, juntamente, com registros de qualidade
dos itens, e históricos dos clientes, quanto a reclamações envolvendo os itens de
fornecedores de Classe B.
As entrevistas foram realizadas com funcionário chaves dos processos
envolvidos (Tabela 11). Conforme Yin (2010), um dos pontos fortes na coleta de
dados, é a possibilidade de utilização de fontes diferentes de evidência, permitindo
uma abordagem histórico cultural da empresa e das pessoas inseridas no contexto,
com esta base, observações diretas foram realizadas pelo autor ao longo do período
de coleta de dados.
Conforme ressaltado por Flick (2009), o mapeamento de dados combina
diferentes técnicas, valorizando de maneiras iguais, com igual relevância, onde,
supera uma técnica única e individual de análise. Com base nessas informações,
dados históricos e documentos foram analisados, juntamente, com registros de
qualidade dos itens, e históricos dos clientes, quanto a reclamações envolvendo os
itens de fornecedores de Classe B.
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Quadro 7 Lista de documentos
Documento
Relatórios de Não
conformidades
Documento
Relatórios de
importação
Ordens de compra
Reclamações de
clientes
Rotas de transporte

Descrição
Apresenta não conformidades oriundas de
problemas com fornecedores
Descrição
Apresenta dados relacionados a compra de
produtos importados
Apresenta dados relacionados a compra de
produtos
Apresenta dados de reclamações originadas
em clientes
Apresenta dados relacionados a transporte,
envolvendo problemas, custos e rotas.

Fonte: Elaborado pelo aluno

A segunda etapa da coleta de dados foi realizada através de entrevistas
semiestruturadas com perguntas voltadas aos responsáveis chaves pelas áreas
ligadas diretamente com a questão logística da empresa. Os entrevistados foram
escolhidos por possuírem os cargos de maior relevância dentro do tema abordados
nesta pesquisa, na Tabela 4 são informados os perfis dos entrevistados.

Tabela 4 Relação dos entrevistados
Cargo

Tempo de Empresa

Abreviação

Gerente Geral

8 anos

GG

Gerente Logístico

12 anos

GL

Supervisor Logístico

6 anos

SL

10 anos

SL2

6 anos
7 anos
2 anos
16 anos
8 anos

SI
CL
CI
GQ
SQ

6 anos

SP

5 anos

CQ

Supervisor Logístico (não faz parte do quadro ativo de
funcionários)
Supervisor de importação
Coordenador Logístico
Coordenador de importação
Gerente de Qualidade
Supervisor de Qualidade
Supervisor de Produção (não faz parte do quadro ativo
de funcionários)
Coordenador de Qualidade

Fonte: Elaborado pelo aluno

50

Dentre os entrevistados citados na tabela 4, dois funcionários que não
participam mais do quadro ativo da empresa participaram da entrevista. As
informações captadas nas entrevistas foram comparadas com os dados fornecidos
pela empresa. Abaixo no quadro 7 são demonstradas as questões norteadoras para
a entrevista.

Quadro 8 Questões norteadoras
Questão

Justificativa
Comparar com os dados históricos
Quantos pedidos foram cancelados devido a não conformidade
fornecidos pela empresa e no sistema
de produtos gerados por transportes terceirizados?
da empresa.
Identificar a visão dos funcionários da
Consegue visualizar alguma relação entre logística (transporte empresa comparando com o artigo
de componentes) e a Qualidade do produto final?
gestão do transporte na logística de
distribuição física (Rosa, 2007).
Identificar o uso e o tempo disponível
Em detrimento dos itens de um fornecedor A, já foi utilizado
para a entrega de produtos.
itens de um fornecedor C?
(CARVALHO, 2014).
Verificar resultado do impacto da falta
Considerando a questão anterior, qual o resultado deste uso?
de qualidade dentro da cadeia de
suprimentos. (MOBUS, 2014).
Considerando o uso para transportes de componentes
Comparar opiniões dos envolvidos
importados, o transporte que melhor se enquadra em sua
entre eles a fim de verificar a interação
opinião seria controlado pela Empresa Alfa ou pelo
com a pesquisa.
fornecedor?

Fonte: Elaborado pelo autor.
A terceira etapa foi baseada na observação direta do ambiente que conforme
Marconi e Lakatos (2010) é uma técnica de coleta de dados para conseguir
informações que utiliza os sentidos para a obtenção de determinados aspectos da
realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos e
fenômenos que se deseja estudar, sendo um elemento básico na investigação
cientifica, utilizado na pesquisa de campo. (THUMS, 2013).
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Quadro 9 Observação direta
Observação
Utilização de serviços logísticos
Respostas a problemas por parte da empresa

Justificativa
Comparar com os dados históricos
fornecidos pela empresa e realizar a
verificação in loco
Comparar com respostas das
entrevistas

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme Cauchick Miguel (2007), utilizar várias fontes de coletas de dados é
importante para sustentar a análise através da convergência entre as diferentes
evidências obtidas. Com base na afirmação de Miguel (2007), foi utilizada a análise
documental juntamente com a análise dos resultados obtidos na entrevista e a
observações vivenciadas pelo autor.

3.3.5 ANÁLISE DE DADOS
Esta etapa de análise de dados, tem como objetivo principal possibilitar o
maior número de descobertas ao pesquisador. Essas descobertas devem ajudar o
pesquisador a avaliar possíveis caminhos para o atingimento dos objetivos
propostos, os quais influenciam diretamente a pesquisa. (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES Jr. 2015).
O material coletado foi explorado buscando a relação entre as entrevistas e
os dados coletados pelo sistema, relacionando-os com as observações realizadas
diariamente pelo autor. Para a análise dos dados, será utilizada a ferramenta de
análise de conteúdo, que conforme Bardin (2011) apresenta as prováveis aplicações
como um método de categoria classificando os dados coletados. Na figura 15 são
apresentados os passos para a realização da análise de conteúdo.
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Figura 15 Modelo de análise de conteúdo

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bardin (2011).
A Análise do Conteúdo tem como objetivo apresentar uma visão crítica como
uma forma de tratamento em pesquisas qualitativas e quantitativas. (BARDIN; 2011).
Conforme Bardin (2011), as análises de conteúdo dividem-se em quatro partes
distintas: perspectiva histórica, a parte de coleta de dados, que é realizada através
de entrevistas, de comunicação de massas, de questões abertas e de teses. Bardin
(2011) avalia a parte prática da análise de conteúdo como objetivada através de
entrevistas e análises temáticas através de um texto. Bardin (2011) passa a
conceituar entrevista como um método de investigação específico e a classifica
como diretas ou indiretas, ou como, fechadas e abertas. Para esta pesquisa, serão
utilizadas perguntas diretas e abertas.
Nas técnicas de análises, Bardin (2011) cita técnicas aplicadas à análise do
conteúdo, que é uma leitura “profunda”, determinada pelas condições oferecidas
através do sistema linguístico. Tal técnica é demonstrada através de relações
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existentes entre as situações exteriores, permitindo assim a compreensão, a
utilização e a aplicação de um determinado conteúdo. (BARDIN, 2011).
Para as análises realizadas nesta pesquisa, será utilizado o modelo lógico
proposto por Tontini e Zanchett (2010). Como categorias para orientar a análise de
conteúdo, será utilizado o modelo proposto na figura 11.
Para Grzybovski e Mozzato (2011), o uso de programas para a análise de
dados auxilia o pesquisador nas pesquisas qualitativas. Para esta pesquisa, será
utilizado o software ATLAS*Ti que tem como função planejar projetos. O uso do
ATLAS*Ti facilita a compreensão dos dados, auxiliando apenas na interpretação dos
resultados, não eximindo o pesquisador de adotar um método de análise coerente.
O detalhamento da utilização do ATLAS*Ti e da análise será realizado no capítulo 4.

