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RESUMO 

Esta dissertação estuda, por meio do uso da ferramenta Globalscorecard, a relação 
entre o movimento resposta eficiente ao consumidor (ECR) e a indústria brasileira de 
papéis cut to size, tendo como base o caso da cadeia de distribuição composta por uma 
indústria e dois distribuidores de papéis cut to size no Brasil. O caso está estruturado 
com base em dados e informações coletadas em pesquisas, artigos, publicações e nas 
empresas, objeto do estudo. A metodologia utilizada é a análise de casos. Também está 
analisada, à luz do ECR, a questão da colaboração e da eficiência na cadeia de 
distribuição. Ao final, são feitos comentários e considerações acerca dos resultados 
obtidos, recomendações para as empresas envolvidas e sugestões para futuros estudos 
acadêmicos nessa área. 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Indústria de Papel Cut to Size. 2. Cadeia de Distribuição. 3. 
Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR). 4. Colaboração. 5. Eficiência. 
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ABSTRACT 

This paper studies, through the Glabalscorecard tool, the relationship between the 
Efficient Consumer Response (ECR) and the Brazilian cut to size paper industry based 
on the analysis of a distribution chain composed of one industry and two cut to size 
paper distributors in Brazil. The case is structured on data and information collected 
from articles, papers, interviews and the interaction with targeted studied companies. 
The selected methodology for this study is the case analysis. Also analyzed, in light of 
the ECR, are the issues of collaboration and the efficiency of the distribution chain. By 
the end, comments are made and considerations around the reached results, including 
recommendations for the analyzed companies and the suggestion of future academic 
studies in this field.  

 
Keywords: 1. Cut to Size Paper Industry 2. Distribution Chain. 3. Efficient Consumer 
Response (ECR). 4. Collaboration. 5. Efficiency 
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Parte I 
Introdução e Caracterização do Problema 

Ao longo dos últimos anos, foi desenvolvida uma série de iniciativas, tanto 

no mundo empresarial como no acadêmico, visando promover a integração das operações 

entre os parceiros comerciais e aprimorar a performance das empresas constituintes de uma 

cadeia de distribuição. VMI (Vendor-Managed Inventory), técnica na qual o estoque do 

cliente é gerenciado pelo fornecedor, CRP (Continuous Replenishment Programme), 

reabastecimento contínuo, e CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment), 

planejamento, previsões de vendas e reabastecimento colaborativo, são exemplos de 

estratégias1 que buscam gerar maior integração e oferecer parte dos benefícios de uma cadeia 

de distribuição sincronizada à indústria, ao varejo e ao consumidor. 

Porém, o movimento global denominado ECR2 (Efficient Consumer 

Response3), resposta eficiente ao consumidor, tornou-se uma das mais abrangentes e 

consolidadas estratégias de colaboração e integração entre parceiros comerciais. Prova disso 

são os diversos comitês que surgiram e continuam a surgir ao redor do mundo, com o intuito 

de atualizar seus conceitos, suas ferramentas de aplicabilidade, e disseminar as vantagens da 

adoção do ECR para as empresas. No entanto, talvez por ter sido um movimento iniciado pelo 

setor varejista de alimentos, o ECR não se expandiu significativamente para os demais setores 

da economia. 

                                                 
1  O Capítulo 2 — A Questão da Eficiência e Eficácia na Cadeia de Distribuição à Luz do Movimento ECR (Efficient 

Consumer Response) contém maiores detalhes acerca de tais iniciativas de colaboração. 
2  O Capítulo 2 — A Questão da Eficiência e Eficácia na Cadeia de Distribuição à Luz do Movimento ECR (Efficient 

Consumer Response) contém maiores detalhes acerca do ECR. 
3  Ao longo do trabalho, o termo “movimento ECR” será muitas das vezes substituído, simplesmente, pelo termo “ECR”. 
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Outros segmentos do mercado, além do setor varejista de alimentos, também 

sentem a necessidade de aprimorar a performance de suas operações. A busca por melhores 

resultados financeiros, ganhos de eficiência operacional, redução de desperdícios, ganhos de 

participação de mercado, menores níveis de ruptura, otimização do processo de 

desenvolvimento de produtos, aumento do nível de satisfação dos consumidores, dentre outras 

melhorias prometidas pelo ECR, é uma realidade também em outros setores e indústrias. 

O setor de produção e distribuição de produtos de papel para imprimir e 

escrever, denominados no Brasil por papéis cut to size, é um exemplo de setor “não alimento” 

que enfrenta os mesmos problemas e desafios vivenciados pelo varejo de alimentos. Por ser o 

papel cut to size um produto “commoditizado”, de consumo de massa, o setor sente a 

necessidade de otimizar as operações interdependentes entre os principais elos da cadeia de 

distribuição (Fábrica e Distribuidores), a fim de minimizar seus custos e tornar todos, 

indústria e distribuidores, mais competitivos e capazes de entregar produtos e serviços de 

maior valor ao consumidor. 

Em função das características do ECR, sua aplicação na cadeia de 

distribuição da indústria de produção e comercialização de papel cut to size pode auxiliar o 

setor a identificar pontos de melhoria em termos de eficiência e eficácia da rede de 

distribuição como um todo. 

Como resultados mínimos, podemos esperar uma visão mais clara das 

atividades da interface indústria x distribuidores, para melhorar o resultado das operações 

interdependentes, melhorando também a entrega de produtos e serviços que agreguem valor 

ao consumidor. 

A presente dissertação busca, então, avaliar o grau de aplicabilidade das 

técnicas de reposição eficiente (ECR) na cadeia de distribuição de uma indústria de produção 

de papel cut to size no Brasil. Para tanto, foi feito um estudo teórico acerca do ECR, bem 
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como de sua aplicabilidade, por meio de um estudo de caso específico, na cadeia de 

distribuição composta por 1 (uma) indústria de produção de papel cut to size no Brasil — 

denominada por empresa A, e 2 (dois) distribuidores exclusivos — denominados por 

empresas B e C. As 3 empresas que participaram do estudo de caso estão localizadas na 

cidade de São Paulo. 

Para condução do estudo de caso, foi aplicada a ferramenta indicada pelo 

movimento ECR, capítulo Alemanha, o Globalscorecard, que busca avaliar o nível de 

colaboração, à luz dos preceitos do ECR, entre parceiros comerciais integrantes de uma rede 

de distribuição. Por fim, chegou-se a conclusões e foram feitas recomendações de melhorias, 

tanto práticas, para as empresas do estudo de caso, como acadêmicas, para futuros projetos de 

pesquisa acerca do ECR. 
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Parte II 
A Questão da Eficiência e Eficácia na Cadeia de Distribuição à 

Luz do Movimento ECR (Efficient Consumer Response) 

A primeira parte desse capítulo discorre acerca do surgimento do ECR, da 

sua conceitualização e mudanças ocorridas ao longo do tempo, bem como das estratégias e 

habilitadores que englobam o movimento ECR. Em seguida, é feita uma breve abordagem 

sobre o GlobalScorecard. Posteriormente são apresentadas as origens teóricas do ECR e sua 

evolução cronológica. Por fim, visto ser o ECR um movimento que busca alcançar, por meio 

da colaboração entre os parceiros comercias, maiores ganhos de eficiência para a cadeia de 

abastecimento como um todo, o presente capítulo apresenta os temas colaboração e eficiência. 

1. O Movimento ECR 

Na década de 90, tradicionais varejistas americanos do ramo de mantimentos 

começaram a sofrer quedas aceleradas na participação de mercado. O mercado varejista 

americano, porém, não estava encolhendo. Pesquisas, então, revelaram que os tradicionais 

varejistas americanos estavam perdendo participação de mercado para um novo entrante: o 

Wal-Mart. Os diferenciais do Wal-Mart em relação ao varejo tradicional da época eram preço 

baixo, ampla variedade e sortimento de produtos. (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL. Folheto ECR. 

Disponível em: <http://www.ecrbrasil.com.br/upl_pdf/arquivo_13.pdf>. Acesso em: 22 set. 

2004.) 

Indústrias e organizações do setor de mantimentos uniram-se, a fim de 

identificar possibilidades de ganhos de eficiência nas suas operações, com o intuito de se 



 7 

tornarem mais competitivos e adequados às novas demandas do mercado. Os resultados dos 

estudos feitos por uma consultoria, contratada por esse grupo de empresas, revelou um 

promissor potencial de redução de custos, de cerca de US$ 30 (trinta) bilhões para o setor de 

mantimento americano, pela eliminação de desperdícios, via otimização das operações entre 

os elos constituintes da cadeia de distribuição do setor de mantimentos americano. 

Animadas com tamanho potencial de redução de custos, as indústrias e 

organizações americanas do setor de mantimentos implementaram as mudanças necessárias, 

em suas operações tanto internas como interdependentes, de modo a promover a maximização 

dos seus resultados operacionais e financeiros. Formou-se então o movimento que ficou 

conhecido por Efficient Consumer Response (ECR), ou seja, Resposta Eficiente ao 

Consumidor, que busca, pelo comprometimento e pela coordenação das atividades entre 

fabricantes, distribuidores, revendedores e demais intermediários, fazer a operação ficar mais 

eficiente e responsiva, tornando, portanto, o setor mais competitivo, para maior agregação de 

valor aos produtos e serviços prestados aos clientes. 

1.1 Conceitos de ECR 

A partir de então, diversos autores e associações de ECR, que, 

posteriormente à iniciativa americana, foram se formando ao redor do mundo, buscaram 

conceituar ECR. Porém, a diversidade de interpretações sobre o que venha a ser ECR 

demonstra certa dificuldade em se conceituar, definir e explicar claramente o que é ECR. Ou 

seja, não existe um senso comum entre o meio acadêmico e empresarial sobre o tema. Dentre 

alguns bons conceitos existentes sobre ECR, destaco abaixo 2 (dois) deles: 

Resposta eficiente ao consumidor — uma estratégia em que parceiros comercias do 

setor de mantimentos — varejistas, distribuidores e fornecedores — trabalham em 

conjunto visando eliminar os custos desnecessários gerados na cadeia de 
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distribuição do setor de mantimentos e, ao mesmo tempo, entregar mais valor ao 

consumidor. (JIPOECR, 1995:96, citado por KOTZAB, 1999:366) 

ECR é um movimento global, no qual empresas industriais e comerciais, juntamente 

com os demais integrantes da cadeia de abastecimento (operadores logísticos, 

bancos, fabricantes de equipamentos e veículos, empresas de informática, etc.) 

trabalham em conjunto na busca de padrões comuns e processos eficientes, que 

permitam minimizar os custos e otimizar a produtividade em suas relações. 

(ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL. Folheto ECR. Disponível em: 

<http://www.ecrbrasil.com.br/upl_pdf/arquivo_13.pdf>. Acesso em: 22 set. 2004.) 

Alguns autores que buscam conceituar ECR, tais como DIB (1997), KURNIA 

(2003) e HOBAN (1993:1, citado por SVENSSON, 2002:21), começam o texto com a palavra 

estratégia; outros, com a palavra movimento, sistema, iniciativa, dentre outras. Pode-se 

afirmar que, em função das profundas mudanças de relacionamento promovidas entre os elos 

da cadeia pelo ECR, sua conceituação vai muito além dessas questões. O ECR, na sua plena 

aplicação, promove quebras de paradigmas que exigem mudanças no modelo mental dos 

indivíduos representantes das relações entre fabricantes e intermediários. Tais relações foram, 

durante muito tempo, e, em muitos casos, ainda o são hoje em dia, baseadas em desconfianças 

mútuas entre fornecedores e varejistas. A idéia de unir esforços entre entidades que até então 

se viam mutuamente como “inimigas”, em prol da obtenção de vantagens para ambas as 

partes e para os consumidores, apresenta-se quase como utópica. Nesse contexto, pode-se 

concluir que o conceito de ECR é mais filosófico do que operacional. 

1.2 Mudanças nas Estratégias do ECR 
Quando do surgimento do movimento ECR nos Estados Unidos, as 

estratégias e ações eram agrupadas em quatro pontos de vista, ou comitês de ação: 

� sortimento eficiente; 

� reposição eficiente; 
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� promoção eficiente; 

� eficiência na introdução de novos produtos.  

Porém, baseado na experiência americana com o ECR e, devido à expansão 

das necessidades e abrangências das ações, líderes de importantes organizações européias 

formaram o comitê ECR Europa. O ECR Europa desenvolveu seu próprio modelo de ECR 

(vide esquema abaixo), mais sofisticado e completo do que o modelo americano. O modelo 

ECR europeu tornou-se amplamente aceito e adotado pelos vários comitês ECR existentes 

atualmente. 

Gráfico 1 

Modelo de ECR 

 

Fonte: Associação ECR Brasil. Mensuração. Disponível em: 
http://www.ecrbrasil.com.br/comite_coord_mensur.asp>. Acesso em: 22 set. 2004. 

 

Um estudo, conduzido pelo Mitsubish Research Institute, sobre o conceito de 

ECR no Japão propõe 4 (quatro) agrupamentos de ações e pendências para o ECR, mais 

adequadas às peculiaridades de mercado do país: 

1) operações de back-office eficientes; 

2) abastecimento responsivo; 

3) pesquisa de mercado eficiente; 
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4) rede corporativa virtual. 

(MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE. Study of the Japanese ECR Concept. Disponível em: 
<http://www.mri.co.jp/E/JOURNAL/31/2.html>. Acesso em: 22 set. 2004) 

 

E ainda, na 6ª (sexta) Conferência sobre ECR na Ásia, o tópico inovação 

tecnológica, debatido por Antonio Lee, Senior Director of Logistics & ISD. WAL MART, 

discorreu sobre quais serão as demandas dos consumidores, das lojas e das cadeias de 

distribuição do futuro à luz de inovações tecnológicas e quais estratégias de ECR deverão ser 

adotadas pelos varejistas e fornecedores nesse cenário. (LEE, Antonio. THE 6TH ECR ASIA 

CONFERENCE, 2003. Customer, stores and supply chain of the future. Disponível (Agora 

apenas em Koreano em: <http://www.eankorea.or.kr/ecr2003/3pr_01.asp>. Acesso em: 22 set. 

2004) 

Em resumo: observa-se que não existe um padrão estratégico de 

implementação de ECR a ser seguido por todos os países e organizações ao redor do mundo. 

Isso explica o crescente número de conselhos nacionais de ECR, o que indica ser importante 

uma avaliação, por parte tanto de cada país como de cada setor, das particularidades de seus 

mercados de atuação, suas fraquezas e seus potenciais, de modo a ajustar as estratégias 

holísticas do ECR as suas peculiaridades. 

1.3 Estratégias e Habilitadores do ECR 
Como se pode observar pelos conceitos de ECR acima descritos, todos os 

elos da cadeia de distribuição de um determinado setor, se unirem esforços, provavelmente 

irão gerar mais valor ao cliente, via otimização de processos, reconhecimento e resposta mais 

rápida às atividades correlacionadas. Para tanto, deve-se observar, avaliar e aprimorar as 

atividades envolvidas tanto nos processos que ocorrem “de trás para frente”, ou seja, que vão 

desde a saída do produto do fabricante, até o contato do cliente com o produto, no varejo, bem 
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como nos processos que ocorrem “de frente para trás”, ou seja, os inputs dados pelo cliente ao 

varejo, e que, teoricamente, deveriam percorrer e ser utilizados por todos os elos da rede de 

suprimentos até chegar ao fabricante, em prol do bom funcionamento de toda a cadeia de 

distribuição e da maximização da satisfação dos clientes. 

Conforme demonstrado no gráfico 1, p. 9, o ECR é composto por um 

conjunto de macroestratégias, estratégias, habilitadores e integradores. Do lado esquerdo da 

figura, encontram-se as questões estratégicas do ECR e, do lado direito, as questões voltadas 

para a implementação das estratégias do ECR. 

 

1.3.1 As Estratégias do ECR 

— Gerenciamento da Demanda 

O lado da demanda do ECR inclui todas as considerações associadas ao 

conhecimento e gerenciamento da demanda por produtos e serviços. 

���� ESTRATÉGIAS DE DEMANDA E CAPABILIDADES
4 

Compromisso com a implementação do Gerenciamento da Demanda — Com 

planos estratégicos, pessoas e organização, pelo uso de sistemas de informação 

completamente alinhados com esse compromisso. 

 

 

 

                                                 
4  Capabilidade ou Capacidade vêm da palavra em inglês Capability. Capacidade é aquela qualidade que define o escopo – 

não o conteúdo – do trabalho a ser executado. Enquanto que conteúdo pode se referir aos conhecimentos e habilidades 
específicas que uma pessoa precisa ter, o escopo tem a ver com o nível de complexidade do trabalho a ser feito e que irá 
requerer uma determinada Capacidade. (INSTITUTO PIERON. Análise de Potencial e Competências. Disponível em: 
<http://www.pieron.com.br/bib15.htm>. Acesso em: 20 dez. 2005). 
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���� OTIMIZAR SORTIMENTO 

Alinhamento das estratégias de sortimento com as necessidades e metas de 

negócio de cada categoria — A seguir, seleção ou eliminação de produtos específicos, 

incluindo execução e avaliação dessa estratégia de sortimento. 

���� OTIMIZAR PROMOÇÕES 

Alinhamento das estratégias de promoções com as necessidades e metas 

comerciais de cada categoria — Escolher os produtos específicos para promoção, o 

planejamento da promoção e a execução do evento com medições de acordo com essa 

estratégia. 

���� OTIMIZAR INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 

Alinhamento das estratégias de novos produtos com as necessidades e 

objetivos do negócio de cada categoria — Seleção de produtos específicos a serem 

introduzidos, planejamento da introdução, execução e quantificação do evento de acordo com 

essa estratégia. 

���� CRIAÇÃO DE VALOR AO CONSUMIDOR 

Usando a criação de valor para os consumidores como a motivação primária 

para o gerenciamento dos negócios atuais e o desenvolvimento de novas soluções e canais no 

futuro. 

���� GERENCIAMENTO POR CATEGORIA 

De acordo com o ECR Brasil, Gerenciamento por categoria significa um 

processo de parceria entre varejista e fornecedor que consiste em definir categorias de 

produtos conforme a necessidade que atendam (ex: matinais, beleza, limpeza) e gerenciá-las 

como se fossem unidades estratégicas de negócios. O objetivo do Gerenciamento da Categoria 

é o aumento das vendas e da lucratividade, por meio de esforços para agregar maior valor ao 
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consumidor final. ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL. Gerenciamento por Categorias. Disponível em: 

<http://www.ecrbrasil.com.br/comite_coord_gerenc.asp>. Acesso em: 26 jan. 2006. 

Para uma plena e eficaz implementação do processo Gerenciamento por 

Categorias, é necessário seguir as etapas descritas no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2 

Etapas do Gerenciamento por Categorias 
 
 
 

 

Fonte:  Associação ECR Brasil. Gerenciamento por Categorias. Disponível em: 
<http://www.ecrbrasil.com.br/comite_coord_gerenc.asp>. Acesso em: 26 jan. 2006. 

 

Alinhado à Estratégia de Demanda e Capabilidades, que, por sua vez, está 

relacionada à macroestratégia de ECR Gerenciamento da Demanda, o processo 

Gerenciamento por Categoria apregoa que a direção do negócio deve ser baseada nas 

categorias de produtos sinalizadas pelo consumidor. Segundo o ECR Europa, o 

Gerenciamento da Categoria é uma das estratégias mais revolucionárias do ECR e vem-se 

tornando cada vez mais importante, por ser a única estratégia que, efetivamente, pode gerar 
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vantagem competitiva sustentável a uma organização, pois baseia a categorização de produtos 

e serviços segundo a ótica do cliente. 

Manter uma vantagem competitiva sustentável perante a concorrência 

dependerá da habilidade de uma empresa em introduzir, no mercado, produtos e serviços que 

atendam, de forma eficiente, as demandas, cada vez mais complexas e mutantes, dos 

consumidores. Esse é o cerne da questão do gerenciamento por categoria. Segundo a ECR 

Europa, muitos varejistas e fornecedores focam seus programas de ECR apenas em melhorias 

de eficiência (Os 3 “O’s” do lado da Demanda: Otimizar Sortimento, Otimizar Promoções, 

Otimizar Introdução de Novos Produtos, e o Abastecimento Responsivo, do lado do 

Abastecimento do ECR). Já o gerenciamento por categoria integra também as outras 3 (três) 

estratégias de ECR mais orientadas ao consumidor.  

O gerenciamento por categoria, por meio de uma estrutura de cooperação 

entre fornecedor e varejista, fornece um processo de trabalho que possibilita a realização dos 

benefícios de cada uma das estratégias do ECR para uma categoria. Ainda segundo a ECR 

Europa, os varejistas e os fornecedores somente se beneficiarão das oportunidades 

promissoras do ECR quando o gerenciamento por categoria for implementado de forma 

eficaz. Além disso, o gerenciamento por categoria pode permitir ao varejista e seus 

fornecedores lidarem com o fato de que, quando tudo é dito e feito, os consumidores levarão 

certo tempo para perceber as vantagens geradas pelo ganho de eficiência promovida pela 

implementação do ECR entre os elos da cadeia de distribuição. Entretanto, continuarão a 

recompensar aqueles varejistas e fornecedores que melhor atenderem suas necessidades de 

consumo no ponto de venda.  

Isso não significa, porém, que se devam deixar de lado as estratégias de 

melhorias de eficiência do ECR. Ao invés disso, deve-se reconhecer que, uma vez alcançadas, 
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essas eficiências inevitavelmente se transformarão em norma para o setor e não uma 

vantagem competitiva sustentável, exclusiva a um player do mercado.  

O gerenciamento por categoria é, portanto, componente chave para o sucesso 

da implementação do ECR, desde que seja visto como um catalisador de mudanças, que 

realce tanto as economias de custo e a melhoria do turnover de produtos, como o lucro e o 

crescimento da participação de mercado. O gerenciamento por categoria permite que 

varejistas e fornecedores movam-se simultaneamente para capitalizar importantes economias 

de custo e, ao mesmo tempo, focalizar esforços em atividades de marketing e merchandising 

mais eficazes, mais orientadas aos desejos do consumidor. A experiência mostra que os 

praticantes do gerenciamento por categoria obtêm grandes benefícios pela criação da demanda 

no consumidor. (ANDERSEN CONSULTING. The Essential Guide to Day to Day Category Management. 

Disponível em: <http://www.ecrnet.org/04-publications/04-publications1-0.html>. Acesso em: 22 set. 2004). 

— Gerenciamento do Abastecimento 

O lado da Oferta do ECR enfoca um conjunto integrado de quatro conceitos 

de melhoria, cada um deles abordando um aspecto diferente da necessidade de uma reposição 

rápida e eficiente de produtos em toda a cadeia de suprimento. 

���� CAPACIDADES E ESTRATÉGIA DE ABASTECIMENTO 

Compromisso com o gerenciamento do abastecimento (Supply Management) 

é feito com planos estratégicos, pessoas e organização, por meio do uso de sistemas de 

informação completamente alinhados com esse compromisso. 

���� ABASTECIMENTO RESPONSIVO 

Aplicação de métodos de distribuição que integram o fluxo de produtos, 

desde as linhas de produção até o consumidor, usando a demanda real do consumidor para 
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conduzir a reposição, levando a altos níveis de serviço e ao equilíbrio entre custos bem 

gerenciados e níveis de estoque. 

���� ABASTECIMENTO INTEGRADO E DIRECIONADO PELA DEMANDA 

Métodos de planejamento e controle que alinham matéria-prima, embalagem, 

freqüência de fornecimento de produto e ingredientes, e volume da demanda real da cadeia de 

suprimento reabastecendo as lojas, levando a níveis mínimos de estoque e resposta rápida, 

equilibrada com um bom gerenciamento de custo. 

���� EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

Aplicação de métodos de gerenciamento para aumento da confiabilidade das 

operações, tais como faltas no estoque, produtos defeituosos, entregas atrasadas e erros 

administrativos. 

1.3.2 Os Habilitadores do ECR 

— Habilitadores 

Os habilitadores concentram-se no desenvolvimento da identificação do 

produto, no gerenciamento de dados e na capacidade de processamento, necessários para uma 

comunicação precisa e ágil, e para o registro do fluxo de mercadorias entre os parceiros 

comerciais.  

���� DADOS COMUNS E PADRÕES DE COMUNICAÇÃO 

Uso de tecnologias necessárias para permitir uma comunicação eficaz e 

eficiente do produto, reposição e dados comerciais entre os parceiros comerciais — incluindo 

capacitadores como EDI, EFT, implementação das Normas EAN-UCC para permitir 

comunicação eficiente sobre o produto, abastecimento e dados sobre o negócio entre parceiros 

comerciais e Padrões de Comunicação Eletrônica como Internet e Intranet.  
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���� QUANTIFICAÇÃO DO VALOR 

Uso de ferramentas de apoio à decisão que permitam a correlação de custo e 

valor para as suas áreas de origem, mais a aplicação dessas conclusões para, ao menor custo, 

melhor atender os consumidores. 

— Integradores 

���� PLANEJAMENTO COLABORATIVO 

Funções e parceiros comerciais trabalhando junto para melhorar o 

planejamento da cadeia de abastecimento por meio de fluxo de informação preciso e rápido. 

���� E-BUSINESS E APLICAÇÕES B2B 

Uso de processos e tecnologias eletrônicas para conduzir as transações 

empresariais e migração de dados com todos os parceiros comerciais dentro da cadeia de 

distribuição. (GLOBALSCORECARD BRASIL. Guia de conceitos ECR. Disponível em: 

<http://www.ecomm.com.br/ecrscore/guide_to_ECR/d_guide.asp>. Acesso em: 22 set. 2004). 

1.4 ECR e o GlobalScorecard 
As quatro áreas chaves, críticas e estratégicas, para uma eficaz 

implementação dos conceitos de ECR (as macroestratégias: Gerenciamento de Demanda, 

Gerenciamento de Abastecimento, Habilitadores e Integradores), bem como as treze áreas de 

interesse (Estratégias), que definem um conjunto de conceitos de melhoria alinhado com os 

objetivos fundamentais do ECR, foram definidas por um comitê internacional e consolidadas 

na ferramenta denominada Global ECR Scorecard, que visa avaliar a possibilidade de as 

empresas assumirem compromissos de trabalho em conjunto. O uso do Global ECR 

Scorecard permite que os elos de uma cadeia de distribuição em determinada indústria 

tenham uma visão sistêmica e um entendimento objetivo de sua estrutura de ECR, de modo a 

criar uma linguagem comum associada a essa visão, a fim de subsidiar o desenvolvimento de 
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ações estratégicas, táticas ou operacionais apropriadas de implementação dos conceitos de 

ECR. (ASSOCIAÇÃO ECR BRASIL. Mensuração. Disponível em: 

<http://www.ecrbrasil.com.br/comite_coord_mensur.asp>. Acesso em: 22 set. 2004.). 

2. Origens Teóricas do ECR 

Apesar de todo o caráter de inovação acerca da filosofia ECR, alguns autores 

questionam a originalidade de seus conceitos e preceitos. Muito do que hoje é pregado e 

propagado pelo ECR, significa apenas uma repetição de antigas idéias e conceitos, 

estruturados de forma diferente. 

SHERMAN, 1994a; 1994b e TIETZ, 1995a (citados por KOTZAB, 1999:375), 

duvidam do caráter inovador do ECR. SHERMAN, 1994a; 1994b (citado por KOTZAB, 

1999:375) cita como justificativa uma publicação dos funcionários da Procyer & Gamble, 

datada de 1919, a qual descreve o processo de venda ideal como sendo aquele que propicia a 

reposição permanente das prateleiras dos varejistas. Para TIETZ, 1995a (citado por KOTZAB, 

1999:375), os conceitos de plano de marketing acordado (Plan-agreed marketing) e 

marketing reverso (Reverse marketing) precedem o ECR. Plano de marketing acordado é um 

tipo especial de cooperação entre fabricante e varejista, no qual são trocadas informações 

acerca dos dados de planejamento de venda em nível de SKU entre os parceiros comerciais. 

Marketing reverso é visto como a política de compra ativa e passiva de uma empresa varejista 

(TIETZ, 1986:613, citado por KOTZAB, 1999:375). TIETZ, 1995a (citado por KOTZAB, 

1999:375) afirma ainda que a orientação a processo, sugerida por OBERPARLEITER (1995), é a 

primeira iniciativa do ECR. 

Já SVENSSON (2002) afirma que o ECR tem suas origens na teoria do 

marketing, mais especificamente nas escolas gerencial e clássica do marketing, ou seja, as 

escolas funcional, commodity e institucional.  
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2.1 Conceitos do ECR já expressos pela Escola Gerencial do Marketing 
Dentre as principais contribuições dessa escola para o mundo acadêmico e 

gerencial, destaca-se, por exemplo, o conceito do marketing mix, desenvolvido por 

MCCARTHY (1964:38), que ficou conhecido como os 4Ps: produto (product), preço (price), 

promoção (promotion) e distribuição (place). Segundo SVENSSON (2002), é no conceito do 

marketing mix que o ECR encontra uma de suas mais interessantes fundamentações teóricas. 

Existem grandes similaridades entre o ECR e o marketing mix. O ECR surgiu com quatro 

estratégias fundamentais: sortimento eficiente, reposição eficiente, promoção eficiente e 

eficiência na introdução de novos produtos, assemelhando-se muito ao conceito dos 4Ps. 

Além disso, tanto os componentes do ECR como do marketing mix são mutuamente 

interdependentes. E ainda, ambos os conceitos tiveram origem nos Estados Unidos e foram 

estruturados de forma atrativa e de fácil compreensão, de modo a atrair adeptos a seus 

preceitos. 

Ao analisar as informações coletadas de alguns líderes executivos do setor 

varejista Sueco, acerca do que venha a ser ECR, observou-se um censo comum sobre sua 

conceituação: o ECR é uma forma modificada dos 4Ps. O ECR pode ser visto como o 4Ps da 

década de 90, ou como uma versão atualizada dos 4Ps, especificamente adaptada para o setor 

varejista (SVENSSON, 2002:511). 

Aspectos negativos semelhantes entre o ECR e o marketing mix também 

colaboram para reforçar a correlação entre ambas as teorias. Assim como o 4Ps, o ECR deixa 

de lado a dimensão humana dos negócios. Ambos os conceitos também não levam em 

consideração valores abstratos ou intangíveis, nem questões ambientais. A formatação atual 

do ECR considera indivíduos como robôs ou máquinas: espera-se que os indivíduos sempre 

desempenhem corretamente todas as tarefas. Ambos os preceitos levam uma simples 

mensagem e não reconhecem suas complicadas e complexas condições de implementação. 
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Por fim, tanto o ECR como os 4Ps são limitados a mercados de consumo e a produtos de 

consumo de massa (SVENSSON, 2002:512). 

Apesar de integrados por grandes similaridades, tanto positivas como 

negativas, existem certas diferenças entre o ECR e os 4Ps. O ECR explicita a importância de 

uma perspectiva de negócios holística, o que não é observado no conceito do marketing mix. 

Tradicionalmente, as empresas se preocupam apenas com seu próprio negócio, não se 

preocupando em assumir objetivos mútuos com fornecedores e clientes. Já o ECR enfatiza a 

importância da cooperação, colaboração e parceria, na rede de suprimentos como um todo, 

para que se estabeleça uma bem sucedida, competitiva e duradoura relação comercial 

(SVENSSON, 2002:512). 

A tabela abaixo resume as similaridades e as diferenças entre o ECR e a 

escola gerencial do marketing. 

 
Tabela 1 

Associação Teórica do ECR à Escola Gerencial do Marketing (EGM) 
 
 

Similaridades Aspectos negativos em 
comum 

Diferenças 

1. Surgimento com 4 componentes 
fundamentais. 
• EGM: 4P´s (Produto, preço, 

promoção e distribuição – place) 
• ECR: sortimento eficiente, 

reposição eficiente, promoção 
eficiente e eficiência na 
introdução de novos produtos. 

2. Interdependência mútua entre os 
componentes. 

3. Origem nos EUA. 
4. Estruturados de forma atrativa e de 

fácil compreensão. 

1. Tanto EGM como ECR 
deixam de lado a 
dimensão humana dos 
negócios. 

2. Não consideram valores 
abstratos ou intangíveis. 

3. Não consideram questões 
ambientais. 

4. Excessiva simplificação 
do complicado e 
complexo processo de 
implementação. 

 

1. A perspectiva holística do 
ECR em relação aos 
negócios não é observada 
no marketing mix. 
• EGM: empresas 

apresentam uma 
abordagem 
individualista nas 
relações comerciais. 

• ECR: ênfase na 
colaboração entre 
parceiros comerciais. 
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2.2 Conceitos do ECR já expressos pelas Escolas Clássicas do Marketing 

2.2.1 Escola Funcional 

SHAW (1912), (citado por SVENSSON, 2002:512), é considerado o fundador 

da escola funcional do marketing. O elo de ligação da escola funcional do marketing com o 

ECR deriva do fato dessa escola ser vista como precursora da escola gerencial e como 

conexão entre as visões clássicas e modernas do marketing, ou seja, a escola gerencial.  

Estudiosos da escola funcional escreveram sobre a famosa estratégia de 

empurrar (push) e puxar (pull) o consumo. O ECR, na sua definição original, é visto como 

uma estratégia direcionada ao consumidor (KURT SALMON INSTITUTE, 1993, citado por 

SVENSSON, 2002:512). SHAW (1912:728) (citado por SVENSSON, 2002:512), afirma que  

Algumas vezes a propaganda é direcionada não apenas para o varejista, mas 

também para o atacadista. Para fortalecer ainda mais sua posição de mercado, o 

fabricante irá geralmente usar a propaganda direcionada para o consumidor, de 

modo a gerar a demanda pelos seus produtos. 

Críticos da escola funcional, tais como VANDERBLUE (1921:683), (citado por 

SVENSSON, 2002:513), afirmam que existe um grande risco em desconsiderar as inter-relações 

entre as funções. O ECR, ao contrário, enfatiza a importância de uma perspectiva holística nos 

negócios. Por outro lado, AGNEW et al. (1942:47), (citado por SVENSSON, 2002:513), reforça a 

importância das funções, ao afirmar “... uma das necessidades críticas dos tempos atuais é a 

precisa análise e avaliação das diferentes funções”, o que é muito atual, posto que a 

perspectiva holística do ECR demanda um acurado e eficaz sistema de medição, que permite 

identificar de forma precisa os pontos de melhoria em determinada rede de suprimentos. 

SVENSSON (2002) afirma ainda que os 4Ps e, como conseqüência, o ECR, 

têm suas origens na escola funcional do marketing. Para tanto, cita as listas de funções de 

marketing descritas por MCGARRY (1950:269), (citado por SVENSSON, 2002:513): contrato, 
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merchandising, precificação, propaganda e distribuição física, os quais se mostram muito 

similares aos 4Ps. Cita também o comentário de SHETH et al. (1988:56), (citado por 

SVENSSON, 2002:513): “Os 4Ps de produto, preço, promoção e lugar são na verdade apenas 

derivações do sistema de classificação apresentada pelos teóricos da escola funcional [...]”. 

Por fim, SVENSSON (2002) afirma que a escola funcional tem ao menos uma 

forte relação com um dos Ps do marketing mix: P de lugar, o qual, por sua vez, está 

fortemente relacionado com a Reposição Eficiente, uma das quatro estratégias do ECR. 

A tabela abaixo resume as similaridades e as diferenças entre o ECR e a 

escola funcional do marketing. 

 
Tabela 2 

Associação Teórica do ECR à Escola Funcional do Marketing (EFM) 
 
 

Similaridades Diferenças 

1. EFM é considerada precursora da EGM, a qual está relacionada 
ao ECR, conforme exposto acima. 

2. As listas de funções da EFM são consideradas precursoras dos 
4Ps, o qual é considerado precursor do ECR. 

3. EFM: escreveram sobre as estratégias de empurrar (push) e 
puxar (pull) a demanda. Similarmente, o ECR é visto como 
uma estratégia direcionada ou consumidor. 

4. EFM: necessidade de análise e avaliação das funções. ECR: 
Sua perspectiva holística demanda um acurado sistema de 
medição e avaliação de pontos de melhoria na rede de 
distribuição. 

5. EFM está fortemente relacionada ao P de lugar do marketing 
mix, o qual se relaciona a uma das 4 estratégias do ECR – 
Reposição eficiente. 

 

1. Inter-relações entre as funções. 

• EFM: são desconsideradas. 
• ECR: são consideradas. 

 

2.2.2 Escola Commodity 

Percebida como focada no produto, componente fundamental de troca no 

marketing, a escola commodity relaciona-se com o ECR por sua similaridade com o P de 
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produto do marketing mix, o qual está relacionado a uma das estratégias do ECR: introdução 

eficiente de novos produtos (SVENSSON, 2002). 

Quando do surgimento da escola commodity, o marketing era considerado 

simplesmente como a ciência que estuda a movimentação dos produtos da fábrica para o 

consumidor final, e os teóricos do marketing concentravam-se no objeto dessas transações, ou 

seja, o produto. PARLIN (1912), COPELAND (1923), RHOADES (1927), (citados por SVENSSON, 

2002:514) são alguns dos importantes teóricos da escola commodity. 

Já nessa época havia grande discussão literária acerca da classificação dos 

produtos. PARLIN (1912) (citado por SVENSSON, 2002:514) propôs 3 (três) categorias de 

produtos: produtos de conveniência, de emergência e de compras. Similarmente, COPELAND 

(1923), (citado por SVENSSON, 2002:514), propôs 3 (três) categorias de produtos, classificados 

sob a ótica dos hábitos de compra do consumidor: produtos de conveniência, de compras e de 

especialidades. O foco no consumidor, presente em ambas as classificações, bem como a 

semelhança entre a classificação dos produtos proposta pela escola commodity com o 

gerenciamento por categorias do ECR, inter-relaciona essa escola com o ECR. 

Em termos de marketing de serviço, existe grande volume literário acerca da 

classificação dos serviços, dentre os quais se destacam os seguintes autores: JUDD (1964), 

RATHMELL (1974), SHOSTACK (1977), HILL (1977), SASSER et al., THOMAS (1978), KOTLER 

(1980), VANDERMERWE e CHADWICK (1989), (citados por SVENSSON, 2002:514). Marketing 

de serviço pode vir a ser uma valiosa agregação ao conceito de ECR, visto que o ECR não 

enfatiza as dimensões abstratas e intangíveis das transações entre as companhias inseridas em 

um canal de distribuição (SVENSSON, 2002). 

A tabela abaixo resume as similaridades entre o ECR e a escola commodity 

do marketing. 
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Tabela 3 

Associação Teórica do ECR à Escola Commodity do Marketing (ECM) 

 
 

Similaridades 

1. ECM está fortemente relacionada ao P de produto do marketing mix, o qual se relaciona à estratégia do 
ECR: introdução eficiente de novos produtos. 

2. Tanto ECM como ECR são focados no consumidor. 
3. Semelhança entre a classificação de produtos da ECM com o gerenciamento por categoria do ECR. 
4. Classificação dos serviços pode vir a contribuir com o ECR, por adicionar as dimensões abstratas e 

intangíveis das relações comerciais, atualmente ausentes no ECR. 

 

2.2.3 Escola Institucional 

A escola institucional concentra-se nas empresas inseridas nos canais de 

distribuição. WELD (1916:21), (citado por SVENSSON, 2002:515), considerado o fundador da 

escola institucional, escreveu a respeito da eficiência dos canais de distribuição, o que é muito 

relevante no contexto do ECR, pois reconhece a relação de interdependência entre vendedores 

e compradores. Assim como o ECR, a escola institucional apresenta uma perspectiva vertical 

holística, ou seja, enfatiza a importância do consumidor final no canal de distribuição. 

Conforme observado por SHETH et al. (1988:150), (citado por SVENSSON, 2002:515): “A 

escola institucional utiliza fundamentos econômicos para analisar como o canal de 

distribuição pode ser estruturado de forma mais eficiente para o benefício eventual do 

consumidor final”. 

CONVERSE e HUEGY, (1940:800-1), (citado por SVENSSON, 2002:515), por 

sua vez, atestam que existem benefícios e riscos na integração vertical. Em termos de 

benefício, o autor destaca a redução das despesas de marketing e a garantia de fornecimento 

de materiais ou de vazão de mercadorias. Problemas de gerenciamento e coordenação, por 

outro lado, são aspectos que tornam arriscada a integração vertical. 
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O ECR está baseado na integração vertical, porém isso não significa, 

necessariamente, que uma única empresa deva desempenhar uma série de atividades. 

Empresas no setor varejista optaram por compartilhar informações, e não atividades, de modo 

a reduzir os custos do canal de distribuição (SVENSSON, 2002). 

A escola institucional emergiu, no início do século XX, como resultado das 

mudanças geográficas ocorridas nessa época, principalmente da emigração da população rural 

para as grandes cidades. Os consumidores tinham, e ainda hoje têm, a percepção de que os 

preços pagos no varejo eram muito elevados. O ECR é uma iniciativa que visa reduzir os 

custos do setor, de modo a não perder competitividade para outros setores da economia, tais 

como turismo, eletrônicos, carros e computadores (SVENSSON, 2002). 

DUDDY e REVZAN (1947), (citado por SVENSSON, 2002:515), postulam que as 

empresas devem estar sensíveis à influência do ambiente e de outros aspectos econômicos nos 

negócios. O ECR enfatiza a importância dos aspectos que cercam o ambiente das empresas: a 

empresa, seus fornecedores e clientes devem vigiar a totalidade do negócio e não se 

concentrar apenas nas suas próprias atividades comerciais (SVENSSON, 2002). 

SVENSSON (2002) considera que a escola institucional é relevante para o 

ECR, devido a sua perspectiva holística e vertical, mais especificamente pelo P de preço do 

marketing mix. Preço, visto como valor por dinheiro ou valor para o consumidor, está 

relacionado à estratégia Sortimento eficiente do ECR.  

A tabela a seguir resume as similaridades entre o ECR e a escola 

institucional do marketing. 
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Tabela 4 

Associação Teórica do ECR à Escola Institucional do Marketing (EIM) 

Similaridades 

1. EIM se relacionada ao P de preço do marketing mix, o qual se relaciona, em termos de valor por dinheiro, 
à estratégia Sortimento eficiente do ECR. 

2. Tanto a EIM como o ECR concentram-se nas empresas inseridas nos canais de distribuição, reconhecendo 
a interdependência entre compradores e vendedores. 

3. Ambos apresentam uma perspectiva vertical, holística, enfatizando a importância do consumidor final no 
canal de distribuição. 

4. Teóricos da EIM já apontavam vantagens e desvantagens da integração vertical: 
a. vantagens: redução das despesas de marketing; garantia de fornecimento de materiais ou vazão 

de mercadorias; 
b. desvantagens: problemas de gerenciamento e coordenação. 

5. A emigração da população rural para os grandes centros urbanos, ocorrida no início do século XX, foi um 
dos propulsores da EIM. Tais consumidores tornaram-se mais sensíveis aos preços praticados no varejo. 
Um dos objetivos do ECR é a redução dos custos do setor varejista, a fim de possibilitar a entrega de 
maior valor por dinheiro ao consumidor. 

6. Assim como o ECR, a EIM afirma ser importante que as empresas estejam atentas à influência do 
ambiente que as cerca, de modo a não se concentrarem exclusivamente em suas atividades comerciais. 