3.3.6 CONCLUSÕES
Após a conclusão das etapas descritas, e realizada a conclusão da análise de
dados, os resultados foram explicitados e as conclusões demonstradas. Essas
conclusões serão abordadas no capítulo 5.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo serão apresentados os resultados das análises obtidas ao
longo da condução deste estudo de caso na empresa Alfa. Os resultados serão
apresentados conforme os critérios estabelecidos no método de trabalho.
4.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesta seção, serão apresentadas as análises que auxiliaram na interpretação
dos resultados. A seção está dividida em quatro subseções: a primeira apresenta os
resultados das entrevistas, a segunda a análise frequencial simples, a terceira a
análise de cofrequência e a quarta as redes desenvolvidas para auxiliar no
entendimento do assunto.
4.1.1 ENTREVISTAS
As entrevistas foram realizadas com as pessoas envolvidas conforme
exemplificado na Tabela 4. Após realizadas, os resultados foram tabulados para
melhor entendimento e, são apresentados na figura 16.

Figura 16 Resposta das questões norteadoras
Respostas Questão 1
3 ou menos
27%
4
36%

Respostas
Sim
Não

Questão 2
73%
18%

Respostas
Sim
Não

Questão 3
100%
0%

Não soube
responder

9%

Não soube
responder

0%

Questão 4

6

36%

6
7 ou mais
Não soube
responder

0%
0%

Respostas

0%

Atrasos

45%

Custo extra
Não soube
responder

Respostas
Empresa
Alfa

Questão 5

45%

Fornecedor

28%

9%

Não soube
responder

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

72%
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A figura 15 apresenta as respostas dos entrevistados para as 5 questões
norteadores da pesquisa. Após os resultados, os 3 operadores logísticos atuantes
foram avaliados e, as não conformidades referentes a estas transportadoras são
apresentada na Tabela 5.

Tabela 5 Transporte x Não conformidade
Transportadora Entregas Não conformidades Representatividade

Motivo
Rastreabilidade, avaria de transporte, atrasos, troca
de mercadoria.

G

144

24

17%

H

81

7

9%

Rastreabilidade, avaria de transporte, atrasos.

I

20

3

15%

Avaria de transporte, atrasos.

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 5 é apresentada a relação de não conformidades por transportes
de carga durante o período de 2016. A empresa atualmente utiliza 3 transportadoras
distintas na política de Outsourcing, denominadas G, H e I. Após o levantamento dos
dados das entrevistas, e estabelecida a relação de não conformidades e transportes,
deve-se realizar a análise de conteúdo a fim de auxiliar na análise dos resultados.
4.1.2 ANÁLISE FREQUENCIAL SIMPLES
Para a primeira etapa da análise de conteúdo, os artigos, documentos e
entrevistas realizadas foram utilizadas como base. Medindo-se a frequência de
utilização

das palavras no

corpus

(conjunto

de

documentos,

entrevistas,

bibliografias), é possível verificar os termos que, pela sua utilização, configuram-se
mais importantes ou relevantes que os demais. Foram descartados artigos,
pronomes, siglas, advérbios, etc., por não possuírem sentido próprio em relação ao
texto.
Os resultados obtidos na análise de frequência indicaram as principais ideias
abordadas nas entrevistas. Na etapa seguinte foram criadas categorias (codes) no
software ATLAS*TI. Estes codes são baseadas na proposta apresentada por Tontini
e Zanchett (2010 p. 7). Os codes são as análises dos dados, transformadas em
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registros propostas por Bardin (2011). É com base nesses dados que o conteúdo
poderá ser verificado posteriormente.
Após a análise dos codes, as entrevistas foram analisadas com o auxílio do
software. O code foi analisado de acordo com o conteúdo ao qual estava inserido na
entrevista.
O primeiro dado obtido foi a quantidade de registros presentes no texto. Estes
textos são referentes aos termos analisados nos registros, nas entrevistas e nos
artigos utilizados para a fundamentação teórica. Na tabela 6 são apresentados as
unidades de registros mais frequentes analisadas nas entrevistas e documentos
utilizados para a pesquisa.

Tabela 6 Palavras mais frequentes
Palavra de Registro
Logística
Cliente
Processo interno
Entrega
Transporte
Estoque (Disponibilidade)
Flexibilidade
Recursos
Prazo
Segurança
Rastreabilidade
Requisitos
Terceirizar
Competitivo
Produto certo
Prevenção
Assistência técnica
Não conformidade
Contingência

Quantidade
1.179
1.112
855
818
557
370
320
236
226
143
140
101
78
73
29
15
14
6
2

Percentual
19,19%
18,10%
13,92%
13,32%
9,07%
6,02%
5,21%
3,84%
3,68%
2,33%
2,28%
1,64%
1,27%
1,19%
0,47%
0,24%
0,23%
0,10%
0,03%

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 6 foram apresentados as palavras mais frequentes citados nos
registros, demonstrando respetivamente os percentuais totais comparados aos
registros totais. (Totais de registros: 6.143). A relação que os elementos mantém uns
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com os outros deve também ser analisada, não ficando a análise restrita somente a
simples frequência. (BARDIN, 2011).
A análise frequencial simples mostrou os elementos textuais que mais
apareceram nas análises dentro do software ATLAS*TI, no qual o termo logística
apareceu com maior frequência totalizando 1.179 registros, com total de 19,19%,
seguido de cliente com 1.112 vezes conforme demonstrado na tabela 16. O item
processo interno, apareceu 855 vezes, o que totalizou 13,92% dos casos. Para a
entrega, foram encontrados 818 resultados, totalizando 13,32%. O transporte
representou 9,07% com 557 resultados.
Após a definição das palavras mais frequentes, são criadas as unidades de
contexto, que são baseadas nas subdivisões existentes nos textos estudados. As
unidades de contexto auxiliam na compreensão para o entendimento das unidades
de registro (palavras) que apareceram e como estão relacionadas com os textos.

Tabela 7 Unidades de contexto
Palavra de registro
Cliente
Processo interno
Entrega
Estoque (disponibilidade)
Transporte
Segurança
Prazo
Recursos
Requisitos
Terceirizar
Competitivo
Logística
Flexibilidade
Prevenção
Rastreabilidade
Assistência Técnica
Não conformidade
Contingência
Produto certo

Quantidade
92
89
88
82
53
45
40
39
33
25
13
13
11
10
9
5
3
2
2

Percentual
14,07%
13,61%
13,46%
12,54%
8,10%
6,88%
6,12%
5,96%
5,05%
3,82%
1,99%
1,99%
1,68%
1,53%
1,38%
0,76%
0,46%
0,31%
0,31%

Fonte: Elaborado pelo autor
A Tabela 7 permite identificar os temas mais importantes relacionados aos
contextos de cada unidade de registro. A Tabela 7 está organizada de modo que

58

demonstre a maior quantidade de termos contidos dentro dos contextos
relacionados ao tema desta pesquisa.

4.1.3 ANÁLISE DE COFREQUÊNCIAS
A análise de cofrequências, também denominada análise de contingências,
faz com que a análise frequencial simples se torne completa. (BARDIN, 2011). A
análise de cofrequências clarifica o conhecimento, as preocupações latentes de um
indivíduo ou grupo de indivíduos além das representações sociais e ideológicas.
(BARDIN, 2011). Segundo Bardin (2011), com esta forma de análise é possível
extrair do texto a relação entre os textos que o compõem, comparando-os em
diversos contextos. Para realização desta etapa, Bardin (2011) sugere o seguinte
procedimento:
 Escolher os registros e categoriza-los;
 Identificar as unidades do contexto;
 Codificar;
 Realizar a matriz de cofrequências;
 Representar e interpretar os resultados.

A ferramenta Query tool do ATLAS*TI foi utilizada para demonstrar os termos
mais significativos. Esta ferramenta permite que sejam elencados diversos tipos de
relação e de contagens, entre eles o de cofrequência. Esta análise tem como
objetivo demonstrar os termos com maiores afinidades, os quais aparecem juntos na
mesma citação. Na tabela 8 são apresentados as cofrequências dos registros
obtidos nesta fase da análise, ordenados por percentuais relativos as somas dos
registros.
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Tabela 8 Cofrequências entre unidades de registro
Registro A
Entrega
Rastreabilidade
Entrega
Cliente
Cliente
Logística
Logística
Logística
Recursos
Cliente
Logística
Cliente
Cliente
Entrega
Entrega
Segurança
Entrega
Competitivo
Segurança
Estoque (Disponibilidade)
Não conformidade
Segurança
Logística
Logística
Cliente
Cliente
Produto certo
Segurança
Prazo
Prazo
Recursos
Entrega
Prazo
Requisitos
Cliente
Logística
Recursos
Cliente
Cliente
Recursos
Processo interno
Entrega
Segurança
Assistência técnica
Competitivo
Cliente
Terceirizar
Cliente
Processo interno
Logística
Logística

Registro B
Soma dos registros Cofrequência Percentual
Prazo
1.044
117
11,21%
Segurança
152
15
9,87%
Flexibilidade
1.138
111
9,75%
Entrega
1.930
186
9,64%
Prazo
1.185
66
5,57%
Processo interno
2.034
108
5,31%
Terceirizar
1.257
48
3,82%
Estoque (Disponibilidade)
1.549
51
3,29%
Processo interno
1.091
33
3,02%
Estoque (Disponibilidade)
1.482
39
2,63%
Transporte
1.736
45
2,59%
Processo interno
1.967
42
2,14%
Logística
2.291
45
1,96%
Transporte
1.375
27
1,96%
Logística
1.997
39
1,95%
Prevenção
158
3
1,90%
Processo interno
1.673
30
1,79%
Segurança
216
3
1,39%
Flexibilidade
463
6
1,30%
Transporte
927
12
1,29%
Prazo
232
3
1,29%
Transporte
700
9
1,29%
Prazo
1.405
18
1,28%
Recursos
1.415
18
1,27%
Transporte
1.669
21
1,26%
Requisitos
1.213
15
1,24%
Prazo
255
3
1,18%
Estoque (Disponibilidade)
513
6
1,17%
Transporte
783
9
1,15%
Flexibilidade
546
6
1,10%
Flexibilidade
556
6
1,08%
Estoque (Disponibilidade)
1.188
12
1,01%
Estoque (Disponibilidade)
596
6
1,01%
Recursos
337
3
0,89%
Flexibilidade
1.432
12
0,84%
Flexibilidade
1.499
12
0,80%
Segurança
379
3
0,79%
Produto certo
1.141
9
0,79%
Competitivo
1.185
9
0,76%
Prazo
462
3
0,65%
Transporte
1.412
9
0,64%
Segurança
961
6
0,62%
Processo interno
998
6
0,60%
Transporte
571
3
0,53%
Logística
1.252
6
0,48%
Segurança
1.255
6
0,48%
Transporte
635
3
0,47%
Recursos
1.348
6
0,45%
Prazo
1.081
3
0,28%
Produto certo
1.208
3
0,25%
Segurança
1.322
3
0,23%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Tabela 8 permite verificar a inferência do conteúdo com base nas
categorias, verificando os termos que possuem maior afinidade, e, que aparecem
juntos na mesma citação. Conforme os resultados demonstrados na tabela 8, podese verificar que o termo cliente apareceu ligado diversas vezes com os termos
entrega (Soma de registros 1.930 e cofrequência 186), prazo (Soma de registros
1.185 e cofrequência 66), logística (Soma de registros 2.291 e cofrequência 51),
processo interno (Soma de registros 1.967 e cofrequência 48), Estoque (Soma de
registros 1.482 e cofrequência 39) e Requisitos (Soma de registros 1.213 e
cofrequência 15). Outra análise pode ser feita, ordenando os resultados baseados
na cofrequência dos resultados, demonstrados na Tabela 9.