 

3. Evolução Cronológica do ECR 

3.1 Modelo ECR Americano 

3.1.1 História 

No final dos anos 80 e início da década de 90, um número crescente de 

varejistas e fabricantes do setor de mantimento começou a sofrer com a queda tanto de 

participação de mercado como de produtividade (JIPOECR, 1995:2, citado por KOTZAB, 

1999:367). Com o objetivo de analisar seu canal de distribuição, em 1992, é fundado por 

representantes do setor de mantimento o grupo de trabalho chamado Resposta Eficiente ao 

Consumidor (ECR). A análise desse grupo de trabalho deve-se focar na comparação do canal 

de distribuição de produtos de massa em relação aos principais concorrentes: Walt-Mart, 

Target e K-Mart (BROWNING, 1997, citado por KOTZAB, 1999:367). 
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Kurt Salmon Associados, uma empresa de consultoria americana, é 

contratada pelo grupo de trabalho ECR para “examinar a cadeia de distribuição 

fabricante/distribuidor/consumidor do setor de mantimento, de modo a determinar melhorias 

em custos e serviços que o setor poderia alcançar através de alterações em termos tanto 

tecnológicos como de práticas comerciais” (SALMON, 1993:IV, citado por KOTZAB, 

1999:367). SALMON, que em 1986 já havia feito uma análise similar para o setor têxtil acerca 

da estratégia logística Resposta rápida (Quick response — QR), a qual visa harmonizar a 

reposição de mercadorias com o canal de distribuição têxtil, desenvolveu um modelo de 

distribuição que considerava, além da reposição eficiente, promoção eficiente, eficiência na 

introdução de novos produtos e sortimento eficiente entre fabricante e varejista (TIETZ, 

1995b:529, citado por KOTZAB, 1999:367). 

3.1.2 Escopo e Efeito do Modelo ECR Americano na Performance do Canal de 
Distribuição 

O objetivo do ECR é a construção de um sistema de distribuição dirigido ao 

consumidor final, em que a produção é permanentemente gerenciada com base nas 

informações obtidas no ponto de venda acerca das atividades do consumidor (KOTZAB, 1999). 

Nenhuma ineficiência prevalece em um canal de distribuição governado pelo 

ECR. Cada elo do canal de distribuição concentra-se em suas competências essenciais e reduz 

as atividades que não agregam valor. A movimentação de mercadorias é controlada por um 

sistema de informação sem papel, de fluxo contínuo (TIETZ, 1995b:176, citado por KOTZAB, 

1999:367). A orientação ao consumidor é assegurada pelas práticas de reposição eficiente 

(Efficient replenishment — ER), sortimento eficiente (Efficient store assortment — ESA) no 

ponto de venda, promoção eficiente (Efficient promotion — EP) e eficiência na introdução de 

novos produtos (Efficient product introduction — EPI) (KOTZAB, 1999). 
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Proximamente relacionado aos princípios do marketing mix, a combinação 

das 4 (quatro) estratégias do ECR também leva ao aumento da satisfação dos clientes 

(SALMON, 1993:4, citado por KOTZAB, 1999:367).  

SALMON (1993), (citado por KOTZAB, 1999:368) calcula em US$ 30 (trinta) 

bilhões o benefício gerado para o setor de mantimento pela adoção do ECR. As economias 

potenciais resultam da redução de 41% (quarenta e um por cento)  do estoque no canal de 

distribuição, devido ao aumento da velocidade do ciclo de reposição de mercadorias, o qual, 

originalmente. era de 104 (cento e quatro) dias, para 61 (sessenta e um) dias. 

Em termos de economias, SALMON (1993), (citado por KOTZAB, 1999:368) 

diferencia as economias de custos das economias financeiras obtidas com a implementação do 

ECR: as economias de custos resultam da eliminação de atividades e despesas, enquanto as 

economias financeiras resultam da redução de estoques e ativos físicos, permitindo que as 

operações ocorram com menos entradas (inputs), fornecendo, porém, o mesmo retorno do 

investimento.  

As economias de custos e financeiras obtidas pela implementação completa 

das 4 (quatro) estratégias do ECR promovem uma estratégia de preços baixos todos os dias, 

reduzindo, assim, o preço final ao consumidor em aproximadamente 11% (onze por cento) 

(KOTZAB, 1999). 

Quanto às demais atividades comerciais, são esperadas maiores mudanças no 

setor logístico, o qual apresenta um potencial de economia de, aproximadamente, 24% (vinte 

e quatro por cento) e, no setor de compras, 27% (vinte e sete por cento). Por outro lado, 

poucos benefícios são esperados nos setores produtivos e administrativos (KOTZAB, 1999). 
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SALMON (1993:33), (citado por KOTZAB, 1999:369) conclui que 54% 

(cinqüenta e quatro por cento) das economias geradas pela adoção do ECR serão realizadas 

pelos fabricantes e 46% (quarenta e seis por cento) serão realizadas pelos varejistas. 

O gráfico abaixo representa a visão do modelo ECR americano. 

 
Gráfico 3 

Visão do Modelo ECR Americano sobre a Operação da Cadeia de Distribuição 

 

Fonte: SALMON, 1993: 12 (citado por KOTZAB, 1999:367). 

3.2 Estudo sobre a Colaboração Fornecedor Varejista realizado pelo 
Grupo de Pesquisa Varejista Europeu da Coca-Cola (1994) 

3.2.1 História 

Aproximadamente um ano após a apresentação do Modelo ECR Americano, 

o grupo de pesquisa varejista europeu da Coca-Cola (CCRRGE) divulgou ao setor de 

mantimento europeu sua definição de ECR: colaboração entre fornecedores e varejistas 

(Supplier retailer collaboration — SRC) na administração do canal de distribuição. 

Para CCRRGE, 1994:9 (citado por KOTZAB, 1999:369), SRC ocorre quando 

tanto varejistas quanto fornecedores compartilham informações proprietárias, sejam essas 

internas ou externas às empresas, e / ou participam de políticas e processos para a tomada de 

decisões, com o objetivo claro de partilhar os benefícios advindos dessa prática. 
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3.2.2 Escopo e Efeito do SRC na Performance do Canal de Distribuição 

SRC pode ser considerado uma ampliação dos estudos realizados por 

SALMON e não só inclui no modelo ECR uma dimensão européia, mas também aumenta seu 

número de estratégias, conforme demonstrado na tabela abaixo. 

Tabela 5 
Estratégias do SRC 

 
Estratégia SRC Característica Atribuição 

Padrões operacionais 
eficientes 

Melhora o fluxo de mercadorias pela troca de 
dados de vendas 

Fluxo de mercadoria 

Reposição eficiente de 
produtos 

Melhora no nível de reposição do armazém, pela 
divisão da responsabilidade pelas entregas com 
os fornecedores, por um acordo mútuo acerca do 
nível de estoque e serviço. 

Fluxo de mercadoria 

Administração eficiente Melhora no fluxo de documentos Fluxo de informação 
Sortimento eficiente na loja SALMON, 1993 Marketing 
Promoção eficiente SALMON, 1993 Marketing 
Desenvolvimento eficiente 
de novos produtos 

Adição do lançamento de produtos à estratégia 
Otimizar Introdução de Novos Produtos 

 

Marketing 

Fonte:  CCRRGE, 1994:11 (citado por KOTZAB, 1999:370). 

Os ganhos potenciais do SRC foram avaliados pelo CCRRGE entre 1,8% e 

2,5% em termos de redução dos custos logísticos (KOTZAB, 1999). 

3.3 Modelo ECR Europeu 

3.3.1 História 

Baseado nos resultados do estudo SRC, importantes fabricantes e varejistas 

Europeus fundaram, em 1995, a iniciativa ECR Europa (ECRE). O objetivo dessa iniciativa 

era o desenvolvimento tanto de um modelo como de práticas de ECR adequadas à situação 

das organizações européias. Em março de 1997, durante o segundo congresso ECR na 

Europa, o modelo ECR europeu, desenvolvido em parceria pelas consultorias Andersen 

Consulting, Roland Berger & Partner, Cooper & Lybrand e Kurt Salmon Associados 

(KOTZAB, 1997, citado por KOTZAB, 1999:370), foi apresentado ao público (KOTZAB, 1999). 
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3.3.2 Escopo e Efeito do Modelo ECR Europeu na Performance do Canal de 
Distribuição 

O modelo ECR europeu é uma estratégia cooperativa entre fabricantes e 

varejistas para atender melhor, mais rápido e a custos menores os desejos dos clientes (ECRE, 

1996b:1, citado por KOTZAB, 1999:370). A melhoria na entrega de valor para o cliente é 

resultado da “nova” cooperação entre fabricantes e varejistas no canal logístico (ECRE, 

1996b:20, citado por KOTZAB, 1999:370). 

Ao invés de oferecer aos consumidores trade-offs entre as atividades dos 

fabricantes e dos varejistas, ambas as partes unem forças e combinam suas ofertas de produtos 

e serviços em categorias. Categoria constitui-se de um único e gerenciável grupo de produtos 

e serviços, percebidos pelos consumidores como relacionados e/ou substitutos no atendimento 

a uma necessidade (ECRE, 1997:8, citado por KOTZAB, 1999:371).  

Calcula-se que a aplicação das práticas de ECR sugeridas pelo modelo ECR 

europeu leve a 5,7% de economia para o setor varejista europeu, ou o equivalente a DM$ 50 

(cinqüenta) bilhões, em termos principalmente de redução de custos operacionais e de 

estoques (ECRE, 1997:40; WIEZOREK, 1997:31, citados por KOTZAB, 1999:371). 

O gráfico a seguir representa o modelo ECR europeu e suas áreas foco. 
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Gráfico 4 

Modelo ECR Europeu sobre a Operação da Cadeia de Distribuição e suas Áreas Foco 

  

 

Fonte: GLOBALSCORECARD. Introdução à Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR). Disponível em: 
<http://www.globalscorecard.net/getting_started/introduction.asp>. Acesso em: 15 dez. 2005. 

 

3.4 Diferenças entre o Modelo ECR Americano e o Modelo ECR 
Europeu 

A separação das áreas foco do Modelo ECR europeu em oferta e demanda, é 

o que o diferencia do Modelo ECR americano. O lado da oferta, definida como logística de 

categoria, inclui todas as atividades referentes ao fluxo de mercadoria (KOTZAB, 1999). 

O lado da demanda inclui ao ECR as atividades relacionadas à gestão por 

categoria. Gestão por categoria é vista como um processo conjunto entre varejo e indústria, os 

quais gerenciam as categorias como unidades estratégicas de negócios, promovendo, assim, 

melhores resultados para o negócio das empresas por meio da entrega de maior valor ao 

consumidor (ECRE, 1997:8, citado por KOTZAB, 1999:372). 

A gestão por categoria é interpretada como uma função holística, suportada 

pela integração dos dados entre os armazéns dos parceiros comerciais, focada na melhoria de 

performance de toda a cadeia de distribuição (MAXIWON, 1997:23, citado por KOTZAB, 
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1999:372). Segundo MAXIMOW, 1997:22 (citado por KOTZAB, 1999:372), a gestão por 

categoria irá revolucionar a função de compra nas empresas, eliminando o departamento de 

compras. 

4. Colaboração 

4.1 Cenário de Evolução da Colaboração 

Nas 2 (duas) últimas décadas, tanto a teoria como a aplicação prática do 

marketing “abraçou” a idéia de marketing de relacionamento (DWYER, SCHURR e OH, 1987; 

MORGAN e HUNT, 1994, citados por CORSTEN e KUMAR, 2005:80). E dentro do marketing de 

relacionamento, existe um crescente interesse acerca do tema cooperação ou colaboração 

(DAPIRAN e HOGARTH-SCOTT, 2003).  

A globalização dos mercados, a convergência global dos gostos dos 

consumidores, o curto ciclo de vida das novas tecnologias e produtos, dentre demais 

fenômenos econômicos que vêm ocorrendo nos últimos anos, têm demandado das empresas 

esforços de adequação organizacional a essa nova realidade. Tudo isso significa grandes 

investimentos financeiros, impossíveis de serem realizados de forma isolada pelas empresas e 

a formação de alianças estratégicas entre parceiros comerciais capazes tanto de atender os 

mercados em nível global, como de dividir as competências necessárias para atender as 

demandas do mercado globalizado (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Várias perspectivas teóricas, nem sempre de maneira explícita, emolduram a 

conceituação do tema colaboração estratégica. Teoria do poder de mercado, custo de 

transação, com base em recursos, dentre outras, são exemplos de perspectivas teóricas que 

servem de “guarda-chuva” para o tema cooperação. Apesar de essas teorias contribuírem para 

a melhor compreensão do comportamento colaborativo entre as organizações, ainda falta uma 
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teoria sobre o tema colaboração que seja unificada e aceita de forma mais abrangente 

(PARKHE, 1993; CHILD e FAULKNER, 1998; KOZA e LEWIN, 1998, citados por FAULKNER e DE 

ROND, 2000:4). 

Abaixo estão descritas as perspectivas teóricas, do ponto de vista tanto 

econômico: teoria do poder de mercado, teoria dos custos de transação, teoria com base em 

recursos, teoria dos agentes, teoria dos jogos, e teoria das opções reais — como 

organizacional: teoria da dependência de recursos, aprendizado organizacional, teoria da rede 

social, ecossistemas e perspectiva estruturalista, que servem de sustentação para a 

conceituação da colaboração. 

4.2 Ponto de Vista Econômico 

4.2.1 Teoria do Poder de Mercado 

A literatura acerca do gerenciamento estratégico foi influenciada pela teoria 

surgida na década de 80, que teve como ícone o livro Estratégia Competitiva (1980) de 

Michael Porter: a teoria do poder de mercado. Essa teoria afirma que um maior poder de 

mercado e, conseqüentemente, maiores retornos, podem ser obtidos por meio da colaboração 

(FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Em seu livro “Estratégia Competitiva” (1980), Michael Porter afirma que a 

intensidade da competição entre as empresas é determinada por cinco forças fundamentais: 

competidores, fornecedores, compradores, novos entrantes e produtos substitutos. Sendo 

assim, a estratégia de uma companhia deveria ser posicionar-se para tirar o melhor proveito 

dessas cinco forças. Ao invés de atuarem de forma isolada, parceiros comerciais podem obter 

um melhor posicionamento perante essas cinco forças caso adotem uma estratégia de 

colaboração (FAULKNER e DE ROND, 2000). 
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HAMMER (1972) foi um dos primeiros teóricos a aplicar a teoria do poder de 

mercado no estudo da cooperação estratégica, ao distinguir coalizão ofensiva de coalizão 

defensiva. Coalizão ofensiva é uma estratégia que busca diminuir a participação de mercado 

dos competidores, ou aumentar seu custo de produção e/ou de distribuição, de modo a gerar 

vantagem competitiva e reforçar o posicionamento estratégico de determinado grupo de 

empresas. Por outro lado, a estratégia de coalizão defensiva visa promover barreiras de 

entrada a novos competidores, com o intuito de proteger o posicionamento das empresas e 

estabilizar o setor e, com isso, promover o aumento da rentabilidade dos parceiros comerciais 

(FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Porém, a perspectiva acerca da colaboração estratégica, oferecida pela 

literatura do gerenciamento estratégico, é mais abrangente do que o poder de mercado de 

Michael Porter. Essencialmente, a literatura sobre o tema colaboração enfatiza a necessidade 

de se obter um ajuste entre as estratégias dos parceiros comerciais, de modo que uma aliança 

entre eles promova uma contribuição positiva, ou seja, a realização dos objetivos particulares 

de cada empresa (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

No lugar de uma visão prescritiva, ou seja, como formar alianças estratégicas 

efetivas, os estudos promovidos pela literatura do gerenciamento estratégico sobre o tema 

alianças apresentam uma visão descritiva: por que e como as alianças são formadas. 

Conseqüentemente, as análises das razões para se desenvolver alianças, os objetivos para as 

alianças e suas áreas de possível conflito são temas recorrentes na literatura (HARRIGAN, 

1988, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:6). Como exemplo, podemos citar a sugestão 

da formação de alianças como alternativa à aquisição ou ao desenvolvimento interno, feitas 

por TALLMAN e SHENKAR (1994) e BOWMAN e FAULKNER (1997) (citados por FAULKNER e 

DE ROND, 2000:6) para empresas multinacionais e a identificação de razões para a formação 

de alianças, desde a redução de riscos até a tentativa de se atingir economias de escala com o 
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intuito de anexar ou barrar um competidor (CONTRACTOR e LORANGE, 1988, citados por 

FAULKNER e DE ROND, 2000:6). 

4.2.2 Teoria dos Custos de Transação 

A teoria dos custos de transação vê os arranjos colaborativos como um 

método potencial para o aumento da eficiência e a redução dos custos das transações 

comerciais (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Custos de transação são aqueles que ocorrem ao se organizar, gerenciar e 

monitorar transações comerciais, tais como os custos de negociação, de elaboração de 

contratos, gerenciamento logístico e monitoramento de recebíveis. A escolha do modo de 

organização econômica das transações comerciais é vista pela teoria dos custos de transação 

como sendo uma escolha entre duas opções: realizá-las por trocas comerciais no mercado, ou 

internalizá-las em uma única empresa, em que as transações são administradas por relações 

hierárquicas inseridas na estrutura organizacional (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

WILLIAMSON (1975) (citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:7) identifica 

seis fatores relevantes para a tomada de decisão acerca da escolha do modo de governança das 

transações: racionalidade limitada dos agentes, que gera contratos incompletos devido à 

impossibilidade de prever, no momento da contratação, todas as situações futuras; 

oportunismo, o qual ocorre quando algum dos parceiros persegue interesses particulares de 

curto prazo; especificidade dos ativos: os detentores dos fatores produtivos incorrerão em 

custos se os desviarem para outras utilizações; a recorrência das transações comerciais; e os 

níveis de incerteza, complexidade e impacto da informação. 

Posteriormente a Williamson, uma ampla gama de temas relacionados à 

cooperação estratégica foram desenvolvidos pela teoria dos custos de transação. Maneiras de 

ingresso em mercados estrangeiros (ANDERSON e GATIGNON, 1986, citados por FAULKNER e 
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DE ROND, 2000:9), seleção e estruturação de formas de aliança (HENNART, 1988; 1991; 

PARKHE, 1993, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:9) e a formação de novas iniciativas 

empreendedoras (OVIATT e MCDOUGALL, 1994, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:9) 

são alguns exemplos. 

Críticos à teoria dos custos de transação postulam que Williamson ignora o 

papel do poder na escolha entre mercado e hierarquia (FRANCIS, TURK e WILLMAN, 1983, 

citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:9), bem como a questão do risco, das sinergias 

potenciais e da efetividade nas ações comerciais. Williamson também não considera a 

evolução do aspecto relacional da cooperação ao longo do tempo a qual, segundo PARKER 

(1993) (citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:9), afeta a natureza das próprias transações 

comerciais. Ao contrário, Williamson enfatiza o aspecto racional das transações por meio de 

uma perspectiva estática, ignorando, assim, a influência da confiança para a redução do risco 

do oportunismo, a qual colabora também com a redução da racionalidade limitada dos agentes 

comerciais, pois promove o desejo crescente entre os parceiros pelo compartilhamento de 

informações (FAULKNER e DE ROND, 2000).  

4.2.3 Teoria com Base em Recursos 

De acordo com a teoria com base em recursos, uma empresa pode atingir e 

manter uma vantagem competitiva, que lhe proporcione retornos superiores, pela 

configuração específica e única de seus ativos tangíveis e intangíveis, de modo a dificultar ou 

até mesmo impedir a cópia por parte da concorrência, ou pela manutenção de recursos, 

habilidades ou competências duráveis, não apropriáveis, transferíveis ou replicáveis (BARNEY, 

1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993; RUMELT, 1984; 1991; WERNERFELT, 1984, citados por 

FAULKNER e DE ROND, 2000:10). 
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Alcançar uma vantagem competitiva sustentável, pela adoção de uma 

estratégia de colaboração, na qual as empresas aliadas utilizam-se de recursos 

imperfeitamente inimitáveis e móveis, é possível apenas em algumas circunstâncias. De fato, 

uma aliança estratégica pode proporcionar acesso a certas competências codificadas e certos 

ativos ou sistemas específicos de uma empresa, sem que seja necessária uma completa 

aquisição, que demandaria da firma adquirida o abandono de suas habilidades e recursos 

proprietários em prol da empresa adquirente. Por outro lado, é mais difícil absorver a 

vantagem da causalidade e os tipos de competências tácitas de que dispõe um potencial 

parceiro comercial. Adquirir tais competências requer da firma grande receptividade e forte 

intenção de aprendizagem. Requer, também, que o parceiro comercial tenha algum nível de 

transparência na transferência do conhecimento e que a natureza desse conhecimento em si 

seja suficientemente transferível. E ainda, negociar acerca de recursos estratégico pode gerar 

tanto altos custos de transação, particularmente aqueles relacionados à seleção adversa, risco 

moral (esquivar-se), traição, atraso, como imitação imperfeita dos recursos (FAULKNER e DE 

ROND, 2000). 

4.2.4 Teoria dos Agentes 

A teoria dos agentes concentra-se na habilidade do principal de assegurar que 

seu representante (agente) realize seus objetivos. Apesar de a maioria dos trabalhos acerca da 

relação principal-agente ter como base a relação entre acionistas e gerentes de grandes 

organizações (BERLE e MEANS, 1932, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:12), alguns 

autores ampliaram tal perspectiva para outras relações comerciais, tais como empregador e 

empregado, cliente e advogado, comprador e fornecedor (CHILD e FAULKNER, 1998, citados 

por FAULKNER e DE ROND, 2000:12). 

De modo a evitar que o agente aja em causa própria, em detrimento dos 

interesses do principal, a teoria dos agentes foca-se em determinar a forma de governança 
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contratual mais eficiente para administrar a relação entre principal e agente: contrato 

orientado ao comportamento — oferecimento de um salário em troca de horas dedicadas ao 

trabalho sobre a gestão de um superior hierárquico; ou contrato orientado a resultados — 

oferecimento de comissões, ações e prêmios atrelados à performance (FAULKNER e DE ROND, 

2000). 