Tabela 9 Análise com base em cofrequência
Registro A
Registro B
Soma dos registros Cofrequência Percentual
Cliente
Entrega
1.930
186
9,64%
Entrega
Prazo
1.044
117
11,21%
Entrega
Flexibilidade
1.138
111
9,75%
Logística
Processo interno
2.034
108
5,31%
Cliente
Prazo
1.185
66
5,57%
Logística
Estoque (Disponibilidade)
1.549
51
3,29%
Logística
Terceirizar
1.257
48
3,82%
Logística
Transporte
1.736
45
2,59%
Cliente
Logística
2.291
45
1,96%
Cliente
Processo interno
1.967
42
2,14%
Cliente
Estoque (Disponibilidade)
1.482
39
2,63%
Entrega
Logística
1.997
39
1,95%
Recursos
Processo interno
1.091
33
3,02%
Entrega
Processo interno
1.673
30
1,79%
Entrega
Transporte
1.375
27
1,96%
Cliente
Transporte
1.669
21
1,26%
Logística
Prazo
1.405
18
1,28%
Logística
Recursos
1.415
18
1,27%
Cliente
Requisitos
1.213
15
1,24%
Rastreabilidade
Segurança
152
15
9,87%
Estoque (Disponibilidade)
Transporte
927
12
1,29%
Entrega
Estoque (Disponibilidade)
1.188
12
1,01%
Cliente
Flexibilidade
1.432
12
0,84%
Logística
Flexibilidade
1.499
12
0,80%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim, analisando a tabela 9, com base em cofrequência, percebe-se que as
categorias cliente, entrega e prazo possuem maior representatividade nos resultados
conforme esperado. Por questões da análise, os valores inferiores a 10 foram
excluídos da tabela. Além disso, a relação entre o processo de terceirizar e o
processo interno possuem vínculo direto, onde ambos devem ser analisados para
fortalecer a estratégia de competitividade da empresa.
Ambas as categorias de entrega e cliente estão ligadas a recursos com alto
número de cofrequência, isso se deve ao fato da necessidade da realização de
analises internas e externas no momento de escolha da política de gestão. A
categoria Segurança aparece ligada a rastreabilidade, pois analisando a parte
teórica envolvida no estudo, pode-se citar o material publicado na Portaria nº 7, de
28 de abril de 2006, ressaltando que todo material com potencial bélico deve possuir
código de rastreabilidade. Atualmente a empresa alfa se preocupa em atender este
requisito, o qual por observação direta pode-se constatar a preocupação no
atendimento desta portaria.
A categoria de logística apareceu ligada 7 vezes a outras categorias. Essa
ligação se deve ao fato das análises realizadas dentro da empresas considerarem
este critério como crítico para a competitividade perante o mercado.
A categoria flexibilidade foi citada 3 vezes, não possuindo tanta relevância
nesta relação conforme demonstrado. Com observações realizadas in loco pelo
autor, pode-se constatar que a empresa Alfa possui alta preocupação com este
critério, pois, depende deles inúmeros fatores para a entrega de pedidos, tanto
produtivos quanto de serviços.
Outra análise pode ser realizada considerando os registros de maior
cofrequência. Tal análise se baseia no princípio de contenção, que está relacionada
a inserção dos termos definidos em outros termos. Na Tabela 10 são apresentados
estes resultados.

62

Tabela 10 Frequência de A contido em B
Registro A
Cliente
Entrega
Entrega
Cliente
Rastreabilidade
Logística
Logística
Cliente
Logística
Entrega
Cliente
Cliente
Cliente
Logística
Estoque (Disponibilidade)
Entrega
Cliente
Recursos
Entrega
Logística
Logística
Entrega
Cliente

Registro B
Entrega
Prazo
Flexibilidade
Logística
Segurança
Recursos
Prazo
Prazo
Processo interno
Logística
Processo interno
Flexibilidade
Estoque (Disponibilidade)
Estoque (Disponibilidade)
Transporte
Processo interno
Requisitos
Processo interno
Estoque (Disponibilidade)
Terceirizar
Transporte
Transporte
Transporte

Soma dos registros
1.930
1.044
1.138
2.291
152
1.415
1.405
1.185
2.034
1.997
1.967
1.432
1.482
1.549
927
1.673
1.213
1.091
1.188
1.257
1.736
1.375
1.669

A em B
66
32
26
40
2
13
12
9
13
10
9
6
6
6
2
3
2
1
1
0
0
0
0

Percentual
3,42%
3,07%
2,28%
1,75%
1,32%
0,92%
0,85%
0,76%
0,64%
0,50%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,22%
0,18%
0,16%
0,09%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Tabela 10 são apresentados os valores encontrados nos registros,
analisando quando uma unidade de registro depende de outra. A tabela esta
ordenada por percentual.
As definições de clientes citadas nos registros, estão relacionadas com os
registros de entrega, transporte, prazo, estoque, processo interno e requisitos. Essa
relação corrobora com a premissa de satisfação do cliente proposta pela empresa.
Outra constatação baseada na Tabela 10 mostra a relação entre prazo,
flexibilidade, transporte, estoque e logística com a entrega. Tal relação confirma a
proposta das dimensões de analises apresentadas por Tontini e Zanchett (2010).
Pode-se ainda observar que logística não possui relação com terceirizar e
transporte. Essa inexistência de relação, pode indicar que a logística não está mais
ligada apenas a transportes, mas também, a gestão como um todo.
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4.1.4 REDES
O Software ATLAS*TI auxilia na criação de redes. As redes são utilizadas
para demonstrar o entendimento lógico de pontos da teoria que estejam implícitos,
ou não estejam fiquem claros. A aplicação desta ferramenta na análise auxilia na
conexão entre a utilização dos termos mais relevantes e sua visualização de forma
clara.
As redes desta pesquisa foram criadas com base em suas principais unidades
de registro. Na Figura 17 Rede de transporte logístico é apresentada a rede logística
desenvolvida no ATASL*Ti.

Figura 17 Rede de transporte logístico

Fonte: Elaborado pelo autor
Na Figura 17 é apresentada a rede desenvolvida no ATLAS*Ti. Do ponto de
vista do sistema de transporte logístico. Durante todas etapas, desde o transporte
até a entrega do produto, conforme consta na portaria Nº 7 do Exército brasileiro
(Abril, 2007), um código de rastreabilidade único deve ser desenvolvido. Conforme
salientado na rede apresentada, a rastreabilidade existe a partir da etapa do
transporte e é acompanhada desde o fornecedor.
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A rede de transportes apresentada, considera como parte da entrega a
questão do prazo, e, considera a flexibilidade para programar suas comprar,
melhorando assim sua competitividade. Para a questão de segurança citado na
rede, a empresa possui planos de prevenção e contingência para possíveis
problemas.
No entendimento da empresa, um critério extremamente competitivo é a
flexibilidade da entrega por parte do cliente, pois, atrasos em competições podem
ser prejudiciais para sua imagem. A rede demonstrada não considera prazos,
materiais e demais influencias externas para sua elaboração.

Na figura 18 é

demonstrada a percepção da empresa entre as duas políticas de gestão.

Figura 18 Percepção da empresa nas diferentes políticas de logística.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conforme demonstrado na figura 18, a empresa tem diferentes visões com
base nos tipos de política para a logística. Para a política do insourcing (processo
interno) a empresa entende que a entrega está associada com a segurança,
dependendo apenas do sistema logístico próprio para administração.
Para a política do outsourcing (terceirizar componentes), a empresa entende
que a entrega depende de um terceiro, o que pode resultar em atrasos, impactando
na imagem da empresa. A questão flexibilidade diminui devido a incapacidade de
gerir tais empresas terceirizadas. Porém, do ponto de vista competitivo se torna
melhor, deixando a empresa se focar em suas core competences.
4.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Após a análise dos registros mais frequentes apresentados na tabela 16, uma
relação pode ser estabelecida com as dimensões propostas por Tontini e Zanchett
(2010). No quadro 9Erro! Fonte de referência não encontrada. são apresentadas
as inferências dessas relações.