Segundo FAULKNER e DE ROND (2000), parceiros envolvidos de forma 

colaborativa em uma iniciativa comercial devem também adotar mecanismos de incentivos e 

monitoramento, de modo a garantir que o comportamento do agente esteja consistente com os 

objetivos do principal. Ou seja, os parceiros comerciais devem deixar claras as bases na qual 

cada um irá compartilhar os ganhos advindos da efetiva ação colaborativa e investir na 

implantação de um sistema de compartilhamento de informações. Tais medidas reduzem as 

suspeitas acerca das atitudes do parceiro, proporcionando, assim, as bases para o 

desenvolvimento da confiança mútua ao longo da relação comercial. Tendo-se alcançado um 

nível suficiente de confiança, os mecanismos de monitoramento enfatizados pela teoria dos 

agentes tornam-se menos relevantes. 

4.2.5 Teoria dos Jogos 

Tendo como precursor o matemático Von Neumann, da Universidade de 

Princeton, sendo, posteriormente, ampliada por seus estudos feitos em parceria com o 

economista Morgenstern, a teoria dos jogos enfatiza a predição dos resultados dos “jogos”, 

considerados como situações envolvendo dois ou mais jogadores, cujos interesses estão 

interconectados ou são independentes (ZAGARE, 1984, citado por FAULKNER e DE ROND, 

2000:13).  

Inicialmente focada em situações de puro conflito (jogos de soma zero), em 

que incentivos de colaboração eram inexistentes e agir em causa própria era a melhor 
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alternativa, a teoria dos jogos recentemente vem sendo estudada em situações de soma não 

zero.  É o caso do dilema do prisioneiro, cujo comportamento que beneficia o interesse 

próprio nem sempre leva a um resultado ótimo e a colaboração pode surgir em um ambiente 

sem uma autoridade central, em que agentes atuam em causa própria, devido à possibilidade 

de um novo encontro no futuro (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Uma variante da teoria dos jogos foi desenvolvida por NALEBUFF e 

BRANDENBURGER (1996), (citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:15): a teoria da 

“coopetição”. A coopetição é o cenário em que o destino de uma empresa depende de forma 

substancial do destino de outra empresa “complementadora”. Questões de afeição, confiança, 

perdão e comprometimento não são mais relevantes, visto ser a coopetição necessária para 

que as empresas prosperem. A dependência da IBM do sucesso da Microsoft é um claro 

exemplo de coopetição. Apesar da rivalidade entre ambas as empresas, a relação coopetitiva 

entre IBM e Microsoft garante a colaboração ao menos em questões que beneficiam ambas as 

partes (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

FAULKNER e DE ROND (2000), afirmam que a teoria dos jogos, conforme 

apresentada atualmente, se baseia em uma série de suposições simplificadas que a distanciam 

da realidade. Características da realidade tais como a personalidade dos jogadores, vínculos 

sociais, a comunicação verbal entre os jogadores e suas conseqüências emocionais e 

normativas, incerteza acerca da atitude prévia real do jogador, e as convenções sociais e as 

regras institucionais do contexto que envolvem os jogadores e suas interações, não são hoje 

consideradas pela teoria dos jogos. 
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4.2.6 Teoria das Opções Reais 

Apenas recentemente adotada pela literatura que busca oferecer argumentos 

à colaboração, a teoria das opções reais, que advém do campo das finanças, está baseada na 

filosofia de postergação do comprometimento dos recursos até o momento de absoluta 

necessidade, posto que é quase inevitável o futuro ser diferente do previsto. Investimentos 

múltiplos em um portfólio de opções, bem como a manutenção de uma opção em aberto o 

máximo de tempo possível, pode ajudar na diversificação dos riscos, postergando a execução 

dessas opções (aumento do comprometimento de recursos) à decisão da empresa 

(normalmente dominante) parceira (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

COPELAND e KEENAN (1998), (citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:17) 

dividem as opções em: compostas — quando exercidas, abrem novas opções, as quais por sua 

vez se transformam em ainda mais opções, e assim por diante; e de aprendizagem — são 

realizados pequenos investimentos, de modo a aprender sobre tecnologias específicas ou 

explorar oportunidades de investimentos futuros.  

No contexto da estratégia das opções reais, a colaboração serve para gerar 

um portfólio de opções de baixo risco relativo, possibilitando apostas pequenas e 

incrementais, que proporcionem, simultaneamente, novos aprendizados e novas opções no 

futuro. Um bom exemplo dessa estratégia pode ser observado nas alianças formadas entre a 

indústria farmacêutica e diversas pequenas empresas de biotecnologia. Mesmo que apenas 

uma única iniciativa de colaboração biotecnológica renda frutos, seus ganhos potenciais, 

normalmente, compensam os gastos empreendidos no portfólio como um todo (FAULKNER e 

DE ROND, 2000).  

De acordo com FAULKNER e DE ROND (2000), em relação à estratégia de 

colaboração, a teoria das opções reais (e seu argumento base de postergação do 

comprometimento para o alcance de sucesso no futuro) apresenta grande contraste em relação 
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à tradicional teoria de colaboração, a qual postula que o sucesso das alianças depende de um 

alto nível de comprometimento mútuo entre os parceiros comerciais.  

4.3 Ponto de Vista da Teoria Organizacional 

4.3.1 Teoria da Dependência de Recursos 

Consistente com sua contraparte, a teoria com base em recursos, a teoria da 

dependência de recursos, desenvolvida de forma mais elaborada por PFEFFER e SALANCIK 

(1978) (citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:18), baseia-se no contexto em que operam as 

organizações e de onde obtêm seus recursos, sendo, então, o comportamento organizacional 

justificável pela ótica contextual. Conseqüentemente, a cooperação ocorre prioritariamente 

para prover a organização de recursos financeiros, de habilidades e/ou conhecimentos, de 

processos, ou de mercados e para reduzir incertezas acerca do ambiente competitivo 

(FAULKNER e DE ROND, 2000). 

Críticos da teoria da dependência de recursos afirmam ser excessiva a ênfase 

dessa teoria sobre do poder de forças sócio-políticas e financeiras externas à organização, 

supervalorizando, assim, a dependência das empresas acerca da influência das demais partes 

interessadas (FAULKNER e DE ROND, 2000).  

4.3.2 Aprendizado Organizacional 

Aprendizado organizacional refere-se à habilidade das organizações de 

adquirir, disseminar e reter novos conhecimentos, de modo a melhorar seu desempenho futuro 

(CHILD e FAULKNER, 1998, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:19), sendo de particular 

importância a posse de diferentes grupos de competências e experiências entre os aliados 

comerciais. Sendo assim, o aprendizado organizacional proporciona uma poderosa 

argumentação para a implantação de arranjos colaborativos (FAULKNER e DE ROND, 2000). 
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Apesar de o aprendizado organizacional ter surgido na literatura no início da 

década de 70, apenas recentemente tem sido aplicado ao estudo das alianças inter-

organizacionais, por meio de autores como CHILD e RODRIGUES (1996); CIBORRA (1991); 

DOZ (1996); HAMEL (1991); INKPEN (1995) e CROSSAN (1995), (citados por FAULKNER e DE 

ROND, 2000:19). 

A literatura costuma classificar o aprendizado de várias formas: aprendizado 

rotineiro — promove melhorias incrementais, como aquisição de novas competências ou 

técnicas, ocorridas nos sistemas organizacionais vigentes para proporcionar ganhos de 

desempenho; aprendizado de recomposição — gera mudanças mais fundamentais nos 

sistemas organizacionais, com o intuito de atingir, por exemplo, maior integração; 

aprendizado “deutero” — a organização aprende a modificar ou a desenvolver a maneira de 

aprender e a tirar lições da experiência do aprendizado. Ou seja, a organização aprende a 

aprender (ARGYRIS e SCHON, 1978, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:19). Existe, 

ainda, uma distinção literária sobre o aprendizado colaborativo e sobre o aprendizado 

competitivo. Aprendizado colaborativo refere-se não só ao acesso e à transferência de 

conhecimentos e habilidades entre parceiros comerciais, mas também ao processo de aprender 

mais acerca da complexidade de se operacionalizar e gerenciar iniciativas colaborativas. 

Aprendizado competitivo, por sua vez, constitui-se de uma atitude predatória e refere-se à 

exploração dos conhecimentos e das habilidades possuídas por uma organização, por parte da 

outra empresa aliada (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

O quanto cada nível e tipo de aprendizado pode ser realizado depende da 

intenção e habilidade organizacional para aprender (HAMEL, 1991, citado por FAULKNER e DE 

ROND, 2000:20), sua capacidade de absorver conhecimento (COHEN e LEVINTHAL, 1990, 

citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20) e sua competência em codificar o novo 

conhecimento e convertê-lo em uma propriedade coletiva (NONAKA e TAKEUCHI, 1995, 
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citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20). O processo de absorção do conhecimento é 

facilitado pela redução das barreiras organizacionais, cognitivas e emocionais ao aprendizado 

e pelo encorajamento da comunicação aberta e da circulação de informação (CHILD e 

FAULKNER, 1998, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20). Segundo HAMEL (1991) 

(citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:20), o processo de cooperação pode ser bem mais 

importante do que a estrutura de governança organizacional na determinação do resultado do 

aprendizado. 

4.3.3 Teoria da Rede Social 

Apesar de a teoria da rede social estar em voga, há muita confusão no meio 

literário sobre a real colaboração de uma perspectiva de redes, posto que existem muitas 

ambigüidades nas definições vigentes. JONES, HESTERLY e BORGATTI (1997) (citados por 

FAULKNER e DE ROND, 2000:20), por exemplo, citam nada menos do que nove definições 

sobre governança de redes. 

Alguns autores, como IBARRA (1992), e ALDRICH e WHETTEN (1981) 

(citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20), referenciam redes de forma metafórica, nula de 

características específicas e estratégias tanto de formação como de ativação, que sejam 

capazes de maximizar os recursos das redes. Redes também são freqüentemente apresentadas 

como uma forma híbrida entre mercados e hierarquias (POWELL, 1990; THORELLI, 1986, 

citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20). Como uma teoria de colaboração, as redes 

exibem propriedades tanto da perspectiva de dependência de recursos (PFEFFER e SALANCIK, 

1978, citados por FAULKNER e DE ROND, 2000:20), como da teoria das trocas sociais (BLAU, 

1967, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:20). De fato, a teoria da rede social parece ter 

surgido como uma explanação teórica concorrente para informar acerca do comportamento 

colaborativo nos negócios (GULATI, 1993, 1998, 1999, citado por FAULKNER e DE ROND, 

2000:20). 
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Por meio de uma perspectiva mais abrangente, pode-se considerar redes 

sociais como sendo um persistente e estruturado agrupamento de jogadores (empresas e 

indivíduos) autônomos, que cooperam na base de contratos sociais (e não legais) implícitos e 

ilimitados. Essencialmente, argumenta-se que todas as organizações podem ser vistas como 

redes sociais (FAULKNER e DE ROND, 2000). 

GULATI (1998) afirma que as pesquisas acerca da estratégia de cooperação 

concentram-se em alianças díades, falhando, portanto, ao não examinarem a formação, 

estruturas de governança, dinâmicas, evolução, performance e conseqüências da performance 

em função da ampla rede social em que a relação colaborativa está inserida. Sendo assim, a 

perspectiva de redes sociais resolve a questão da subjugação do aspecto social na colaboração.  

 

4.3.4 Ecossistemas 

A visão de organizações como sendo membros de um “ecossistema 

comercial” — comunidades de fornecedores, produtores líderes, competidores e outras partes 

interessadas que se formam sobre a liderança de uma ou várias empresas centrais, buscando 

ajuda mútua, alinhamento de investimentos e progresso em comum por meio de uma visão 

compartilhada dos negócios (MOORE, 1996:26, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:21) 

— apresenta uma perspectiva muito similar à teoria da rede social. O incentivo à colaboração 

baseia-se no potencial de valor percebido das competências centrais das empresas envolvidas 

no ecossistema, subseqüente habilidade para gerar economias de escala e de escopo de 

atuação devido à essas competências, e um re-investimento dos ganhos alcançados nesse 

mesmo ecossistema, de modo a produzir a base de futuras ofertas de produtos ou serviços 

(FAULKNER e DE ROND, 2000). De acordo com MOORE (1996:56) (citado por FAULKNER e DE 

ROND, 2000:21): “Essa nova forma de abordar a questão da estratégia faz muito sentido hoje 
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em dia devido a certo truísmo: a força que uma empresa absorve do seu ecossistema pode ser 

tão ou mais importante que a competitividade derivada de suas próprias virtudes.” 

 A perspectiva de “competição coletiva” proposta por GOMES-CASSERES 

(1996), (citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:22) é similar à visão de MOORE sobre os 

ecossistemas. Citando como exemplo a indústria de TI, GOMES-CASSERES afirma que, cada 

vez mais, a competição ocorre entre constelações de empresas (Mips, Sun, HP e IBM, por 

exemplo). Aqui também a lucratividade é vista como função da ação coletiva (o efeito da 

“rede”), apesar de as estratégias das empresas permanecerem essencialmente narcisistas. 

Mesmo para empresas fortemente envolvidas em tais situações competitivas, o que 

conta para seus proprietários são os lucros da firma, não os do grupo. Apesar do 

jogo ter se alterado, nós ainda mantemos a pontuação na maneira antiga. No longo 

prazo, cada membro do grupo deverá se beneficiar do esforço coletivo. Sem ganhos 

particulares, ou ao menos a expectativa desses ganhos, o grupo irá desintegrar-se. 

(GOMES-CASSERES, 1996:109, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:22). 

Paradoxalmente, o impacto do comportamento cooperativo na estrutura e na 

dinâmica das organizações parece ter aumentado, ao invés de ter reduzido, a rivalidade 

competitiva entre as empresas. Ao combinar suas competências com o intuito de alcançar os 

líderes, as empresas, imitando umas às outras e formando grupos de firmas com idéias afins, 

ajudam a intensificar a competição, pois formam competidores mais fortes e reduzem a 

distância competitiva e a diferenciação entre as empresas concorrentes (GOMES-CASSERES, 

1996:175, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:22). É o caso da Star Aliance, união de 

importantes empresas da indústria de aviação civil: United Airlines, SAS, Thai Airlines, 

International, Lufthansa, Varig, Aeromar, Air New Zealand, Ansett Austrália, Mexicana e Air 

Canadá, iniciativa que contribuiu para transformar o fragmentado setor da aviação civil em 

redes competitivas agressivas e dominantes (FAULKNER e DE ROND, 2000). 
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4.3.5 Perspectiva Estruturalista 

A perspectiva estruturalista é uma teoria nova sobre o tema estratégia 

cooperativa. O estruturalismo faz uma aproximação sociológica distinta ao estudo das 

alianças, que não é somente focada na estrutura, nem tampouco detida meramente com a 

escolha da estratégica (CHILD, 1972, citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:23). De acordo 

com GIDDENS (citado por FAULKNER e DE ROND, 2000:23) e sua tese da “dualidade da 

estrutura”, não se pode falar sobre estrutura sem se referir também à ação, e vice versa. A 

ação emerge da estrutura social existente e, ao mesmo tempo, reproduz ou transforma essa 

estrutura.  

FAULKNER e DE ROND (2000) afirmam ser exemplos de aplicação da 

perspectiva estruturalista aos estudos da cooperação estratégica os trabalhos desenvolvidos 

por SYDOW e WINDELER (1998) e BOUCHIKHI, DE ROND, e LEROUX (1998). Em termos de 

perspectiva teórica, esses trabalhos destacam o caráter sociológico essencial das alianças, em 

que indivíduos, não apenas organizações, repetidamente cooperam e assumem compromissos 

para continuar cooperando. Tal perspectiva parece ser útil para explicar processos sem negar a 

estrutura e o desenho das ações cooperativas, dado que ambos estão mutuamente envolvidos, 

e para explorar questões de efetividade e sucesso de iniciativas colaborativas (FAULKNER e DE 

ROND, 2000). 

Assim, ao contrário do foco mais tradicional do controle de mercado, 

baseado em transações, a literatura do marketing agora encoraja as empresas a desenvolverem 

parcerias colaborativas e controle relacional (ANDERSON e WEITZ, 1992; GANESAN, 1994, 

citados por CORSTEN e KUMAR, 2005:80). Comparado com as pontuais e antagônicas 

transações entre vários concorrentes, típicas das concorrências por meio de leilões, que 

competem uns com os outros basicamente em termos de preço, as relações colaborativas 

adotam uma perspectiva de longo prazo e incluem um progressivo processo para redução dos 
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custos tanto de aquisição como operacionais (CANNON e HOMBURG, 2001; KALWANI e 

NARAYANDRAS, 1995, citados por CORSTEN e KUMAR, 2005:80). 

CORSTEN e KUMAR (2005) afirmam que o desafio de desenvolver relações de 

marketing colaborativas é mais evidente no setor de bens de consumo. Apesar da dúvida 

literária sobre a efetiva mudança de poder das mãos dos fabricantes para os varejistas 

(AILAWADI, 2001, citado por CORSTEN e KUMAR, 2005:80), há poucas dúvidas, tanto no ramo 

acadêmico como empresarial, sobre a consolidação do setor varejista (CORSTEN e KUMAR, 

2005). “Por exemplo, nos Estados Unidos, os 10 (dez) maiores varejistas representam 80% 

da média do negócio dos fabricantes, comparado com aproximadamente 30% uma década 

atrás” (BOYLE, 2003, citado por CORSTEN e KUMAR, 2005:80). Além da resultante pressão de 

preço, exercida pelos grandes grupos varejistas, os fabricantes estão percebendo ser cada vez 

mais difícil desenvolver suas estratégias de marketing de forma isolada da estratégia 

particular do varejista (CORSTEN e KUMAR, 2005). 

Em relação ao estudo acerca do papel da dependência, do poder e da 

colaboração na prática da gestão por categorias entre fabricantes e varejistas australianos, 

DAPIRAN e HOGARTH-SCOTT (2003), afirmam que o poder na cadeia de abastecimento pode 

ser definido operacionalmente como a habilidade de um dos membros de controlar as decisões 

de outro membro da cadeia. Por ser a gestão por categoria uma prática que busca, por meio da 

iniciativa do varejista, a conformidade do comportamento do fabricante, sendo que ambos, 

fabricante e varejista, implementaram a gestão por categorias, esta pode ser explicada em 

termos de poder (DAPIRAN e HOGARTH-SCOTT, 2003:259).  

Todo esse movimento, aparentemente sentido mais fortemente pelo setor de 

bens de consumo, tem encorajado os fabricantes a desenvolverem relações próximas com as 

maiores empresas varejistas, numa tentativa de mudar o foco dos varejistas de puramente 

preços baixos, para a redução dos custos totais da cadeia de abastecimento e aumento do 
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valor. “A principal iniciativa da indústria para auxiliá-la a atingir esse objetivo se chama 

Resposta Eficiente ao Consumidor — ECR” (CORSTEN E KUMAR, 2005). 

4.4 Outras Iniciativas de Colaboração além do ECR 
Outras iniciativas de colaboração surgiram ao longo dos anos, buscando 

promover a colaboração entre os parceiros comerciais e gerar os benefícios prometidos pelo 

ECR. 

4.4.1 VMI (Vendor-managed Inventory / Estoque Gerenciado pelo Fornecedor) 

O VMI (Vendor-managed Inventory / Estoque Gerenciado pelo Fornecedor) 

é uma técnica desenvolvida em meados dos anos 80 (oitenta), na qual o fabricante assume a 

responsabilidade por gerenciar a política de estoque do cliente, incluindo o processo de 

reabastecimento de mercadorias. Segundo BARRATT e OLIVEIRA (2001), o VMI é, 

provavelmente, a primeira iniciativa baseada em confiança a unir as atividades comercias de 

fornecedores e clientes. BERNSTEIN (1997), (citado por BARRATT e OLIVEIRA, 2001:267) 

sugere que o VMI “só pode funcionar se a relação fabricante – varejista é uma parceria 

baseada em confiança, com extensiva troca de informação”. 

Tendo sido, no início, amplamente adotado pela indústria de mantimento, o 

VMI é hoje um entre vários outros métodos que visam promover maior eficiência da cadeia 

de abastecimento pela colaboração entre os parceiros comerciais. A maior fraqueza do VMI 

está na insuficiente visibilidade de toda a cadeia de abastecimento (BARRATT e OLIVEIRA, 

2001). Dados do ponto de venda, assim como dados acerca do nível de estoque do fundo da 

loja são negligenciados pelo VMI, enquanto que o processo de reabastecimento e a política de 

estoque estão baseados na variação do nível de estoque no armazém central do cliente ou do 

centro de distribuição (COOKE, 1998; FRANTZ, 1999, citados por BARRATT e OLIVEIRA, 

2001:268). 
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4.4.2 CR ou CRP (Continuous Replenishment Programme / Reabastecimento 
Contínuo) 

CR (Continuous Replenishment Programme / Reabastecimento contínuo) 

surgiu em 1990 numa tentativa de aprimorar as 4 (quatro) estratégias principais do ECR 

(ANDRASKI, 1994, citado por BARRATT e OLIVEIRA, 2001:268). 

Em termos de gerenciamento da cadeia de abastecimento, o CR consegue ir 

além do VMI, revelando o nível de estoque nas lojas dos varejistas. Além disso, o CR é a 

primeira técnica a utilizar os dados do ponto de venda para gerar previsão de vendas. A 

política de estoque é, então, baseada na previsão de vendas, construída agora dos dados 

históricos da demanda e não se baseia mais, simplesmente, nas variações do nível de estoque 

dos principais depósitos dos clientes (BARRATT e OLIVEIRA, 2001). 

Sendo um processo normalmente de responsabilidade do fornecedor, a 

prática de CR permite o gerenciamento da cadeia de abastecimento em diferentes níveis, 

como por produto ou por loja, de acordo com as demandas do negócio em questão. Alguns 

varejistas disponibilizam seus dados do ponto de venda para seus fornecedores, os quais 

normalmente consolidam essa informação por mês e compara-as com os mesmos dados do 

ano anterior, para, então, tentar prever as vendas futuras (BARRATT e OLIVEIRA, 2001). 