Quadro 10 Relação dimensões x registros
Dimensão (Tontini e Zanchett (2010))
Confiabilidade no prazo de entrega
Agilidade na entrega
Entrega sem danos ao produto
Flexibilidade no serviço prestado
Recuperação de falhas
Rastreabilidade
Comunicação

Relação registro x dimensões
Entrega, transporte
Prazo
Prevenção, Produto certo
Flexibilidade
Contingência, Não conformidade
Rastreabilidade
Assistência Técnica, rastreabilidade,
cliente, prazo

Confiança e conhecimento da equipe
Cliente
de contato com o cliente
Disponibilidade dos produtos e
Recursos, estoque
serviços
Preço
Requisitos, Prazo, processo interno

Fonte: Elaborado pelo autor
O quadro 10 confronta os dados expostos na literatura por Tontini e Zanchett
(2010) com os registros mais frequentes encontrados utilizando o ATLAS*Ti. Para
estabelecer esta relação de registro com as dimensões, a Erro! Fonte de referência
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não encontrada. (Dimensões analisadas nos serviços logísticos) foi utilizada como
base.
Na coluna relação registros x dimensões, são apresentadas os contextos aos
quais os aspectos citadas por Tontini e Zanchett (2010) foram identificadas. Para os
termos competitividade, terceirizar, segurança e logística, não houve relação direta
com as dimensões. Essas relações são indiretamente ligadas as dimensões
propostas por Tontini e Zanchett (2010). Para o termo preço, indiretamente
apareceram requisitos, prazo e processo interno como fatores de influência.
Para a utilização efetiva das dimensões, é necessário que a terceirização seja
adotada, partindo de uma postura competitiva da empresa. Após a implementação
da terceirização na empresa as dimensões aparecem, logo, as dimensões citadas
por Tontini e Zanchett (2010) podem ser consideradas resultados da decisão de
terceirizar.
A segurança é considerada pré-requisito para o desenvolvimento de todas as
dimensões, visto o nível de restrição de uso do produto final. A logística está
diretamente ligada a todas estas dimensões por se tratar de parte fundamental da
cadeia de suprimentos. Após estabelecida a relação das dimensões com os
registros encontrados, houve a tabulação das entrevistas.
As entrevistas realizadas dentro e fora da organização, mostraram a
preocupação dos envolvidos em relação ao atrasos gerados por questões logísticas
e os impactos percebidos na qualidade do produto. Todos entrevistados
demonstraram possuir claro entendimento da importância do sistema logístico ser
administrado de maneira correta.
Após a realização das entrevistas, foi solicitado aos entrevistados que
avaliassem com valores de 1 à 5 as dimensões dos serviços logísticos citadas na
Figura 11 afim de discutir os pontos de maior importância, considerando suas
percepções quanto ao quesito da gestão da cadeia de suprimentos. Os resultados
são apresentados na Tabela 11.

67

Tabela 11 Dimensões citadas pelos entrevistados

Ordem de escolha
Relação
Confiabilidade no prazo de entrega
A
Agilidade na entrega
B
Entrega sem danos ao produto
C
Flexibilidade no serviço prestado
D
Recuperação de falhas
E
rastreabilidade
F
Comunicação
G
Confiança e conhecimento da equipe
H
de contato com o cliente
Disponibilidade dos produtos e
I
serviços
Preço
J
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Tontini e Zanchett (2010)
Os entrevistados citaram as dimensões demonstradas na Tabela 11 como
sendo importantes para realizar a análise e definir a política da cadeia de
suprimentos. As dimensões citadas, são baseadas na Figura 11, onde os
entrevistados definiram as mais importantes em suas percepções. Após a finalização
desta etapa, as dimensões citadas pelos entrevistados em relação aos serviços, foi
desenvolvido a matriz de importância x desempenho comparativo entre as políticas,
na visão dos envolvidos diretamente com as operações logísticas dentro da empresa
focal, conforme exemplificado na figura 19.
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Figura 19 Matriz de importância x Desempenho – Visão área logística

Fonte: Elaborado pelo autor
A figura 19 apresenta os resultados encontrados na matriz de importância x
desempenho na visão dos envolvidos com a logística. Para eles, é necessário ação
urgente no critério de recuperação de falhas, preço e comunicação. A Tabela 12
apresenta os valores utilizados como base.
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Tabela 12 Valores para elaboração da matriz de importância x desempenho logística
Critério

Relação

Confiabilidade no prazo de
entrega
Agilidade na entrega
Entrega sem danos ao
produto
Flexibilidade no serviço
prestado
Recuperação de falhas
rastreabilidade
Comunicação
Confiança e conhecimento
da equipe de contato com o
cliente
Disponibilidade dos
produtos e serviços
Preço

importância desempenho

A

6

4

B

5

6

C

5

4

D

7

7

E
F
G

4
3
5

6
6
7

H

9

2

I

2

2

J

1

8

Fonte: Elaborado pelo autor
Após a elaboração da matriz utilizando como base a área de logística, uma
nova tabela foi desenvolvida utilizando como base as demais áreas dos
entrevistados. O resultado é apresentado na figura 20.
Figura 20 Matriz de importância x Desempenho – Demais áreas

Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 20 apresenta os resultados encontrados na matriz de importância x
desempenho nas demais áreas envolvidas indiretamente com a logística. Para estas
áreas, é necessário “ação urgente” em entregas sem danos ao produto, flexibilidade
no serviço, rastreabilidade e preço. A tabela 13 apresenta os resultados para a
elaboração desta matriz apresentada na figura 20.

Tabela 13 Valores para elaboração da matriz de importância x desempenho –
Demais áreas
Critério

Relação

Confiabilidade no prazo de
entrega
Agilidade na entrega
Entrega sem danos ao
produto
Flexibilidade no serviço
prestado
Recuperação de falhas
rastreabilidade
Comunicação
Confiança e conhecimento
da equipe de contato com o
cliente
Disponibilidade dos
produtos e serviços
Preço

importância desempenho

A

6

4

B

1

4

C

4

7

D

3

6

E
F
G

8
3
4

7
8
6

H

3

2

I

7

2

J

1

8

Fonte: Elaborado pelo autor
A tabela 13 apresenta os resultados utilizados para a elaboração da matriz de
importância x desempenho, utilizando com base os envolvidos indiretamente com a
logística da empresa focal. Após a elaboração das matrizes considerando os
funcionários do quadro ativo da empresa, uma nova matriz foi elaborada
considerando antigos funcionários. Na figura 21 é mostrada a matriz de importância
x desempenho considerando estes funcionários.
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Figura 21 Matriz de importância x Desempenho – Antigos funcionários

Fonte: Elaborado pelo autor
Na figura 21 é apresentada a matriz de importância x desempenho
considerando antigos funcionários. Como é demonstrado na matriz, é necessário
“ação

urgente” para os critérios de

agilidade

na entrega,

comunicação,

rastreabilidade e preço.
Conforme exemplificado por estes funcionários, em suas opiniões, os pontos
mais críticos para a execução de suas tarefas eram a falta de comunicação e a falta
de rastreabilidade dos itens, pois impactavam diretamente na entrega dos produtos.
Após finalizadas as matrizes individuais, uma matriz geral com a média dos
resultados pode ser formada e exemplificada conforme figura 22.
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Figura 22 Matriz de importância x Desempenho

Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 22 demonstra a matriz de importância x desempenho, comparando as
políticas de insourcing e outsourcing. Na matriz verifica-se que o conhecimento da
equipe de contato com o cliente (H na matriz), encontra-se no campo “excesso”,
visto que quando se fala em utilizar um sistema interno, a empresa precisa de
pessoas que possuam este conhecimento, em contrapartida, utilizando a política
outsourcing, a empresa responsável que deve possuir este conhecimento.
Os critérios Confiabilidade no prazo de entrega, entrega sem danos ao
produto e Disponibilidade do serviço estão na zona de “adequação”. Conforme
Tontini e Zanchett (2010), itens nesta zona devem ser considerados satisfatórios,
pois estão na zona de aceitabilidade.
Os critérios Recuperação de falhas e comunicação necessitam de melhoria.
Segundo Tontini e Zanchett (2010), itens nesta área devem ser elencados para
futuros programas de melhoria.
Analisando o critério de agilidade na entrega, flexibilidade no serviço
prestado, rastreabilidade e preço, o qual encontram-se no campo de “ação urgente”
necessitando de uma análise criteriosa, pois acaba envolvendo custos elevados na
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adoção do insourcing, porém mantém outros critérios adequados sob o ponto de
vista da empresa. A tabela 14 demonstra os valores utilizados para a elaboração
desta matriz.

Tabela 14 Valores considerados para a elaboração da matriz geral
Critério
Confiabilidade no prazo de
entrega
Agilidade na entrega
Entrega sem danos ao
produto
Flexibilidade no serviço
prestado
Recuperação de falhas
rastreabilidade
Comunicação
Confiança e conhecimento
da equipe de contato com o
cliente
Disponibilidade dos
produtos e serviços
Preço

Relação

Importância Desempenho

A

6

4

B

3

6

C

4

5

D

5

7

E
F
G

5
3
5

6
7
7

H

7

2

I

3

2

J

1

8

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a elaboração da matriz, os dados para as categorias deveriam estar
compreendidos entre 01 e 09. Após definidas as matrizes, pode-se realizar uma
comparação entre as percepções dos entrevistados. No quadro 11 é apresentado
um resumo dos resultados encontrados.
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Quadro 11 resultados encontrados nas matrizes de importância x desempenho
Critério

quadro inativo
SL2
SP

Relação

Logística

Demais áreas

Confiabilidade no prazo de entrega

A

adequado

adequado

adequado

adequado

adequado

Agilidade na entrega

B

melhorar

melhorar

melhorar

adequado

ação urgente

Entrega sem danos ao produto

C

adequado

ação urgente

adequado

ação urgente

adequado

Flexibilidade no serviço prestado

D

melhorar

ação urgente ação urgente ação urgente ação urgente

Recuperação de falhas
rastreabilidade
Comunicação

E
F
G

Confiança e conhecimento da
equipe de contato com o cliente

H

excesso

adequado

ação urgente

adequado

excesso

I

adequado

excesso

adequado

adequado

adequado

Disponibilidade dos produtos e
serviços
Preço

J

Geral

melhorar
melhorar
adequado
excesso
melhorar
ação urgente ação urgente ação urgente ação urgente ação urgente
ação urgente melhorar
melhorar
melhorar
melhorar

ação urgente ação urgente

excesso

ação urgente ação urgente

Fonte: Elaborado pelo autor
Como discutido no quadro 11, os itens A e F tiveram a mesma percepção
pelos entrevistados. Para o item B, os envolvidos com a logística e demais áreas de
apoio acreditam na necessidade de melhora.
Para o item C, houve divergência nas opiniões. Tal divergência pode ser
observada na prática pois as áreas de apoio são as mais afetadas pelas entregas
com danos no produto.
Para o item D, todos entrevistados chegaram à conclusão de que é
necessário melhorar e uma ação urgente. Para o item E os entrevistados acreditam
que seja necessário a realização de uma ação urgente. Para os itens E e G, os
entrevistados acreditam que seja necessário melhorar para a adequação das
características de comunicação e recuperação de falhas.
Para o item H, os entrevistados acreditam que estejam utilizando recursos em
excesso e, deveria ser reavaliado esta característica. Para o item I, os entrevistados
acreditam que não é necessário reavaliar, visto que conforme discutido nas
entrevistas atende os requisitos.
Para o item J, os entrevistados acreditam que deve ser realizado uma ação
urgente para adequação das características proposta na matriz de importância x
desempenho. Porém, devido a criticidade do produto, tal ação deve ser analisada
criticamente para não afetar o resultado final. Após finalizada a comparação entre
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as percepções das diferentes áreas entrevistadas, uma síntese pode ser elaborada
para comparar a teoria na visão de diferentes autores relacionados as dimensões de
serviços logísticos.
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Quadro 12 Comparação das visões dos autores
Dimensão

Autor
Christopher (2011)
Slack et al (2002)

Confiabilidade no prazo de
entrega
Berry e Parasuraman
(1992)
Mentzer et al (2001)

Entrega sem danos ao
produto

Fator importante para o cliente que utiliza um serviço

Zeithaml e Bitner (2003)
Bowersox e Closs (2001)

Critério chave para obter a satisfação do cliente
Critério importante para a empresa não ser prejudicada
Critério importante, pois demonstra o comprometimento da
empresa com o cliente

Christopher (2011)

Lee et al (2009)

Christopher (2011)
Ballou (2006)
Lambert et al (2012)
Fleury e Silva (2000)

rastreabilidade

Empresa deve conhecer seus clientes antes de realizar um
contato para tratar de NC
A empresa deve ser ágil na resposta para resolução
Empresa deve recuperar as falhas junto aos clientes o mais
rápido possível
Erros podem ocorrer, deve-se evitálos e preve-los
Critério importante para definir a entrega e confiabilidade
do produto no decorrer do tempo

Ballou (2006)

O produto deve ser acompanhado até o final de sua vida útil

Christopher (2002)

Dimensão básica para atingimento de um nível satisfatório
de serviço

Lee et al (2009)
Lambert et al (2012)
Christopher (2011)

Confiança e conhecimento
Lee et al (2009)
da equipe de contato com
o cliente

Lambert et al (1998)

Disponibilidade dos
produtos e serviços

Fundamental considerar como crítico
Deve ser avaliada conforme necessidade da empresa
Não deve ser realizada em um serviço, seguindo uma ordem
cronológica
Deve ser avaliado para não acostumar o cliente com a
costumização

Bowersox e Closs (2001)

Christopher (2011)

Comunicação

Considerar como ponto de alavancagem para o negócio

Lee et al (2009)

Ballou (2006)

Recuperação de falhas

Principal critério considerado pelos clientes

Christopher (2011)

Christopher (2002)
Tontini e Silveira (2007).