Apesar de o processo criação do padrão/previsão de vendas ser uma inovação 

do CR sobre o VMI, é também uma de suas maiores fraquezas. Segundo Joe Andraski, Vice 

Presidente de Operações de Marketing ao Consumidor da Nabisco, “CR é feito habitualmente 

pelo fabricante com base em algoritmos e no histórico das vendas, mas seu sucesso depende 

fundamentalmente da habilidade do analista de reabastecimento contínuo que trabalha com 

uma conta particular, enquanto que a previsão real tem que vir do varejista” (ANDRASKI, 

1994, citado por BARRATT e OLIVEIRA, 2001:268). 
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BARRATT e OLIVEIRA (2001) afirmam que, mesmo após a adoção do CR 

pelas empresas, ainda existe muito excesso de estoque ao longo da cadeia de abastecimento. 

Embora o CR tenha proporcionado melhora nos processos de reabastecimento e sortimento de 

produtos, em relação aos processos de promoção e introdução de novos produtos, ainda existe 

uma grande distância entre as práticas do CR e as promessas do ECR. 

4.4.3 CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment/ 
Planejamento, Previsões de Vendas e Reabastecimento Colaborativo) 

O CPFR — Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment/ 

Planejamento, Previsões de Vendas e Reabastecimento Colaborativo, foi desenvolvido em 

1998 pelo Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS), comitê formado por 

representantes de diversas empresas ligadas ao varejo. Visto como uma evolução do ECR e 

considerado como um processo que visa cobrir as falhas de outras práticas de negócio, como 

VMI e CR (BARRATT e OLIVEIRA, 2001), o CPFR é uma prática que combina a inteligência 

de múltiplos parceiros comerciais acerca do planejamento e da satisfação da demanda dos 

clientes, unindo as melhores práticas de vendas e marketing, tais como gerenciamento da 

categoria, aos processos de planejamento e execução da cadeia de abastecimento. O objetivo 

do CPFR é aumentar a disponibilidade de produtos, ao mesmo tempo em que reduz os custos 

de estoque, de transporte e de logística. (GLOBALSCORECARD. VICS Press release 18 May, 

2004. Disponível em: <http://globalscorecard.net/guide_to_ECR/I01.asp>. Acesso em: 20 dez. 2005.). 

A primeira iniciativa acerca do CPFR ocorreu em outubro de 1995 por 5 

(cinco) empresas: Warner-Lambert, Wal-Mart, SAP, Manugistics and Benchmark Partners. O 

CPFR foi aplicado ao produto Listerine, e os resultados obtidos foram melhoras no índice de 

disponibilidade de produtos em estoque (de 87% para 98%) e redução no lead time (de 21 

para 11 dias) (HILL, 1999, citado por BARRATT e OLIVEIRA, 2001:269). 
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Posteriormente, em 1996, foi formado um grupo com o objetivo de 

desenvolver a visão inicial do chamado planejamento e reabastecimento colaborativo (CFAR 

— Collaborative Forecasting and Replenishment). Em 1997, a visão foi expandida para 

CPFR. Em 1997, o VICS criou um subcomitê para desenvolver o CPFR como um padrão para 

a indústria e, em 1998, emitiu o primeiro documento acerca do CPFR, VICS CPFR 

Guidelines, o qual vem sofrendo atualizações desde então (UCHNEAT, 1999, citado por 

BARRATT e OLIVEIRA, 2001:269).  

O CPFR é a primeira iniciativa a discutir de forma mais abrangente as 

seguintes questões: 

— a influência tanto das promoções como das constantes mudanças no 

padrão da demanda na elaboração do planejamento de vendas e na 

política de gerenciamento de estoque; 

— a prática comum no varejo de manutenção de altos níveis de estoque 

para assegurar a disponibilidade de produtos na prateleira; 

— a falta de coordenação entre loja, processo de compra e planejamento 

logístico no varejo; 

— a falta de sincronização entre os departamentos funcionais do 

fabricante (Vendas/comercial, distribuição e planejamento da 

produção); 

— os múltiplos planejamentos realizados por áreas diferentes dentro da 

mesma empresa (Marketing, finanças, compras e logística) (BARRATT e 

OLIVEIRA, 2001). 

O CPRF é composto por um conjunto de normas e procedimentos, que visam 

promover maior eficiência na cadeia de abastecimento por meio do estabelecimento de 

padrões para facilitar o fluxo físico de bens, serviços e informações. As normas do CPRF 

permitem que compradores e vendedores colaborem nas previsões de demanda e de ordens de 

pedido, atualizando seus planos regularmente com base na troca de informações, conduzindo 
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assim os estoques dos clientes a níveis ótimos, ao mesmo tempo em que reduz o estoque do 

fornecedor. Ou seja, a colaboração é fortemente alicerçada na confiança entre os parceiros 

comerciais. 

4.5 Considerações Finais sobre Colaboração  
Dada sua complexidade, decorrente de intricados elos e interesses derivados 

das interações entre organizações e pessoas, a colaboração pode ser analisada sob o ponto de 

vista de diversificados modelos teóricos. Vê-la apenas sob a ótica de um deles é, sem dúvida, 

tendencioso e incompleto. Por outro lado, vê-la sobre a ótica de todas as teorias anteriormente 

descritas, bem como das demais que surgem a cada dia, é uma tarefa extremamente 

desafiadora. Todas as teorias, de forma isolada, colaboram para explicar as relações presentes 

no estudo de caso. Porém, as que mais se aproximam da presente dissertação são as teorias de 

poder de mercado e perspectiva estruturalista. A evidente relação de força e poder entre as 

empresas analisadas no estudo de caso, mais especificamente o poder da empresa A sobre um 

elo mais fraco da cadeia, o distribuidor C, e o poder relativo do forte distribuidor B sobre a 

empresa A estão intimamente relacionados com uma das relações das cinco forças de Porter: 

fornecedores e compradores. A perspectiva estruturalista, por sua vez, pressupõe que exista 

um modo “mais correto” de se conduzir a relação entre fabricantes, atacadistas e varejistas, a 

fim de se obter mais eficiência e eficácia nos processos de entrega de produtos e serviços ao 

consumidor final. A relação comercial exclusiva, e não impositiva, entre as interfaces 

formadas pelas empresas A e B e A e C é derivada do aumento da vantagem competitiva, 

decorrente da opção pelo modelo de distribuição via parceiros comerciais em detrimento da 

forma isolada de atuação, bem como de um contínuo relacionamento entre tais organizações, 

representadas por indivíduos que interagem de modo a gerar benefícios recíprocos, 
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proporcionando a perpetuação da relação comercial e, conseqüentemente, da vantagem 

competitiva adquirida. 

5. Eficiência 

Um dos principais motivos que levam as empresas a se engajarem em 

iniciativas colaborativas são os ganhos de eficiência advindos da colaboração. Porém, 

segundo KULP, LEE, e OFEK (2004) ainda existe um número limitado de investigações 

empíricas que demonstram o impacto, em termos de ganho de eficiência, do 

compartilhamento de informações e planejamento colaborativo para os membros da cadeia de 

suprimento. 

HEWITT (1994) oferece dois conceitos acerca do tema eficiência em 

processos organizacionais: eficiência e efetividade de um processo. Eficiência de processo 

pode ser definida e medida como sendo a recíproca da perda de energia utilizada durante a 

transformação, expressa usualmente como tempo e/ou custo do processo operacional. 

Efetividade de processo pode ser definida e medida como sendo a freqüência com a qual o 

produto do processo se adequa às especificações pré-estabelecidas. A figura abaixo descreve a 

visão de Hewitt acerca do processo organizacional e suas medidas de eficiência. 
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Figura 1 

Medidas de Eficiência dos Processos Organizacionais 

 

 

 

Fonte: HEWITT,1994:2) 

 

 

HEWITT (1994) diferencia ainda as práticas organizacionais para geração de 

maiores ganhos de eficiência: gerenciamento do processo organizacional (Business Process 

Management — BPM) e redesenho do processo organizacional (Business Process Redesign — 

BPR). A prática do gerenciamento do processo organizacional preocupa-se com a 

maximização da eficiência e da efetividade total de um processo, enquanto que redesenho do 

processo organizacional se preocupa com iniciativas de redesenho dirigidas à melhoria da 

capacidade do processo de ser eficiente e efetivo. 

A medida de efetividade reflete a extensão da capacidade dos processos da 

cadeia de suprimento de entregar o produto certo ao cliente, no lugar certo e no tempo certo. 

Eficiência é recíproca à questão do custo total da cadeia. Esse se refere aos custos de 

manutenção de altos níveis de estoques para superar debilidades no sistema de controle de 

estoques. Porém, tempo total do ciclo de pedido normalmente é considerada a principal 

medida de eficiência. De forma alternativa, tempo pode ser visto como um fator secundário, 
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impulsionador dos custos totais na cadeia de abastecimento. Segundo HEWITT (1994), “[...] 

com o advento do custeio baseado em atividades (Activity-based costing — ABC), a diferença 

entre essas duas opções tem se tornado controversa.”  

O conceito de eficiência, porém, em alguns casos parece ser uma questão 

relativa e não uma fórmula universalmente mensurável. Nesse sentido, a adoção do 

benchmarking, particularmente do benchmarking financeiro, dada a facilidade de obtenção 

das informações por meio dos balanços divulgados anualmente pelas empresas de capital 

aberto, apresenta-se como metodologia comumente usada pelas empresas para comparar sua 

performance com as de empresas concorrentes, podendo também ser útil para comparar a 

performance dos membros de determinada cadeia de suprimentos versus outra cadeia 

concorrente. 

Benchmarking financeiro é um exemplo de comparação externa, em que as 

medidas de performance consistem de índices quantitativos financeiros (BENDELL et al., 1998, 

CAMP, 1989, citados por LÄNSILUOTO et al., 2004:267). Os índices financeiros das empresas 

são normalmente calculados com base nos números apresentados nos relatórios financeiros. 

Esse tipo de análise comparativa da eficiência das empresas em relação aos competidores 

provou ser importante, e é realizada regularmente em muitas empresas (GUILDING, 1999, 

citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). 

Em geral, o benchmarking busca melhorar os processos subjacentes de uma 

empresa, comparando seus processos internos com os de empresas bem sucedidas (ZAURU, 

1994, citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). Benchmarking financeiro não se dirige 

especificamente à melhoria dos processos. No entanto, pode ser visto como o primeiro passo 

na determinação dos competidores a serem comparados, de modo a identificar as melhores 

práticas do setor (CAMP, 1989:66-68, citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). Uma vez 

identificados os melhores competidores em termos de performance, o benchmarking é 
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utilizado para descobrir a razão real do nível de performance e para analisar como esse nível 

de performance pode ser alcançado (CAMP, 1989:17-19, 66-68; REIDER, 2000:31, 145-146, 

177-179, citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). 

Entretanto, a comparação apenas em nível organizacional não é suficiente. 

Também é importante considerar e comparar o ambiente externo ao se planejar estratégias de 

ganhos de eficiência e analisar os resultados financeiros das empresas (ANDREW, 1999; 

FAHEY e NARAYANAN, 1986:188; GINTER e DUNCAN, 1990; LARSEN et al., 1998; PORTER, 

1999, citados por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). O ambiente externo deve também ser 

analisado em vários níveis diferentes, tais como macro ambiente, setor ou indústria e nível 

corporativo (FAHEY e NARAYANAN, 1986:25-26; PETTIGREW e WHIPP, 1992:26-29, citados 

por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). PETTIGREW e WHIPP (1992:28), (citados por LÄNSILUOTO 

et al., 2004:268), enfatizam que as condições em diferentes níveis são instáveis, e os gestores 

devem responder continuamente às mudanças, avaliando periodicamente a viabilidade da 

estratégia atual para aumento da eficiência da empresa.  

Todos os níveis do ambiente externo à organização afetam seu sucesso e 

devem ser considerados no processo de benchmarking financeiro (HAWAWINI et al., 2003, 

citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268). Por exemplo, mudanças nas taxas de câmbio, um 

fator do macro ambiente econômico, afeta todas as empresas que usam moedas estrangeiras. 

Sendo assim, flutuações nas taxas de câmbio afetam o desempenho financeiro das empresas. 

Mudanças em nível setorial, como novos clientes e regras, maior rigidez nos padrões de 

emissão de poluentes, entre outros, influenciam as empresas que operam no mesmo setor, ou 

em setores correlacionados. Melhorias tecnológicas, tanto em termos de inovações como de 

adoção de métodos de produção mais eficientes, como alterações nos preços das matérias 

primas, dentre demais mudanças no nível das operações organizacionais, também afetam 
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diretamente o desempenho financeiro das empresas e podem influenciar imprecisamente a 

condução do benchmarking (LÄNSILUOTO et al., 2004).  

Apesar do domínio dos fatores específicos corporativos (ELLIS e WILLIAMS, 

1993; HAWAWINI, et al., 2003, citados por LÄNSILUOTO et al., 2004:268), para efeito de 

benchmarking, é importante também considerar fatores setoriais específicos (REIDER, 

2000:147-148, citado por LÄNSILUOTO et al., 2004:268), visto que esses exercem ao menos 

algum efeito sobre o desempenho geral das empresas. 

De fato, as operações das empresas atuantes na indústria de papel cut to size 

são fortemente influenciadas pelo ambiente externo. Alterações no macro ambiente 

econômico, por exemplo, a desvalorização do dólar, faz as indústrias optarem por exportar 

menos e vender mais no mercado interno. Tal decisão afeta também os distribuidores, uma 

vez que o aumento da oferta de papel cut to size no mercado interno gera queda nos preços e 

acirra ainda mais a concorrência entre os distribuidores. Nesse cenário, quem ganha é o 

consumidor final de papel cut to size do mercado interno, que passa a ter a sua disposição 

mais produtos a um preço menor. Ou seja, toda a cadeia de suprimentos, desde o fabricante, 

passando pelo distribuidor e chegando até o cliente final, tem seu desempenho afetado pela 

desvalorização do dólar frente ao real. 

Segundo MIN et al. (2005), durante muito tempo as organizações vêm 

reconhecendo que um relacionamento melhor entre as operações dos parceiros comerciais 

leva a uma performance melhor de toda a cadeia de suprimentos. Com base nisso, muitos 

pesquisadores vêm examinando os elementos colaborativos associados com o melhor 

desempenho da cadeia de suprimento (LAMBERT et al., 1999, citado por MIN et al., 2005:239). 

Em relação aos resultados esperados em termos de ganhos de eficiência, 

decorrentes da colaboração entre os membros de uma cadeia de suprimentos, a literatura 

sugere os seguintes benefícios: 
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— competências para a cadeia de suprimentos, tais como melhor 

planejamento (MCCARTHY e GOLICIC, 2002, citado por MIN et al., 

2005:239), visibilidade do estoque (SABATH e FONTANELLA, 2002; 

STANK et al., 2001, 1999, citados por MIN et al., 2005:239) e novos 

conhecimentos e habilidades (VERESPEJ, 2005, citado por MIN et al., 

2005:239); 

— maior eficiência para a cadeia de suprimentos, medida em termos de 

redução de estoque e redução de custos (SABATH e FONTANELLA, 2002, 

citados por MIN et al., 2005:240); 

— maior efetividade para a cadeia de suprimentos, incluindo melhora na 

resposta às demandas dos consumidores (SABATH e FONTANELLA, 

2002, citados por MIN et al., 2005, p. 240), e melhor acesso a 

segmentos de mercados alvos (MCCARTHY e GOLICIC, 2002, citado por 

MIN et al., 2005:240). 

As empresas engajam-se em iniciativas colaborativas para desenvolver, 

manter e até mesmo aprimorar as habilidades da cadeia de suprimentos, as quais contribuem 

para melhorar a performance das empresas e, por fim, suas vantagens competitivas (HARDY et 

al., 2003, citado por MIN et al., 2005:240). 

Com base nessas premissas, MIN et al. (2005) desenvolveram, de acordo 

com um estudo científico realizado por eles , um modelo conceitual acerca das conseqüências 

de iniciativas de colaboração para todos os membros da cadeia de suprimentos. Tal modelo 

cobre a progressão da relação evolutiva entre os parceiros comerciais, incluindo seus 

antecedentes, as iniciativas de colaboração e suas conseqüências. Iremos atrelar-nos às 

conseqüências da colaboração para os membros da cadeia de suprimentos. 
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Figura 2 

Modelo Evolutivo Acerca das Conseqüências da Colaboração para os Membros da Cadeia de Suprimentos 
 

 

Fonte: MIN et al., 2005 :241). 

 

MIN et al. (2005) afirmam que as conseqüências associadas à colaboração não se 

tornam aparentes de forma imediata. Porém, essas geram ganhos potenciais para todos os 

membros da cadeia de suprimento a longo prazo. 

5.1 Eficiência e Efetividade 
Eficiência é a medida que avalia a adequada utilização dos recursos; 

efetividade refere-se à extensão do alcance dos objetivos organizacionais (MENTZER e 

KONRAD, 1991, citados por MIN et al., 2005:249). MIN et al. (2005) consideram redução de 

custos, redução de estoques, menor lead-time e simplificação dos processos da cadeia de 

suprimento como sendo medidas de ganhos de eficiência decorrentes de iniciativas de 

colaboração.  Melhoria nos serviços prestados aos clientes, aumento da participação de 

mercado, aumento nas vendas e melhoria nos processos de desenvolvimento de novos 

produtos são considerados por MIN et al. (2005) medidas de efetividade da integração da 

cadeia de suprimentos. O desenvolvimento em conjunto, entre fabricante e varejista, de 
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pallets prontos para serem alocados na loja, com o intuito de minimizar custos de manuseio 

de produtos no centro de distribuição do varejista, é um exemplo de iniciativa de colaboração 

com o intuito de gerar ganhos de eficiência. Como exemplo de efetividade, MIN et al. (2005) 

comentam que a colaboração entre os parceiros comerciais no processo de desenvolvimento 

de produtos pode gerar um melhor e mais rentável marketing mix, bem como novas idéias de 

produtos e serviços. 

Ganhos de eficiência também podem ser alcançados ao se alavancar efeitos 

sinérgicos potenciais associados com economias de escala e/ou aquisição de recursos e 

habilidades complementares. Iniciativas de colaboração podem maximizar a utilização de 

ativos (por exemplo, transporte de carga de caminhão, capacidade de divisão dos transportes, 

dentre outros), resultando assim em substancial alívio, em termos de comprometimento do 

capital dos parceiros comerciais investidos nessa atividade. Desenho e redesenho dos 

processos logísticos podem otimizar o fluxo de produtos e serviços e reduzir o nível de 

estoque do varejista (MIN et al., 2005).   

A colaboração nos processos de compra pode proporcionar aos membros da 

cadeia de suprimento significativos ganhos de eficiência também em termos financeiros. Em 

seu estudo, MIN et al. (2005) observaram que um varejista reduziu seus custos de 

empacotamento térmico em 12%, e seu fornecedor aumentou seu lucro em 8%, como 

resultado de ajustes na sincronização do processo de aquisição de material. Um outro varejista 

decidiu alocar maior esforço de promoção de vendas nos produtos de um determinado 

parceiro comercial. Tal decisão resultou no aumento significativo do volume transacionado 

entre as duas empresas (MIN et al., 2005).   

A tabela abaixo lista as conseqüências das iniciativas colaborativas para os 

membros da cadeia de suprimento, em termos de reciprocidade, eficiência, efetividade e 

ganhos de lucratividade. 
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Tabela 6 

Conseqüências em Termos de Reciprocidade, Eficiência, Efetividade e 
Lucratividade de Iniciativas Colaborativas 

 

� Reciprocidade Benefícios e sinergias mútuas 

� Eficiência Redução de custos 

Redução de estoques 

Menor lead-time 

Simplificação dos processos na cadeia de suprimento 

� Efetividade Melhor serviço ao cliente 

Aumento da participação de mercado 

Melhor preço de venda 

Desenvolvimento de novos produtos 

� Lucratividade Retorno do investimento 

Vendas por segmento alvo 

Fonte: Adaptado de MIN et al., 2005:250. 

 

No estudo acerca da relação entre diferentes iniciativas de coordenação das 

operações da cadeia de suprimentos, e seu resultado prático em termos de ganhos de 

eficiência, KULP et al. (2004) também consideram que tais iniciativas advêm de uma 

expectativa das empresas quanto a maiores ganhos em termos de lucratividade. Ou seja, 

muitas dessas iniciativas visam gerar melhorias nos indicadores intermediários de 

performance e, por meio desse novo patamar operacional, aumentar a rentabilidade das 

empresas. Sendo assim, KULP et al. (2004) afirmam ser necessário examinar o impacto das 

iniciativas de coordenação da cadeia de suprimentos em uma série de medidas de 

performance, para verificar o real benefício para as empresas das atividades colaborativas 

entre parceiros comerciais. 
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KULP et al. (2004) classificam os indicadores intermediários de performance 

como geradores de aumento de receita ou redutores de custo (por meio da melhoria da 

eficiência da gestão de estoques). Na categoria geradores de aumento de receita, KULP et al. 

(2004) consideram, para efeito de análise, os preços pagos pelo atacadista ao fabricante, visto 

que esses tendem a ser positivamente associados com as margens de lucratividade do 

fabricante. O nível de ruptura de estoque do varejista e do fabricante mede a eficiência do 

gerenciamento de estoque na cadeia. A ruptura de estoque, por sua vez, gera perda de vendas 

e custo de oportunidade. O fabricante pode também sofrer custos de penalidade pela não 

entrega de produtos decorrentes da ruptura de estoque. Diante desses pressupostos, KULP et 

al. (2004) consideram que, estando tudo o mais constante, o fabricante irá sempre buscar 

aumentar o preço no atacado e reduzir a ruptura de estoque, de modo a impactar 

positivamente suas margens de rentabilidade. 