Flexibilidade no serviço
prestado

Fundamental considerar como crítico
Afetara a aquisição de um bem ou serviço com o mesmo
cliente.

Deve-se considerar para identificar a real necessidade do
cliente, podendo fideliza-lo
Fator importante para o cliente

Caro e Garcia (2007)

Agilidade na entrega

O que diz a teoria

Christopher (2011)
Bowersox e Closs (2001)
Fleury e Silva (2000)
Ballou (2006)

Deve-se ser "online" para que se evite desperdicios
O cliente deve estar ciente a todo momento sobre o
andamento do serviço
Deve-se ser "online" para evitar interrupções e atrasos
Fundamental considerar como crítico
A equipe deve ser capaz de tomar atitudes, possuindo
autoridade para tal
A equipe deve ser cordial com o cliente, para reverter o
problema
Fundamental considerar como crítico
Deve-se possuir o menor estoque possível de um produto
Fator chave para fidelizar cliente
É vantagem manter estoques de produtos para adquirir
clientes

Lambert et al (2012)
Fleury et al. (2000)

Fator importante para o crescimento da empresa
O preço não é importante frente a qualidade do produto

Holcomb (1994)

Cita como fator importante preço, porém em uma pesquisa
realizada por ele em empresas, o fator qualidade em serviço
ficou como prioridade.

Preço

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após a realização da comparação apresentada no quadro 12, pode ser
estabelecida a relação entre as dimensões dos serviços logísticos e as situações
observadas na prática. No quadro 13 é apresentada a relação entre a teoria e a
observação in loco.
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Quadro 13 Relação entre teoria e prática
Dimensão

Relação teoria e
prática

Confiabilidade no prazo de
entrega

Corrobora

Agilidade na entrega

Corrobora
parcialmente

Entrega sem danos ao
produto

Corrobora

Flexibilidade no serviço
prestado

Corrobora
parcialmente

Recuperação de falhas

Corrobora

Avaliação in loco
Teoria e prática corroboram na dimensão de confiabilidade no prazo de entrega

Para o critério de agilidade na entrega, a empresa considera como importância 3,
e a literatura ressalta que deve ser considerada como fator importante para o
cliente. Analisando na perspectiva de observador direto, pode-se confirmar o
resultado obtido na entrevista por parte da empresa.

Teoria e prática corroboram na dimensão de entrega sem danos ao produto

Para o critério de flexibilidade do serviço prestado, a empresa considera a
importância como 5 corroborando com o observado in loco pelo autor. Para Lee et
al (2009) a empresa não deve permitir flexibilidade, seguindo uma ordem
cronológica para garantir o atendimento de todos os clientes de maneira
indiferença. Para Christopher (2002), Tontini e Silveira (2007) e Ballou (2006) a
flexibilidade deve ser avaliada para garantir a fidelização de um cliente

Teoria e prática corroboram na dimensão de recuperação de falhas
Para o critério rastreabilidade, a empresa definiu como importância 3, ao qual é
observado pelo autor essa relação. Para Bowersox e Closs (2001), Ballou (2006) e
Fleury e Silva (2000), a rastreabilidade é considerada como um critério de alta
importância para garantir a satisfação do serviço.

rastreabilidade

Não corrobora

Comunicação

Corrobora

Teoria e prática corroboram na dimensão de comunicação

Corrobora

Para o critério H, conhecimento e confiança da equipe de contato de cliente, a
relação na matriz solicita uma reação urgente, visto que se encontra na área de
“Ação Urgente”. Segundo Tontini e Zanchett (2010), quando um item se encontra
nesta zona, é necessária melhoria urgente, pois os critérios estabelecidos são
inferiores aos de seus concorrentes.

Corrobora

Para o critério disponibilidade do serviço, a empresa considera como importância
5, mantendo estoques para conquistar novos clientes, ao qual pode ser
constatado in loco pelo autor. A literatura cita que a empresa deve possuir o
mínimo de estoques possíveis para evitar desperdícios.

Não corrobora

Para o critério preço, a empresa considera a importância 1, ou seja, o preço do
produto não deve ser considerado como critério primário na hora da venda. Para
Holcomb (1994) e Fleury et. al (2000) o preço é importante frente a qualidade do
produto corroborando juntamente com a empresa. Para Lambert et al (1998) a
empresa deve considerar como fator importante de crescimento o preço. A
observação in loco realizada pelo autor percebe a preocupação da qualidade do
produto e serviço frente ao preço em alguns casos. Tal preocupação baixa em
relação ao preço, se deve ao fato do custo de um produto defeituoso no mercado,
apenas um produto pode vir a gerar danos irreparáveis a imagem da empresa.

Confiança e conhecimento
da equipe de contato com
o cliente

Disponibilidade dos
produtos e serviços

Preço

Fonte: Elaborado pelo autor
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No quadro 13 são apresentando os resultados da pesquisa confrontando-os
com algumas teorias estudadas ao longo desta pesquisa. Os critérios pesquisados
foram baseados nos mesmos utilizados na pesquisa. A relação teoria e prática está
dividida em corrobora, a qual ambas possuem o mesmo raciocínio nos resultados,
corrobora parcialmente a qual um ponto da teoria não está totalmente contemplado
no resultado e não corrobora, na qual a teoria e prática possuem entendimentos
diferentes.
Após a apresentação dos resultados evidenciados no quadro 13, a relação
entre os problemas evidenciados nos transportes pode ser demonstrada. A tabela 15
apresenta a relação de problemas no transporte.

Tabela 15 Problemas no transporte
Transportadora

Entregas

G
H
I

144
81
20

Não
conformidades
24
7
3

Rastreabilidade
12,5%
28,6%
0,0%

Avaria de
transportes
62,5%
42,9%
66,7%

Atrasos
20,8%
28,6%
33,3%

Trocas de
mercadorias
4,2%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaborado pelo autor
A tabela 15 apresenta o percentual de problemas relacionados a transportes
considerando cada empresa terceirizada. Conforme demostra a tabela as empresas
possuem maior parte de seus problemas relacionados com avaria no transporte. Os
problemas podem ser mostrados ao longo do tempo, conforme Figura 23.
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Figura 23 NC ao longo do tempo

Fonte: Elaborado pelo autor
Conforme demonstrado na Figura 23, as não conformidade oriundas de
transportes tiveram seus picos nos meses de abril e julho de 2016. Analisando o
período citado, pode-se perceber que houve um aumento significativo em
transportes de produtos do tipo B, o que ocasionou a contratação das
transportadoras H e I. Na figura 24 pode ser apresentada a quantidade de
utilizações de cada transportadora ao longo do mesmo período.

Figura 24 Utilização das transportadoras

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na figura 24 é apresentada a utilização de cada transportadora ao longo do
ano de 2016. A transportadora G foi utilizada durante todo o ano, sendo a
transportadora principal dos transportes de componentes do tipo B. A transportadora
H foi utilizada quando a transportadora G não podia ser utilizada, e a transportadora
I quando as demais não estavam disponíveis. Após, uma nova análise pode ser feita
comparando os resultados encontrados no campo importância da matriz de
importância x desempenho, o qual é apresentada na Tabela 16 Relação importância
x NC

Tabela 16 Relação importância x NC
Critério
Importância Total de NC
Tipo de NC
Preço
1
rastreabilidade
3
5
Rastreabilidade
Agilidade na entrega
3
Disponibilidade dos produtos
3
e serviços
Entrega sem danos ao
4
20
Avarias
produto
Flexibilidade no serviço
5
prestado
Recuperação de falhas
5
Comunicação
5
1
Troca de mercadorias
Confiabilidade no prazo de
6
8
Atrasos
entrega
Confiança e conhecimento da
equipe de contato com o
7
cliente

Fonte: Elaborado pelo autor
A tabela 16 apresenta a relação entre as não conformidades oriundas de
transportes e a importância da matriz de importância x desempenho gerada a partir
de todos os dados. Para o critério de preço não houve registro de não conformidade.
Para o critério de rastreabilidade houve 5 registros. Comparando com a
importância da empresa para este critério, se encontra dentro das preocupações e é
justificável.
Para os critérios de agilidade na entrega e disponibilidade dos serviços não
foram evidenciados registros, porém, a empresa os classifica com alta importância.
Para o critério de entrega sem danos ao produto houve 20 registros, totalizando
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maior parte dos problemas evidenciados nos transportes. A empresa o classifica
com importância 4 demonstrando que esse problema já era esperado.
Para os critérios de flexibilidade e recuperação de falhas não foram
evidenciados registros. Para os critérios de comunicação e confiabilidade no prazo
de entrega foram evidenciados registros, porém, a empresa os classifica com baixo
grau de importância.
Conforme observações realizadas, a empresa possui preocupação com a
rastreabilidade de seus itens pois, está diretamente ligada a requisitos legais. A
empresa determina uma importância média para os critérios de flexibilidade do
produto, recuperação de falhas e entrega sem danos ao produto, porém na prática é
possível perceber a preocupação elevada em relação a estes requisitos.
Para a comunicação, a empresa considera a importância média, o que é
percebida na prática, porém, do ponto de vista do autor a comunicação dentro da
empresa é feita lentamente, o que ocasiona conflito de informações em alguns
momentos. A empresa considera como ponto de maior importância a confiança e o
conhecimento que as equipes de contato com cliente possuem, e essa prática pode
ser percebida pelo autor.
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5 CONCLUSÃO
Neste

capítulo,

serão

apresentadas

as

conclusões

obtidas

no

desenvolvimento desta pesquisa. Após, serão apresentadas as limitações desta, e
exploradas oportunidades futuras de estudos que possam auxiliar no entendimento
do tema.
Analisando os objetivos desta pesquisa, os quais foram citados na seção 1.2,
pode-se dizer que foram satisfatórios os resultados encontrados. Para atingir o
objetivo geral de analisar o impacto da logística inbound, objetivos específicos foram
definidos.
Inicialmente a literatura foi analisada para auxiliar na compreensão do
funcionamento da logística que envolve a empresa alfa. Após, o modelo proposto
por Tontini e Zanchett (2010) foi utilizado para entendimento das dimensões da
qualidade em serviços.
Para o entendimento das dimensões, foi realizado questionário para
desenvolvimento da matriz de importância x desempenho entendida pelas pessoas
consideradas chaves no processo logístico da empresa. Após o entendimento do
sistema logístico e a visão relacionada a ele, houve a análise do fornecedor G de
componentes o qual apresentava maior índice de não conformidades, conforme
exemplificado na seção 4.1.O objetivo de apresentar as vantagens em possuir um
sistema logístico com política Insourcing ou Outsourcing foi apresentado no capítulo
4.
O resultado obtido foi demonstrado individualmente para os entrevistados, os
quais demonstraram em grande maioria entendimento das situações expostas.
Porém, houve discussão quanto a alguns resultados apresentados referentes ao
desempenho desprendido para atendimento dos requisitos, para isso uma
abordagem diferente dentro da empresa Alfa será implementada para auxiliar na
melhoria dos critérios.
Os resultados gerais de desempenho para atingimento dos objetivos foram
apresentados, juntamente com as percepções dos ex funcionários. A empresa se
propôs a analisar as contribuições apresentadas por ambas as partes para verificar
a relação de força necessária para atingimento de objetivos que não são
considerados como estratégicos para a empresa.
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Como proposta futura de pesquisa, pode-se avaliar o impacto após a
percepção para melhoria do desempenho de atingimento de objetivos dentro da
empresa Alfa. Como outro ponto de análise, existe a possibilidade de replicar este
estudo dentro de outras unidades da empresa Alfa.
Conforme visto durante o estudo, a empresa atualmente utiliza transporte
logístico terceirizado para fornecedores de componentes do tipo B, porém, seria
interessante analisar a viabilidade de implementar o mesmo sistema para os demais
fornecedores. Para demais empresas, fica a oportunidade de implementação e
acompanhamento desta pesquisa, apresentando os dados gerados nas matrizes de
importância x desempenho.

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Devido ao estudo em ser realizado em uma única empresa, as limitações
evidenciadas nesta pesquisa relacionam-se a magnitude do tema e diferentes
possibilidades de aplicação. A empresa Alfa não considera as operações logísticas
em seus processos, o que dificultou o entendimento e coleta dos dados.
A pesquisa foi baseado no modelo proposto por Tontini e Zanchett (2010),
considerado o que mais se adaptou ao estudo no ponto de vista do autor. Não houve
a oportunidade para estudo de outros autores para o confronto dos resultados.
Para a realização prática não houve a oportunidade para desenvolvimento e
aplicação desta pesquisa. Os resultados encontrados após a apresentação tabulada
foram apresentadas para a empresa a fim de demonstrar os resultados coletados,
porém não pode ser verificada a eficácia dos resultados junto a empresa.
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