KULP et al. (2004) classificaram em 2 (dois) grupos distintos as diversas 

práticas de integração existentes, que visam promover aumento de performance para os 

membros da cadeia de suprimento: troca de informação e planejamento colaborativo. Troca de 

informação engloba o compartilhamento de dados acerca da demanda, do nível de estoque na 

loja e no depósito do varejista e das necessidades dos consumidores (pesquisas feitas com os 

clientes e informações sobre os desejos dos clientes por novos produtos e serviços, por 

exemplo). Tais iniciativas facilitam a troca de informação relevante na cadeia de suprimento. 

Já no grupo planejamento colaborativo, a integração gira em torno da sincronização das 

atividades entre os parceiros comerciais. Esse grupo inclui a transferência (do varejista para o 

fabricante) da responsabilidade pela colocação de pedidos e pela reposição do estoque no 

varejo (VMI, por exemplo). Inclui, ainda, a adoção de uma cadeia de distribuição de ciclo 

fechado (closed-loop), ou mecanismo de logística reversa (manipulação coordenada dos 

produtos excedentes, usados ou defeituosos), ambas as iniciativas desenvolvidas em conjunto 
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pelos parceiros comerciais e pela coordenação do desenho, do desenvolvimento e da 

introdução de novos produtos e serviços. 

LEE et al. (1997) (citados por KULP et al., 2004:434) postulam que a troca de 

informação acerca dos níveis de estoque reduz, de forma significativa, distorções nas 

previsões de demanda, promovendo, assim, a redução dos níveis de estoque, bem como de 

ocorrências de ruptura de estoque, tanto para o fabricante como para o varejista. Com isso, o 

fabricante pode responder melhor aos padrões de pedido do varejista e prever, de maneira 

mais precisa, a demanda futura. Teoricamente, tudo isso colabora para promover a redução 

dos custos na cadeia de suprimento. Sendo assim, compartilhar informações acerca do 

processo de reposição de produtos pode promover a redução da ocorrência de ruptura de 

estoques para o varejista e para o fabricante, influenciando diretamente o aumento das 

margens de lucratividade dos parceiros comerciais. Por fim, LEE et al. (1997) (citados por 

KULP et al., 2004:434) afirmam que a troca de informações sobre os resultados das pesquisas 

feitas com os clientes pode ajudar o fornecedor a desenvolver produtos e serviços que melhor 

se adequam às necessidades dos consumidores finais. Conseqüentemente os preços no varejo 

e no atacado tendem a subir ao se trocar informações acerca dos consumidores. 

Com o intuito de avaliar os ganhos de eficiência advindos do Planejamento 

colaborativo, CLARK e MCKENEY (1994) (citados por KULP et al., 2004:434) documentaram a 

adoção prática do VMI nas operações das empresas Campbell Soup e Barilla. Em ambas as 

empresas, o VMI melhorou o gerenciamento de estoque nas operações dos parceiros 

comerciais: varejista e fabricante. Sendo assim, tal iniciativa de colaboração deve reduzir 

ocorrências de ruptura de estoque, que, por sua vez, gera maiores margens de lucratividade 

unitária. E ainda, ao se engajar em atividades relacionadas ao VMI, o fabricante pode 

aprender a planejar, de forma mais acurada, os ciclos de produção, o que leva ao uso eficiente 
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de recursos (mão-de-obra, equipamentos, dentre outros) e a um fluido processo produtivo, o 

que gera um impacto positivo nas margens de lucratividade. 

A coordenação dos processos de desenho, desenvolvimento e introdução de 

novos produtos e serviços pode afetar de várias formas o desempenho de toda a cadeia de 

suprimento. Devido ao fato de o varejista estar mais em contato com o cliente final do que o 

fabricante, o conhecimento do varejista sobre as preferências dos consumidores, dos recursos 

ou serviços desejados pelo mercado, bem como dos problemas com a atual linha de produtos, 

complementa o conhecimento do fabricante. Isso pode resultar em produtos e serviços de 

maior valor para os consumidores e, conseqüentemente, estarão associados a maiores preços 

no atacado. E ainda, envolver ativamente o varejista nas etapas de desenho e desenvolvimento 

aumenta seu comprometimento com o sucesso do novo produto ou serviço. É mais provável 

que um varejista comprometido promova o produto por meio, por exemplo, de um melhor 

posicionamento na loja, comunicação clara dos benefícios do novo produto e atenção 

dedicada ao monitoramento do fluxo de produto. Tudo isso pode contribuir para o sucesso do 

processo de introdução de novos produtos, seja pela melhoria das margens, seja pelo impacto 

nos indicadores intermediários de performance (KULP et al., 2004). 

KULP et al. (2004) afirmam ainda que o sistema de logística reversa oferece 

tanto benefícios como desvantagens em termos de eficiência para a cadeia de suprimentos. Os 

fabricantes, pelos esforços coordenados e por um sistema planejado de manuseio das 

devoluções, esperam reduzir os custos associados com as mercadorias devolvidas. Porém, 

algumas “ciladas” podem ocorrer diante da adoção de tal iniciativa de integração. Segundo 

KULP et al. (2004), ao facilitar o movimento “contracorrente” na cadeia de suprimento de 

produtos defeituosos ou inutilizáveis, os fabricantes permitem que varejistas e/ou atacadistas 

passem a se preocupar menos com pedidos em excesso (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE, 1999, 

citados por KULP et al., 2004:434). E ainda, a adoção simultânea da prática de logística 
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reversa por vários parceiros comerciais pode comprometer o gerenciamento do estoque do 

fabricante, resultando, assim, no aumento dos custos relacionados a estoque na cadeia de 

suprimentos. 

A figura abaixo representa a proposta de KULP et al. (2004) quanto à forma 

de avaliação do impacto em termos de ganhos de eficiência para a cadeia de suprimentos 

decorrente de iniciativas de integração. 

 
 

Figura 3 

Indicadores de Eficiência para a Cadeia de Suprimento Decorrente de Iniciativas de Integração 

 
 

 

Fonte: Adaptado de KULP et al., 2004:435. 
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5.2 Considerações Finais sobre Eficiência  

Com o intuito de obter melhores resultados operacionais e, 

conseqüentemente, financeiros, as organizações têm-se motivado a atuar de forma 

colaborativa com seus parceiros comerciais na cadeia de suprimento. Porém, dado os poucos 

estudos, tanto acadêmicos como práticos, acerca do real impacto de iniciativas colaborativas 

para o desempenho das organizações, torna-se desafiador estabelecer um vínculo concreto 

entre colaboração e eficiência na cadeia de suprimento.  

Por ser a medição da eficiência uma questão relativa, comparativa entre 

empresas que atuam em determinado setor da economia, uma prática recorrente no mercado, e 

também adotada pelo ECR, é o benchmarking, principalmente financeiro, dada a facilidade de 

coleta de informações financeiras das empresas. Porém, a coleta de informações acerca do 

desempenho financeiro de demais empresas serve mais para determinação das organizações a 

serem consideradas para efeito de comparação do desempenho operacional, posto que o 

benchmarking financeiro por si só não gera informações relevantes, capazes de promover 

melhorias em termos de eficiência. E ainda, ao se considerar o benchmarking financeiro, 

deve-se ter em mente que fatores externos à organização analisada, tais como macro ambiente 

econômico e regulatório, podem impactar tanto positiva como negativamente os balanços das 

organizações, não sendo, dessa forma, reflexo de uma aparente alteração no desempenho 

operacional da empresa analisada. O desempenho da indústria de papel cut to size, por 

exemplo, é fortemente influenciado por questões exógenas à sua operação. 

A literatura sugere alguns resultados positivos em termos de eficiência 

operacional para as empresas envolvidas em atividades colaborativas. São alguns exemplos a 

aquisição de competências, na forma de melhor capacidade de planejamento, de gestão de 

estoque e a aquisição de novos conhecimentos e habilidades; ganhos de eficiência 

operacional, na forma de redução de estoques e de custos; e maior efetividade operativa, na 
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forma de um melhor atendimento às necessidades dos consumidores e aumento de 

participação de mercado.  

De fato, no estudo desenvolvido por de MIN et al. (2005), foi constatado que 

certas ações colaborativas proporcionaram para os parceiros comerciais ganhos reais de 

eficiência operacional, tais como redução de custos, redução de estoques, menor lead-time, e 

simplificação dos processos na cadeia de suprimento. 

O mesmo foi observado por KULP et al. (2004) em seu estudo. Esse, porém, 

associou medidas financeiras de desempenho, de aumento de receita e de redução de custo aos 

ganhos de eficiência operativa. Segundo KULP et al. (2004), os indicadores intermediários de 

desempenho estão associados a melhorias no desempenho financeiro das organizações. 

Basicamente, esses indicadores intermediários de desempenho buscarão promover o aumento 

do preço pago pelo atacadista e reduzir os custos na cadeia de suprimento, principalmente 

pela diminuição da ruptura de estoque.  

Dessa forma, uma cadeia de suprimentos eficiente é aquela que, estando tudo 

o mais constante no ambiente externo às organizações, promove reflexos financeiros positivos 

para todos os parceiros comerciais envolvidos em determinada iniciativa colaborativa. Seja 

pela redução de custos, advindos, por exemplo, de uma gestão melhor do estoque dos 

membros da cadeia, decorrentes da adoção do VMI, seja pelo aumento da receita, por meio da 

adoção do processo colaborativo de desenvolvimento de produtos, que proporcione a 

comercialização de produtos de maior valor agregado, de maior preço no atacado e no varejo. 

Tais iniciativas e outras tantas possíveis, tomadas de forma isolada ou simultânea, promovem 

melhorias operacionais, que refletem redução de despesas e/ou aumento de receitas, gerando, 

assim, maior margem de lucratividade para todos os elos da cadeia de suprimento. 
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Parte III 
O Estudo de Caso 

A presente dissertação procura ordenar e avaliar a aplicabilidade dos 

conceitos e critérios da resposta eficiente ao consumidor (ECR) na indústria de papel cut to 

size no Brasil, à luz tanto da literatura existente a respeito do tema, como de um estudo de 

caso prático. Nesse sentido, classifica-se como dissertação científica ou tratamento escrito, 

original, de assunto específico, com metodologia própria que resulte de pesquisa pura ou 

aplicada (SALOMON, 1972, citado por LAKATOS & MARCONI, 1992:159) e argumentativa, pois 

requer a interpretação das idéias apresentadas e o posicionamento do pesquisador 

(SALVADOR, 1980, citado por LAKATOS & MARCONI, 1992:159). Para realização da presente 

dissertação, o método de estudo de caso foi o escolhido. 

A forma da questão da pesquisa, que se apresenta do tipo “como”, ou seja, 

pelo uso da pesquisa qualitativa (Scorecard) e quantitativa (KPI) fornecidos pelo 

Globalscorecard5 para avaliação da capacidade colaborativa da interface em termos dos 

conceitos do ECR, Questionou-se como tal conceito, amplamente difundido na indústria de 

alimentos, poderia também ser aplicável a empresas inseridas na indústria de papel cut to size 

no Brasil, a não exigência de controle sobre eventos comportamentais e o foco em 

acontecimentos contemporâneos, visto ser o ECR um conceito relativamente novo no meio 

organizacional. Isso levou à escolha da estratégia de pesquisa estudo de caso (YIN, 2001) para 

condução da presente dissertação. 

                                                 
5  Na página 81 (oitenta e um), encontra-se detalhamento sobre o Scorecard, KPI e sobre a ferramenta Globalscorecard, 

em A ferramenta Globalscorecard. 
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Este capítulo apresenta as empresas envolvidas no estudo de caso, descreve a 

metodologia adotada para condução da presente dissertação, o método escolhido para 

condução do estudo de caso e apresenta seus resultados. 

1. As Empresas do Estudo de Caso 

1.1 Empresa A 

Com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de atuação, a empresa A é um dos 4 

(quatro) maiores complexos industriais do Brasil voltados para a produção e comercialização 

de celulose e papel. Assim como os demais concorrentes do setor, esta é uma organização 

verticalizada, ou seja, produz e comercializa desde as sementes de eucalipto, passando pela 

celulose (principal matéria-prima usada na fabricação do papel, derivada da madeira de 

eucalipto) até os diversos tipos de papéis, destinados às mais variadas finalidades de uso.  

Apenas a parte industrial dessa organização produz grande diversidade de 

produtos. Cada categoria de produto apresenta especificidades quanto a sua forma de 

distribuição, segmentação, público alvo, aplicação, entre outros. A tabela abaixo apresenta a 

segmentação por categorias de produtos da empresa A e sua respectiva participação 

percentual no faturamento anual da companhia. 
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Tabela 7 

Segmentação por Categoria de Produtos da Empresa “A” 
 

Categorias de Produtos % Da Receita 

CUT TO SIZE — Linha de papéis cortados, para imprimir e escrever, foco do 
presente projeto de pesquisa. 

 
31% 

 
PAPEL GRÁFICO 

 
28% 

  
CELULOSE 16% 
  
PAPEL CARTÃO 15% 
  
COUCHÊ OFF MACHINE 8% 
  
COUCHÊ ON MACHINE 2% 
  
TOTAL 100% 

Fonte: Dados internos da empresa A, 2004. 

 

Entre as diversas categorias de produtos acima listadas, a dissertação limitar-

se-á aos produtos da categoria cut to size, em função da sua significativa importância, em 

termos tanto de faturamento como de visibilidade da marca junto ao mercado.  

Como já mencionado, cada categoria de produto apresenta especificidades 

quanto a sua forma de distribuição. O gráfico abaixo mostra a estrutura da rede de 

suprimentos à jusante da cadeia de valor da indústria de papel cut to size no Brasil (na visão 

da empresa A). 
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Gráfico 5 

Estrutura de Canais de Distribuição 
 
 
 

 

Fonte: Dados internos da empresa A, 2004. 

 

1.2 Empresa B 

O empresa B, maior distribuidor de produtos cut to size da empresa A, 

responsável por mais de 35% (trinta e cinco por cento) do faturamento da divisão de papel cut 

to size da empresa A, é especializada na distribuição de produtos para escritório, papelaria e 

informática, que atua no mercado em nível nacional há mais de 10 (dez) anos. Contando com 

uma equipe de mais de 200 (duzentos) profissionais na área de vendas, a empresa B está 

estruturada para atender o segmento varejo e o segmento corporativo, de forma tanto virtual, 
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por meio de pedidos feitos pelo website ou pelo telefone, como pessoal, por meio de visitas 

dos Gerentes de Contas aos clientes mais significativos em termos de faturamento. No 

entanto, a base do faturamento da empresa B está nos contratos de fornecimento de material 

de escritório para cerca de 80% (oitenta por cento) das 500 (quinhentas) maiores e melhores 

empresas listadas anualmente pela revista Exame. Por trás do sucesso da empresa B, está um 

robusto sistema de gestão do centro de distribuição, considerado o maior da América Latina 

em termos de distribuição de produtos de materiais de escritório, e um software que faz a 

integração on line da estrutura logística da empresa B com seus clientes, permitindo que eles 

façam tanto a solicitação de pedidos como o controle, por departamento, dos gastos da 

empresa com material de escritório. Dessa forma, muitas grandes organizações eliminaram 

seus estoques dedicados a produtos de material de escritório, delegando, assim, essa atividade 

à empresa B. A empresa B foi a primeira no Brasil a prestar esse tipo de serviço, o que lhe 

conferiu grande vantagem em termos de ganho de mercado e escala, possibilitando-lhe 

negociar preços melhores com seus fornecedores, repassar esses preços aos seus clientes e, ao 

mesmo tempo, oferecer-lhes um diferencial único em termos de serviço. 

1.3 Empresa C 

Considerado pela empresa A como um distribuidor de pequeno porte, sendo 

responsável por pouco mais de 2% (dois por cento) do faturamento da divisão de papel cut to 

size da empresa A, a empresa C atua desde 1991, prioritariamente no mercado corporativo, 

oferecendo soluções em serviços e produtos de escritório e informática. Sua forma de atuação 

é, basicamente, via telemarketing, e seu faturamento depende muito de clientes classificados 

como Copistas, lojas que prestam serviço de cópia e impressão e Órgãos do Governo, pelas 

licitações e concorrências de preço. Sendo assim, por atuar no mercado que busca apenas 

preço baixo e nenhum tipo de serviço, por ser um distribuidor pequeno, a empresa C, não 
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consegue negociar preços mais baixos com seus fornecedores, pois não tem capacidade de 

comprar um volume significativo de produtos, vêm então sofrendo com a competição de 

distribuidores maiores, como a empresa B. Conseqüentemente, sua participação no mercado 

vem caindo ao longo dos últimos anos. 

2. Metodologia de Estudo de Caso 

Segundo YIN (2001:32), a definição técnica de estudo de caso é 

uma investigação empírica, que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. A investigação de estudo de caso enfrenta 

uma situação, tecnicamente, única em que haverá muito mais variáveis de interesse 

do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, 

com os dados precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados. 

2.2 Escolha do Tipo de Projeto de Pesquisa 
Tendo se adotado o estudo de caso como estratégia para a condução da 

presente dissertação, procedeu-se à escolha do tipo de projeto de pesquisa (YIN, 2001).  

Segundo NACHMIAS & NACHMIAS (1992), (citado por YIN, 2001:41), um 

projeto de pesquisa constitui-se de 

um plano que conduz o pesquisador através do processo de coletar, analisar e 

interpretar observações. É um modelo lógico de provas que lhe permite fazer 

inferências relativas ás relações causais entre as variáveis sob investigação. O 

projeto de pesquisa também define o domínio da generalização, isto é, se as 

interpretações obtidas podem ser generalizadas a uma população maior ou a 

situações diferentes. 
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O projeto de estudo de caso do tipo único e holístico foi o adotado para a 

condução do presente trabalho. O estudo da interface composta por um fabricante e dois de 

seus distribuidores inseridos na indústria de papel cut to size foi utilizado para se determinar 

se as proposições iniciais desta dissertação estão corretas. Por se tratar de um estudo de caso 

revelador, no sentido de que mostra a aplicabilidade de um conceito (ECR) consolidado em 

um tipo de indústria (alimentos) a outro tipo de indústria (papel cut to size) e por examinar a 

natureza global do conceito ECR em uma determinada organização, fundamenta-se a validade 

do tipo de projeto de estudo de caso escolhido (YIN, 2001). 

2.2 Apresentação da Metodologia da Pesquisa 
Segundo YIN (2001:42), para estudos de caso, cinco componentes são 

particularmente importantes: as questões de um estudo, ou seja, o problema, suas proposições, 

a unidade de análise, a lógica que une os dados às proposições e os critérios para se interpretar 

as descobertas. 

2.2.1 Problema 

A relação comercial entre o fabricante de papel e o mercado é feita por 

intermédio do distribuidor, quae é responsável por entregar ao consumidor o produto 

ampliado, ou seja, agregar aos produtos cut to size um pacote de serviços: Logística, 

Assistência Técnica, Suporte de pós-venda, Almoxarifado, entre outros. Sendo assim, 

atualmente, o conhecimento sobre os requisitos e atributos considerados importantes para o 

consumidor, principalmente em termos de serviços, está nas mãos do distribuidor e não do 

fabricante. 

O problema é identificar, à luz dos preceitos do ECR, tais requisitos e 

atributos e avaliar a eficiência da cadeia de distribuição composta por um fabricante de papel 

cut to size e seus distribuidores, em termos tanto de processos, como de entrega de produtos e 
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serviços que agreguem valor ao consumidor. De acordo com DIB (1997) e SVENSSON (2002), 

entre outros autores, o ECR é indicado em situações como essas.  

2.2.2 Proposições 

Em função das características dos conceitos do ECR, sua aplicação na cadeia 

de distribuição de um fabricante de papel cut to size pode auxiliar no esclarecimento das 

questões do projeto de pesquisa. O uso do ECR fornece ao menos um panorama, uma 

fotografia da situação atual da indústria e de seus distribuidores, quanto à otimização de suas 

operações interdependentes e entrega de produtos e serviços que agreguem valor ao 

consumidor. 

Segundo YIN (2001:42), cada proposição destina atenção a alguma coisa que 

deveria ser examinada dentro do escopo do estudo. A proposição inicial inerente ao presente 

projeto de pesquisa é que o conceito ECR, além de aplicável à indústria de alimentos, também 

é aplicável às demais indústrias e setores da economia, no caso, a indústria de papel cut to size 

no Brasil.  

2.2.3 Unidade de Análise 

A unidade de análise, ou seja, o caso em si (YIN, 2001:43), adotado para a 

condução do projeto de pesquisa, é a interface da cadeia de distribuição composta por uma 

empresa fabricante de papel cut to size no Brasil e dois de seus principais clientes diretos. Tal 

interface teve suas operações avaliadas em termos dos conceitos do ECR. 

Foi realizado um estudo de caso, pela aplicação tanto de uma pesquisa 

exploratória qualitativa (Scorecard), de caráter não aleatório, como de uma pesquisa 

quantitativa (KPI), com as interfaces da cadeia de distribuição de uma das indústrias de papel 

cut to size no Brasil, e dois de seus distribuidores, de forma a verificar o grau de 

aplicabilidade dos conceitos do ECR nessa cadeia de distribuição. Para tanto, foram aplicados 
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os questionários da ferramenta Globalscorecard, que têm por objetivo verificar o nível de 

colaboração entre a indústria e seus parceiros de negócio em uma determinada rede de 

suprimentos, avaliando, dessa forma, o grau de aplicabilidade dos conceitos de ECR em 

quatro áreas chaves6: 

— Gerenciamento da Demanda: relacionado às estratégias de demanda e 

capabilidades, à otimização de sortimento, de preços e da introdução de 

novos produtos e à criação de valor para o consumidor; 

— Gerenciamento do Abastecimento: relacionado às capacidades e 

estratégias de abastecimento, abastecimento responsivo, abastecimento 

integrado e direcionado pela demanda e excelência operacional; 

— Habilitadores: referentes a dados comuns, padrões de comunicação e 

quantificação de valor; 

— Integradores: relacionados ao planejamento colaborativo entre os 

membros da cadeia de suprimentos, ao E-business e aplicações B2B. 

 

2.2.4 A Lógica que Une os Dados às Proposições 

Para se avaliar a validade da proposição do presente estudo de caso, ou seja, 

que os conceitos do ECR são aplicáveis à indústria de papel cut to size, foi adotada a 

abordagem de adequação ao padrão. Segundo Campbell, 1975 (citado por YIN, 2001:47), pela 

abordagem de adequação ao padrão, várias partes da mesma informação do mesmo caso 

podem ser relacionadas à mesma proposição teórica.  

 

 

                                                 
6  Essas quatro áreas chaves são avaliadas pelo Scorecard de Avaliação de Capacidade Pleno. Para a condução do estudo 

de caso do presente projeto de pesquisa, foi utilizado o Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário, o qual 
avalia três áreas chaves, detalhadas no segundo parágrafo da página 83 (oitenta e três) da presente dissertação. Na página 
85 (oitenta e cinco), encontra-se explicação para a seleção do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário para 
condução do estudo de caso. 
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Primeiramente, foi feita uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema ECR. 

Por meio da revisão bibliográfica, foi constatado que as questões e aspectos abordados pelo 

ECR, de fato, poderiam ser os mesmos que afligem uma empresa da indústria de papel cut to 

size. Feito isso, definiu-se o problema do projeto de pesquisa a ser estudado. 

O desenvolvimento da teoria como parte da fase de projeto é essencial, caso 

o propósito decorrente do estudo de caso seja determinar ou testar a teoria (YIN, 2001:49). Por 

ser um tema relativamente novo, não só a literatura existente mas também as aplicações e 

experiências empresariais e acadêmicas acerca do ECR, apresentam-se ainda limitadas e 

muito concentradas na indústria de alimentos. Portanto, há aderência da proposição do projeto 

de pesquisa com o montante teórico atualmente existente sobre o tema ECR. 

 

2.2.5 Os Critérios para se Interpretarem as Descobertas 

Segundo YIN (2001:131), a análise de dados consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas ou, ao contrário, recombinar as evidências tendo em vista 

as proposições iniciais de um estudo. 

Cada pesquisador deve começar seu trabalho com uma estratégia analítica 

geral — estabelecendo prioridades do que deve ser analisado e por quê (YIN, 2001:131). 

A estratégia analítica geral adotada para condução do presente trabalho foi a 

sugerida pelo protocolo fornecido pelo GCI7: avaliação da eficiência operacional da interface 

de determinada rede de suprimentos e comparação com demais interfaces de ramos de 

atividades similares — Mercearia seca (não alimento) — tanto na América do Sul (AS) como 

em todo o mundo (TP). 

                                                 
7  Na página 80 (oitenta), encontra-se detalhamento sobre o GCI, em DESCRIÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO NO 

ESTUDO DE CASO. 
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O método de análise utilizado foi o da adequação ao padrão. TROCHIM, 

citado por YIN (2001:136), afirma que “essa lógica compara um padrão fundamentalmente 

empírico com outro de base prognostica (ou com várias outras previsões alternativas). Se os 

padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade 

interna.”. 

A coincidência entre os padrões foi verificada pelo confronto do resultado 

das pesquisas qualitativas (Scorecard Intermediário) e quantitativas (KPI), de base 

prognóstica, com a proposição do projeto de pesquisa desenvolvido a partir da teoria existente 

sobre o tema ECR (base empírica). 

3. Descrição do Método Utilizado no Estudo de Caso 

Para realização do estudo de caso, foi utilizado o Globalscorecard, 

ferramenta de Avaliação de Capacidade em termos de ECR, projetada para proporcionar um 

conhecimento detalhado das operações das empresas, tanto de forma individual como 

colaborativa com seus parceiros comerciais, e destacar as oportunidades específicas de 

melhoria. (GLOBALSCORECARD. Bem-vindo ao Globalscorecard.net. Disponível em: 

<http://www.Globalscorecard.net>. Acesso em: 09 jul. 2005.). 

O presente estudo de caso teve a colaboração do Global Commerce Initiative 

(GCI), organização que sistematizou e elaborou a ferramenta Globalscorecard, de modo a 

possibilitar às empresas uma avaliação concreta das suas atividades operacionais em termos 

de ECR. Chris Cave Jones, que administra o Globalscorecard em nome do GCI e da IBM 

Business Consulting Services, foi a representante nomeada por essa organização para apoiar a 

condução do presente estudo de caso. Durante a condução do estudo de caso, nos momentos 

de dúvida, Chris Cave Jones foi consultada e prontamente esclareceu todas as questões 
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apresentadas. Tal apoio mostrou-se extremamente valioso, tornando criteriosos os resultados 

obtidos com o estudo de caso. 

3.1 A Ferramenta Globalscorecard 
O ECR, por meio do comitê Global Commerce Initiative (GCI), oferece 

protocolo ferramental analítico, o Globalscorecard, para avaliação tanto do nível individual 

de adoção dos conceitos do ECR pelas empresas, como da possibilidade de elas assumirem 

compromissos de trabalho em conjunto, ou seja, verificar o nível de colaboração entre os 

parceiros comerciais, em termos de ECR. 

A ferramenta Globalscorecard consiste de três etapas. A primeira, 

denominada O QUE avalia, em termos de ECR, as operações das organizações de forma 

quantitativa, por meio de um conjunto específico de 14 (quatorze) indicadores padrão de 

performance — KPI´s. A segunda, denominada COMO, avalia o desempenho qualitativo das 

operações das empresas por meio de um conjunto de 92 (noventa e duas) questões inseridas 

em um questionário — Scorecard. Já a terceira, denominada BENCHMARKING, possibilita a 

comparação dos resultados obtidos, tanto nos KPI´s como no Scorecard, com a média do 

mercado. Segue abaixo detalhes sobre cada uma das 3 (três) etapas do Globalscorecard. 

3.1.1 O QUE = Indicadores Padrão de Performance — KPI (Avaliação 
Quantitativa) 

O principal objetivo do ECR é proporcionar melhor valor para os 

consumidores e, assim, otimizar o desempenho nos negócios. A eficácia do desempenho nos 

negócios pode ser rastreada usando-se um conjunto de Indicadores-Padrão de Desempenho 

(KPI´s). 

Dos muitos KPI´s disponíveis, o GCI — Global Commerce Initiative, 

escolheu um número limitado, de acordo com os seguintes princípios: 
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� devem gerar uma idéia sobre o impacto do ECR; 

� devem ser fáceis de coletar; 

� devem ser compatíveis com outros programas industriais globais; 

� devem oferecer a medida do benefício atingido com o ECR. 

(GLOBALSCORECARD. O QUE — Introduzindo Indicadores-Padrão de Desempenho. 
Disponível em: <http://www.globalscorecard.net/getting_started/the_what.asp>. Acesso em: 
15 ago. 2005.). 

Há diferentes conjuntos de KPI´s, dependendo do tipo de negócio (varejista, 

atacadista, fabricante, fornecedor ou mesmo KPI´s combinados). No anexo 1 (um), encontra-

se a definição dos 14 (quatorze) KPI´s escolhidos pelos GCI. 

A idéia por trás do preenchimento do questionário quantitativo do 

Globalscorecard é fazer um benchmarking dos KPI´s, de modo a comparar o desempenho da 

interface composta por um fabricante e dois de seus distribuidores inseridos na indústria de 

papel cut to size, com a média do mercado. 

3.1.2 COMO = Ferramenta para Avaliação de Capacidade — Scorecard 
(Avaliação Qualitativa) 

O ECR Scorecard — ferramenta de avaliação qualitativa da capacidade de 

adoção dos conceitos do ECR — é apresentado em três formas:  

— Scorecard de Avaliação de Capacidade Básico 

O Scorecard de Avaliação de Capacidade Básico, desenvolvido pelo GCI em 

parceria com a Sainsburys, principal varejista Britânico do setor de alimentos, tem por 

objetivo proporcionar uma avaliação objetiva sobre como os negócios estão funcionando em 

conjunto na cadeia total de suprimento. Esse Scorecard foi projetado tendo em mente a 

simplicidade e não é necessário mais do que uma hora para ser preenchido. 

O Scorecard de Avaliação de Capacidade Básico é dividido em 3 (três) 

seções: 
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1.  presteza; 

2. enfoque no consumidor; 

3. operações. 

 

— Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário 

O Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário, em termos de 

complexidade, situa-se entre o Scorecard de Avaliação de Capacidade Básico e o Scorecard 

de Avaliação de Capacidade Pleno. Sendo assim, esse Scorecard é mais indicado para 

empresas que já deram os primeiros passos sobre os conceitos do ECR em suas operações.  

O Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário está dividido em 3 

(três) critérios chaves8: 

1. Gerenciamento da Demanda; 

2. Gerenciamento de Estoque; 

3. Habilitadores. 

 

— Scorecard de Avaliação de Capacidade Pleno 

O Scorecard de Avaliação de Capacidade Pleno, ou simplesmente Global 

ECR Scorecard, foi desenvolvido por uma equipe de trabalho global, representativa de todas 

as principais iniciativas acerca do ECR no mundo. Esse Scorecard surgiu para atender a 

demanda das empresas por um meio consistente de medir o progresso na implementação da 

Resposta Eficiente ao Consumidor (ECR). O Scorecard de Avaliação de Capacidade Pleno 

está estruturado de acordo com os 13 (treze) conceitos de aperfeiçoamento do ECR, 

                                                 
8  Maiores detalhes acerca do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário podem ser obtidos na página 85 

(oitenta e cinco). 
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agrupados em 4 (quatro) áreas principais: Gerenciamento de Demanda, Gerenciamento de 

Oferta, Capacitadores e Integradores.9 

Os 3 (três) tipos de Scorecard formam uma hierarquia, e as empresas podem 

escolher qual tipo usar, dependendo da ocasião.  

Os varejistas, por exemplo, geralmente contam com mais de 2000 (dois mil) 

fornecedores. Um varejista que quiser usar os Scorecards com todos os seus fornecedores 

escolherá o Scorecard adequado à profundidade do relacionamento comercial com o 

fornecedor, a capacidade dos parceiros comerciais e o tempo disponível. O varejista poderá 

usar o Scorecard de Avaliação de Capacidade Pleno com apenas 20 dos seus fornecedores, 

que apresentarem maior capacidade em termos de ECR. Ele poderá, ainda, usar o Scorecard 

de Avaliação de Capacidade Básico com os demais fornecedores, por considerá-los com 

capacidade básica em termos de ECR. 

(GLOBALSCORECARD. COMO — Introduzindo três níveis de scorecard. Disponível 
em: <http://www.globalscorecard.net/getting_started/the_how.asp>. Acesso em: 15 ago. 
2005.). 

 

Os Scorecards foram projetados para utilização em diversos tipos de 

empresas, incluindo: 

� varejistas; 

� atacadistas; 

� fabricantes e fornecedores; 

� fornecedores de matérias-primas; 

� fornecedores de embalagens; 

� prestadores de serviços de transporte e logística. 

                                                 
9  Maiores detalhes acerca dos conceitos e áreas chaves do ECR podem ser obtidos na página 77 (setenta e sete), em 

Unidade de Análise. 
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O objetivo dos Scorecards é permitir às empresas fazer uma avaliação da sua 

atual capacidade ECR e compará-la às melhores práticas e a outras empresas do setor.  

Por recomendação do GCI, para condução do presente projeto de pesquisa, 

foi utilizado o Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário. No caso da avaliação 

tanto dos distribuidores como das 2 (duas) interfaces, por meio de um conjunto de 9210 

(noventa e duas) perguntas chaves, cuja pontuação varia de 1 (um) a 4 (quatro) pontos, o 

Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário avalia o desempenho das empresas em 

3 (três) critérios chaves: 

— Gerenciamento da Demanda 

▪ Estratégias de Demanda e Capabilidades 

▪ Sortimento 

▪ Promoções 

▪ Introdução de Novos Produtos 

▪ Criação de Valor para o Consumidor 

— Gerenciamento de Estoque 

▪ Estratégias de Abastecimento e Capabilidades 

▪ Abastecimento Pró-ativo 

▪ Excelência Operacional 

▪ Integração da Produção Orientada pela Demanda 

— Habilitadores 

▪ Dados Comuns e Padrão de Comunicação 

▪ Quantificação do Valor, Custo e Lucro 

▪ Segurança do Produto e dos Processos de Qualidade 

                                                 
10  Para avaliação individual das operações da indústria de papel cut to size, o conjunto é composto por 91 (noventa e uma) 

perguntas, visto que a questão S402: “As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 
consistência”, não é aplicável a esse tipo de empresa. 
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O Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário foi usado tanto 

individual como colaborativamente pelas empresas, para avaliação qualitativa de suas 

operações em termos de ECR. 

No anexo 2 (dois), encontra-se a ferramenta Scorecard de Avaliação de 

Capacidade Intermediário, utilizada no presente projeto de pesquisa.  

3.1.3 BENCHMARKING = Da Avaliação tanto Quantitativa (KPI) como 
Qualitativa (Scorecard) 

De posse do resultado tanto dos KPI´s como dos Scorecard Intermediários, 

procede-se ao benchmarking, ou seja, comparação do desempenho das empresas em termos 

de ECR, com a média do mercado.  

(GLOBALSCORECARD. Benchmarking e relatórios. Disponível em: 
<http://www.Globalscorecard.net/getting_started/benchmarking.asp>. Acesso em: 05 jun. 
2005.). 

 

Para se proceder ao benchmarking, é possível selecionar o seguinte conjunto 

de parâmetros: 

— Tipo 

� Todos 

� Parceiro Comercial 

� Empresa Única 

— País 

� Todos 

� Pode-se selecionar um país ou um conjunto de países. A ferramenta 

ainda oferece seleção automática das seguintes regiões geográficas: 

— Ásia excluindo o Oriente Médio 

— África 

— Europa 

— América do Norte 
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— América do Sul 

— Austrália/Ásia 

— Oriente Médio 

— Canal de Distribuição 

� Todos 

� Confirmado em conjunto 

� Department Stores 

� Drug Stores 

� Electrical Stores 

� Fora do Lar 

� Home Improvemen/Do-It-Yourself 

� Rascunho Conjunto 

� Revisado em Conjunto 

� Scorecards Internos 

� Submetido em Conjunto 

� Super & Hipermercados 

� Tradicional (Desenvolvendo Campos) 

— Tipo de Negócio 

� Todos 

� Compacto 

� Fabricante / Fornecedor 

� Fornecedor de Embalagem 

� Fornecedor de Matéria-prima 

� Fornecedor de Serviços de Transporte 

� Indicador Padrão de Desempenho 

� Nível Intermediário 

— Categoria de Produto 

� Todos 

� Bebidas 

� DIY / Home Improvement Products 



 88

� Electrical Goods 

� Hardware 

� Mercadorias Gerais 

� Mercearia Seca (Alimento) 

� Mercearia Seca (Não-Alimento) 

� Padaria 

� Produtos Congelados 

� Produtos Frescos 

� Produtos Resfriados 

� Saúde e Beleza 

� Têxteis, Roupas e Calçados 

(GLOBALSCORECARD. Benchmarking. Disponível em: 
 <http://www.Globalscorecard.net/in_bmk_other_sc_selection.asp?ID=756>. Acesso em: 26 
jun. 2005.). 
 

3.2 Operacionalização da Pesquisa 

As pesquisas foram feitas inicialmente com uma indústria fabricante de papel 

cut to size, que será denominada a partir de então como empresa A. Posteriormente, as 

pesquisas foram feitas com os 2 (dois) distribuidores, denominados por empresa B e C. As 

pesquisas foram realizadas com o Superintendente de Marketing e Vendas da empresa A, com 

o Diretor de Suprimentos da empresa B e com o dono da empresa C, entre dezembro de 2004 

e janeiro de 2005. 

De acordo com orientação do GCI, para fins de classificação no site 

www.Globalscorecard.net, a Categoria de Produto — papel — foi considerada como 

Mercearia seca (não alimento), e o Canal de Distribuição foi considerado como Confirmado 

em conjunto (Wholesale). Quanto ao Tipo de Negócio, a empresa A foi classificada como 

Fornecedor / fabricante, e as empresas B e C foram classificadas como Nível Intermediário 

(Wholesaler). 
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Feito isso, foram inseridas, no site www.Globalscorecard.net, 2 (duas) 

pesquisas quantitativas (KPI) das interfaces compostas por: 

— Empresa A e B; 

— Empresa A e C. 

No caso da pesquisa qualitativa (Scorecard Intermediário), foram inseridas 5 

(cinco) pesquisas no site www.Globalscorecard.net, sendo:  

— Pesquisas individuais: 

� Empresa A 

� Empresa B 

� Empresa C 

— Pesquisas colaborativas, para avaliação da interface: 

� Empresas A e B 

� Empresas A e C 

Para a condução das pesquisas colaborativas, foram escolhidas as respostas 

mais pessimistas entre as empresas A e B, e as empresas A e C. Isso se fez necessário uma 

vez que, segundo o protocolo do GCI, dever-se-ia proceder a um workshop interativo, pelo 

site www.Globalscorecard.net, entre empresas A e B, A e C, para que se chegasse a um 

consenso sobre a pontuação final. Visto não ser do interesse de nenhuma das empresas 

envolvidas no projeto de pesquisa implementar a filosofia ECR em suas operações, seria 

inviável proceder ao workshop. A opção pela escolha das respostas mais pessimistas entre os 

membros da interface, além de se justificar por uma postura mais conservadora por parte do 

pesquisador, fundamenta-se no fato de que, se uma das partes não se acha satisfeita com dado 

aspecto da relação comercial, a interface, como um todo, fica prejudicada. Sendo assim, a 
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escolha das respostas pessimistas para condução da pesquisa qualitativa colaborativa, para 

avaliação da interface, apresentou-se como mais adequada. 

No entanto, ao longo do presente projeto de pesquisa, serão apresentados 

também os resultados das avaliações qualitativas individuais das empresas A, B e C, para 

ilustração dos comentários, discussões e comparações dos resultados obtidos. 

Por fim, para avaliação da colaboração, em termos dos conceitos do ECR, 

das interfaces compostas pela indústria de papel cut to size e seus 2 (dois) distribuidores, 

também no site www.Globalscorecard.net, procedeu-se ao benchmarking dos resultados 

obtidos com os KPI e com os Scorecard Intermediários. Para tanto, foram selecionadas outras 

empresas da Categoria de Produto Mercearia Seca (não alimento), tanto na América do Sul 

como em todo o mundo.  

4. Apresentação dos Resultados 

4.1 Considerações Gerais 
A empresa A obteve nota geral igual ao Distribuidor B no Scorecard de 

Avaliação de Capacidade Intermediário — 2,3 contra 2,1 pontos da empresa C. A empresa A, 

uma das grandes indústrias do segmento de papel e celulose no Brasil, foi incorporada em 

outubro de 2004 por dois outros grupos nacionais concorrentes. Apesar de toda a incerteza 

sobre o destino da empresa, a época da resposta às pesquisas, ou seja, dezembro de 2004 e 

janeiro de 2005, havia na organização um clima de otimismo e esperança. Some-se a isso o 

poder que a indústria exerce sobre seus distribuidores, principalmente no que diz respeito à 

política de preços, e justifica-se seu otimismo com a relação colaborativa entre a empresa e 

seus distribuidores, em termos de ECR. 
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Na empresa A, a maioria das respostas às questões do Scorecard de 

Avaliação de Capacidade Intermediário foram dadas pelo Superintendente de Marketing e 

Vendas. Questões mais específicas, referentes à logística, foram respondidas pelo Gerente da 

Expedição. Já as questões E105 e E106, referentes a Dados Comuns e Padrão de 

Comunicação, foram respondidas pela Analista de Produto indicada pelo Superintende de 

Marketing e Vendas. O Superintendente de Marketing e Vendas não se envolveu na resposta 

às questões quantitativas dos KPI´s. As respostas aos KPI´s foram obtidas com o Gerente de 

Vendas, Gerente da Expedição, Coordenador de Mercado e, no caso das questões financeiras, 

com o Analista de Custos. 

No caso dos Distribuidores B e C, houve total concentração das respostas às 

questões tanto do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário como dos KPI´s por 

parte de uma única pessoa — Diretor de Suprimentos da empresa B e dono da empresa C. 

4.2 Resultados 
No anexo 3 (três), encontram-se os resultados das pesquisas Scorecard de 

Avaliação de Capacidade Intermediário e dos KPI´s, bem como o resultado do benchmarking 

realizado, para comparação das operações das interfaces A e B e A e C, em termos de ECR, 

com empresas da América do Sul e ao redor do mundo. No caso tanto da pesquisa Scorecard 

de Avaliação de Capacidade Intermediário como dos KPI´s, para ilustração dos comentários, 

discussões e comparações dos resultados obtidos, são apresentados também os resultados das 

pesquisas realizadas individualmente, com a empresa A e com os Distribuidores B e C. 

Porém, vale ressaltar que o presente estudo de caso está baseado na relação colaborativa entre 

os parceiros comerciais A e B e A e C. 
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4.3 Comentários 
Segue, abaixo, comentários a respeito dos resultados obtidos tanto com as 

pesquisas qualitativas (Scorecards), como com as pesquisas quantitativas (KPI´s) e os 

respectivos benchmarking. 

4.3.1 Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário & Benchmarking 

— Comparação das Notas 

O resultado da pesquisa Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Intermediário revelou uma tendência mais otimista nas respostas dadas pela empresa A e uma 

tendência mais pessimista nas respostas dadas pela empresa C. Por meio da comparação 

horizontal11, ou seja, avaliação do percentual de distribuição de notas por empresa, observou-

se que a empresa A teve maior incidência de notas 3 — 36,3% das respostas e menor 

incidência de notas 2 — 13,2% das respostas. Já a empresa C teve maior incidência de notas 1 

— 31,5% das respostas e menor incidência de notas 4 — 18,5% das respostas. A empresa B 

teve a mesma porcentagem de notas 3, 2 e 1 — 26,1%, e 21,7% de notas 4. Já as interfaces A 

e B e A e C apresentaram incidências de notas similares. A interface A e B apresentou maior 

incidência de notas 1 — 30,4% das respostas e menor incidência de notas 4 —19,6% das 

respostas. A interface A e C também teve maior incidência de notas 1 — 40,2% das respostas 

e menor incidência de notas 4 — 10,9% das respostas. O resultado final das notas das 

interfaces mostra-se coerente com o critério adotado para elaboração da nota final da 

interface, ou seja, resultado mais pessimista. Apesar do otimismo da empresa A, as interfaces 

A e B e A e C mostraram-se mais pessimistas em função das notas mais baixas dadas pelas 

empresas B e C. 

Quando comparado com as notas médias obtidas no benchmarking, ou seja, 

todos os países (TP) e América do Sul (AS), observa-se que, no geral, foram mais otimistas 

                                                 
11  Vide tabela 8 da página 94 (noventa e quatro). 



 93

do que a média do mercado em suas respostas as empresas A, B e C, bem como as interfaces 

A e B e A e C. A média das notas de todos os países (TP) e da América do Sul (AS) 

apresentaram incidências de notas similares. O benchmarking feito com todos os países (TP) 

apresentou maior incidência de notas médias na faixa de 2,9 e 2,0 — 91,3% das respostas 

situaram-se nessa faixa de notas e menor incidência de notas 4 — 0% das respostas. O 

benchmarking feito com a América do Sul (AS) também teve maior incidência de notas 

médias na faixa de 2,9 e 2,0 — 51,1% das respostas tiveram essa nota e menor incidência de 

notas 4 — 0% das respostas. A América do Sul (AS), porém, apresentou maior incidência de 

notas médias na faixa de 3,9 e 3,0 — 29,3% das respostas — do que todos os países (TP) — 

4,3% das respostas. Observa-se, dessa forma, um maior otimismo com a relação colaborativa, 

em termos de ECR, por parte das empresas situadas na América do Sul (AS), quando 

comparadas com todos os países (TP). 

Na tabela abaixo, encontra-se um quadro resumo comparativo — Incidência 

de notas por empresa (Comparação horizontal) — com a distribuição das notas dadas, em 

termos de porcentagem, pelas empresas A, B e C, pelas interfaces A e B e A e C e pelo 

benchmarking feito com as notas médias de todos os países (TP) e da América do Sul (AS). 

As maiores incidências percentuais de notas de cada linha encontram-se destacadas em 

amarelo, e as menores encontram-se destacadas em azul. 
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Tabela 8 
Avaliação dos Resultados — Incidência de Notas por Empresa 

(Comparação Horizontal) 
 

EMPRESAS TOTAL
4,0 3,0 2,0 1,0

A 24,2% 36,3% 13,2% 26,4% 100,0%
B 21,7% 26,1% 26,1% 26,1% 100,0%
C 18,5% 23,9% 26,1% 31,5% 100,0%
A + B 19,6% 25,0% 25,0% 30,4% 100,0%
A + C 10,9% 22,8% 26,1% 40,2% 100,0%

BENCHMARKING TOTAL
4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 2,0 1,9 - 1,0

NOTA MÉDIA - TODOS OS PAÍSES (TP) 0,0% 4,3% 91,3% 4,3% 100,0%
NOTA MÉDIA - AMÉRICA DO SUL (AS) * 0,0% 29,3% 51,1% 18,5% 98,9%

LEGENDA
Maior incidência de notas
Menor incidência de notas

* Para a pergunta S402, não ocorreu o mínimo de 5 registros para realização do benchmarking

NOTAS

NOTAS

(COMPARAÇÃO HORIZONTAL)

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS - INCIDÊNCIA DE NOTAS POR EMPRESA

 

 

O otimismo da empresa A e o pessimismo da empresa C podem ser 

confirmados também ao se analisar a porcentagem de ocorrência por nota — Comparação 

vertical12. Houve maior incidência de notas altas nas respostas dadas pela empresa A — 

24,2% de notas 4 e 36,3% de notas 3. Menor incidência de notas altas foi observada nas 

respostas dadas pela interface A e C — 10,9% de notas 4 e 22,8% de notas 3. A empresa B, 

em termos de otimismo, situa-se entre a empresa A e a empresa C. Os menores índices de 

notas 1 foram observados nas respostas dadas pela empresa B — 26,1%. Em contraste, os 

maiores índices de notas 1 foram dados pela empresa C — 40,2%. A distribuição percentual 

de notas 2 ficou empatada entre as empresas B e C e a interface A e C — 26,1%. Como 

esperado, a menor incidência de notas 2 foi observada na empresa A — 13,2%. 

                                                 
12  Vide tabela 9 da página 96 (noventa e seis). 
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Ao se analisar o resultado da comparação vertical da amostra com o 

benchmarking, ou seja, todos os países (TP) e América do Sul (AS), também aqui se observa 

uma hierarquia em termos de otimismo. Nossa amostra, empresas A, B e C, e interfaces A e B 

e A e C, é mais otimista do que empresas situadas na América do Sul (AS), as quais são mais 

otimistas do que as empresa de todos os países (TP). Enquanto, na nossa amostra, a 

distribuição de notas 2 foi bastante igualitária, no benchmarking, houve grande variação de 

notas na faixa 2,9 — 2,0 — 91,3% em todos os países (TP) e 51,1% na América do Sul (AS). 

O maior otimismo da América do Sul (AS), em relação a todos os países, também pode ser 

observado pela distribuição de notas na faixa de 3,9 — 3,0 — 4,3% em todos os países (TP) e 

29,3% na América do Sul (AS). A maior incidência de notas abaixo de 2,9 no benchmarking 

— 95,6% para todos os países (TP) e 69,6% para América do Sul — confirma o maior 

otimismo das empresas situadas na América do Sul (AS). 

Na tabela abaixo, encontra-se um quadro resumo comparativo — Incidência 

por notas (Comparação vertical) — com a distribuição das notas dadas, em termos de 

porcentagem, pelas empresas A, B e C, pelas interfaces A e B e A e C e pelo benchmarking 

feito com as notas médias de todos os países (TP) e da América do Sul (AS). As maiores 

incidências percentuais de notas de cada coluna encontram-se destacadas em amarelo, e as 

menores encontram-se destacadas em azul. 
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Tabela 9 

Avaliação dos Resultados — Por Incidência de Nota 
(Comparação Vertical) 

 

EMPRESAS TOTAL
4,0 3,0 2,0 1,0

A 24,2% 36,3% 13,2% 26,4% 100,0%
B 21,7% 26,1% 26,1% 26,1% 100,0%
C 18,5% 23,9% 26,1% 31,5% 100,0%
A + B 19,6% 25,0% 25,0% 30,4% 100,0%
A + C 10,9% 22,8% 26,1% 40,2% 100,0%

BENCHMARKING TOTAL
4,0 3,9 - 3,0 2,9 - 2,0 1,9 - 1,0

NOTA MÉDIA - TODOS OS PAÍSES (TP) 0,0% 4,3% 91,3% 4,3% 100,0%
NOTA MÉDIA - AMÉRICA DO SUL (AS)* 0,0% 29,3% 51,1% 18,5% 98,9%

LEGENDA
Maior incidência de notas
Menor incidência de notas

* Para a pergunta S402, não ocorreu o mínimo de 5 registros para realização do benchmarking

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS - POR INCIDÊNCIA DE NOTA (COMPARAÇÃO VERTICAL)

NOTAS

NOTAS

 

 

— Comparação dos Critérios 

���� Gerenciamento da Demanda 

Dos 3 (três) critérios avaliados pelo Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Intermediário, o critério Gerenciamento da Demanda recebeu a maior nota pela empresa A — 

2,5 pontos. E ainda, entre as empresas A, B e C, a pior nota para o critério Gerenciamento da 

Demanda foi dada pela empresa C — 2,0 pontos.   

Do conjunto de critérios que avaliam o Gerenciamento da Demanda, o 

critério Promoções, que abrange as questões D301 a D309, teve a maior nota dada pela 

empresa A — 3,1 pontos, pela interface A e B e apresentou a maior diferença entre as notas 

das interfaces A e B e A e C — 2,6 e 2,0 pontos, respectivamente.  

De fato, a empresa A sempre foi bastante ativa em termos de ações de 

marketing. Por ter sido a última empresa do setor de papel e celulose a entrar no segmento de 



 97

papel cut to size, sempre teve que fazer grande esforço mercadológico para introduzir sua 

nova marca em um mercado já consolidado por grandes indústrias, detentoras de marcas de 

papéis tradicionais, já consolidadas na mente do consumidor. Tal esforço, porém, parece não 

ser reconhecido pelo Distribuidor C, que levou a interface A e C a ter nota 2,0 nesse quesito, a 

pior em relação tanto à amostra como ao benchmarking. Por outro lado, assim como a 

empresa A, entre os critérios do Gerenciamento da Demanda, a interface A e B teve a maior 

nota no critério Promoções — 2,6 pontos, isso mostra a sintonia no relacionamento comercial 

entre a empresa A e o Distribuidor B. Em comparação com o benchmarking, a pontuação da 

interface A e B no critério Promoções — 2,6 — ficou acima da pontuação de todos os países 

(TP) — 2,4 — contudo ficou abaixo da pontuação da América do Sul (AS) — 2,9 pontos. 

A interface A e C, ao contrário da empresa A, da empresa B e da interface A 

e B, apresentou melhor desempenho no critério Estratégias de Demanda e Capabilidades, que 

abrange as questões D101 a D117 — 2,3 pontos. Mesmo assim, diante da amostra e do 

benchmarking, a empresa A mostrou-se a mais otimista de todas em relação ao critério 

Estratégias de Demanda e Capabilidades — 2,9 pontos.  

A interface A e C deu as maiores notas para os critérios que envolvem o 

relacionamento entre os colaboradores da empresa A e C. As questões D114 — existem 

recursos humanos disponíveis entre os parceiros para impulsionar os negócios de forma pró-

ativa, e D116 — existem investimentos suficientes em programas de treinamento e 

desenvolvimento para ajudar a melhorar as relações comerciais, receberam as maiores notas 

pela empresa C nesse critério. Tal fato mostra a importância e o valor dado pela empresa C às 

pessoas que participam da relação colaborativa na interface A e C.  

Do conjunto de critérios do Gerenciamento da Demanda, as interfaces A e B 

e A e C e a empresa B apresentaram o pior desempenho no critério Sortimento, que abrange 

as questões D201 a D206 — todos apresentaram 1,3 pontos nesse critério. Por outro lado, a 
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amostra com todos os países (TP) mostrou-se a mais otimista em relação ao critério 

Sortimento — 2,4 pontos.  

As decisões sobre a categorização de produtos, avaliadas pelo critério 

Sortimento do Gerenciamento da Demanda, são feitas com base na perspectiva do 

consumidor, porém de forma separada e individual entre a indústria e seus clientes diretos, ou 

seja, os distribuidores. Por exemplo: para a empresa A, os papéis cut to size pertencem à 

categoria produtos de informática. Já para o Distribuidor B, os papéis cut to size pertencem à 

categoria de produtos de papelaria. O Distribuidor C, aparentemente, não tem uma noção 

clara de como categorizar os papéis cut to size no mercado. 

O critério Introdução de Novos Produtos, que abrange as questões D401 a 

D406, também apresentou baixa pontuação pela empresa C e interface A e C — 1,3 pontos. 

Por outro lado, a amostra todos os países (TP) mostrou-se a mais otimista quanto ao critério 

Introdução de Novos Produtos — 2,5 pontos, tanto em relação à amostra, como em relação às 

empresas da América do Sul (AS).  

A empresa C afirma que não é envolvida, nem tampouco consultada, pela 

empresa A quando do desenvolvimento de um novo produto. E ainda, em resposta à questão 

D401 — “Existe um compromisso ativo com NPD nas relações comerciais”, a empresa C 

citou o exemplo de um novo produto lançado pela empresa A, focado para o mercado de 

copiadoras. A empresa A pediu esforço da empresa C na venda desse novo produto. A 

empresa C afirmou ter feito a sua parte, entretanto, com relação à questão D405 — “A 

implementação do lançamento de um novo produto na loja é monitorada de forma ativa”, a 

empresa C afirma que nunca viu a empresa A monitorar o desempenho desse e de qualquer 

outro produto, seja lançamento, seja produto de linha. 

O benchmarking, ou seja, empresas de todos os países (TP) e América do Sul 

(AS), apresentou-se mais pessimista do que a amostra em relação ao critério Criação de Valor 
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para o Consumidor, que abrange as questões D501 a D507 — 2,2 pontos. Ao contrário, a 

empresa A mostrou-se a mais otimista nesse critério — 2,7 pontos. 

Como já mencionado acima, a empresa A, por ter sido a última a entrar no 

segmento de papéis cut to size, teve que fazer maiores investimentos em marketing do que os 

tradicionais concorrentes do mercado, de modo a consolidar sua nova marca e conquistar 

participação de mercado (market share) desses mesmos concorrentes. Campanhas de 

incentivo de vendas aos distribuidores, campanhas promocionais na mídia, condução de 

pesquisas Top of mind, investimento em treinamento e visita aos clientes dos distribuidores 

são exemplos de ações mercadológicas adotadas pela empresa A, de modo a diferenciá-la e 

permitir a conquista do seu espaço no mercado de papéis cut to size. 

No gráfico abaixo, é apresentado o resultado comparativo entre as empresas 

A, B e C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul 

(AS), em relação a todos os critérios que avaliam o Gerenciamento da Demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

Gráfico 6 

Scorecard Intermediário — Gerenciamento da Demanda — Comparativo 
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���� Gerenciamento de Estoque 

Quanto ao critério Gerenciamento de Estoque, a empresa B mostrou-se a 

mais otimista — 2,3 pontos, e a empresa C, a mais pessimista — 1,9 pontos. Tanto as 

empresas da amostra como as empresas do benchmarking apresentaram notas superiores nas 

questões S401 a S416 do Gerenciamento de Estoque, que compõe o critério Integração da 

Produção Orientada pela Demanda. Nesse critério, que avalia o quão eficiente são as 

operações logísticas das empresas, ou seja, se existe ocorrência de problemas no momento da 

retirada dos produtos no fabricante, se ocorrem discrepâncias entre os produtos pedidos e os 

produtos entregues, se as metas de nível de serviço são atingidas, entre outros, a amostra com 

todos os países (TP) apresentou a menor nota — 2,7 pontos, e a empresa A apresentou a 

maior nota — 3,3 pontos. 

Na indústria brasileira de papel cut to size, a produção é do tipo produção 

para estoque (made to stock), e as vendas para o mercado interno são feitas por intermédio de 

uma rede de distribuidores exclusivos (no caso da nossa amostra, as empresas B e C fazem 

parte do grupo de distribuidores exclusivos da empresa A). No caso da empresa A, os 

distribuidores em questão são livres para optar entre frente CIF ou FOB (essa opção de 

escolha não é dada a todos os distribuidores da empresa A). Tudo isso, aliado a um robusto 

sistema de informação, que proporciona à empresa A um rígido controle de todas as etapas do 

processo logístico, desde a colocação dos pedidos dos distribuidores até a saída do caminhão 

na expedição, tornam mínimas as ocorrências de problemas logísticos entre as interfaces A e 

B e A e C. A coincidência das notas altas nesse critério, entre as empresas da amostra e as 

empresas do benchmarking, provavelmente seja reflexo da importância dada e do 

investimento feito pelas organizações ao longo dos últimos anos na eficiência logística de 

suas operações.  
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Do conjunto de critérios do Gerenciamento de Estoque, o de Excelência 

Operacional (abrange as questões S301 a S303) foi o que apresentou notas mais baixas entre a 

interface A e C, todos os países TP) e América do Sul (AS). Porém, as empresas inseridas na 

amostra de todos os países (TP), as empresas A, B e interface A e B apresentaram as maiores 

notas desse critério — 2,0 pontos. Além disso, tal critério apresentou a maior diferença entre 

as notas das interfaces A e B — 2,0 pontos e A e C — 1,0 pontos, no caso da interface A e C, 

juntamente com Quantificação do Valor, Custo e Lucro, esse foi o que recebeu menor 

pontuação de todos os critérios do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário. 

Essencialmente no caso da interface A e C, não existe qualquer processo 

implementado com formalidade, nem confiança suficiente na relação comercial, que permita o 

sincronismo e a fluidez de informações acerca das atividades operacionais dos parceiros 

comerciais. Segundo o Superintendente de Marketing e Vendas, o fato de a empresa A ter um 

distribuidor próprio gera certa desconfiança entre os demais, prejudicando, assim, a troca de 

informações sobre os dados do mercado. Na percepção dos demais distribuidores, 

principalmente dos médios e pequenos, é o caso da empresa C, considerada pela empresa A 

um distribuidor de porte médio, dividir informações estratégicas acerca da demanda do 

mercado com a empresa A seria um risco, posto que a distribuidora própria, concorrente dos 

demais distribuidores, poderia ter acesso e usar essas informações em benefício próprio. É 

bastante provável que essa situação de desconfiança entre os parceiros comerciais também 

seja a responsável pela baixa avaliação do critério Excelência Operacional observado no 

benchmarking feito com empresas de todos os países (TP) e América do Sul (AS). A 

tradicional relação de desconfiança entre parceiros comerciais tende a impactar diretamente a 

evolução desse critério nas organizações. 

Ao contrário do benchmarking e da interface A e C, a interface A e B 

apresentou pior desempenho no critério Estratégias de Abastecimento e Capabilidades, que 
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abrange as questões S101 a S104. A amostra com todos os países (TP) mostrou-se a mais 

otimista nesse critério — 2,5 pontos, e a empresa C e interfaces A e B e A e C mostraram-se 

as mais pessimistas — 1,3 pontos. 

O Distribuidor B é o maior fornecedor de materiais de escritório da América 

Latina, graças, principalmente, à adoção das mais modernas técnicas de gestão operacional. 

Cross docking, CRM, SAP, custeio ABC são algumas das muitas técnicas e ferramentas de 

gestão adotadas pela empresa B, visando à excelência operacional. O mesmo ritmo de 

investimento em projetos de melhoria operacional não é observado na empresa A. Isso 

colaborou para a redução da nota da interface A e B no critério Estratégias de Abastecimento 

e Capabilidades. Na questão S102 — “Estão sendo realizadas ações para redução de estoque 

e de lead time por toda a cadeia de suprimento”, por exemplo, enquanto a empresa A 

respondeu não, a empresa B afirmou que conseguiu reduzir seu estoque pela eliminação dos 

centros de distribuição e implementação do cross docking nas filiais fora do estado de São 

Paulo. 

Quanto ao critério Abastecimento Pró-ativo, o qual abrange as questões S201 

a S209, a amostra com empresas da América do Sul (AS) apresentou maior pontuação — 3,1 

pontos, enquanto a empresa A e suas interfaces A e B e A e C, pior pontuação nesse critério 

— 1,7 pontos. O problema aqui está na empresa A, que provocou a queda nas notas das 

interfaces A e B e A e C. 

Se por um lado a empresa A possui um robusto sistema de informação, que 

lhe propicia um bom controle de todas as etapas do processo logístico, após a colocação dos 

pedidos dos distribuidores, por outro não possui um sistema automatizado de colocação e 

rastreamento dos pedidos feitos por seus clientes. Houve uma tentativa de se resolver essa 

questão, pela implantação da Pakprint, mercado eletrônico corporativo (e-marketplace) para a 

indústria papeleira. Resultado da iniciativa de cinco grupos industriais com grande tradição no 
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setor de papel e celulose, a Pakprint é uma empresa de tecnologia que oferece soluções e 

serviços focados no segmento de papel e celulose, proporcionando benefícios para gráficas, 

editoras, distribuidores, convertedores e indústrias. Tal empresa atua independente, aliando o 

conhecimento do mercado à tecnologia especializada para promover a integração de toda a 

cadeia produtiva.  

(PAKPRINT. Quem Somos. Disponível em:  
<http://www.pakprint.com/servlet/page?_pageid=3224,3250,3252&_dad=portal30&_schema=PORTAL30>. 
Acesso em: 26 jul. 2005.).  

 

O fato é que não houve a adoção maciça da ferramenta Pakprint por parte 

dos distribuidores. Além disso, por causa da demanda da ISO 9001 versão 2000 por registros 

e controles dos pedidos feitos pelos clientes, todo e qualquer pedido dos distribuidores só é 

colocado no sistema pela empresa A, caso esse seja feito formalmente por fax ou por e-mail. 

Depois de colocado o pedido, a chamada imagem do pedido, em que constam todas as 

informações necessárias inseridas no sistema da empresa A, ele é impresso e enviado por fax 

para o distribuidor, para se fechar o ciclo do processo pedido de venda, controlado pelo 

sistema de gestão da qualidade da empresa A. 

O gráfico abaixo mostra o resultado comparativo entre as empresas A, B e C, 

interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação a todos os critérios que avaliam o Gerenciamento de Estoque. 
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Gráfico 7 

Scorecard Intermediário — Gerenciamento de Estoque — Comparativo 
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���� Habilitadores 

Dos 3 (três) critérios avaliados pelo Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Intermediário, o critério Habilitadores recebeu a maior nota pela empresa B — 2,5 pontos. As 

empresas A e C e as interfaces A e B e A e C apresentaram a mesma nota — 2,4 pontos.   

Também no critério Habilitadores, houve coincidência acerca da maior nota 

entre as interfaces A e B e A e C, todos os países (TP) e América do Sul (AS). O critério 

Segurança do Produto e dos Processos de Qualidade, referente às questões E301 a E307, 

recebeu a maior nota tanto na amostra, 3,4 pontos para a empresa A e empresa B (as empresas 

A e B foram as mais otimistas quanto a esse critério), 3,0 para a empresa C, 3,3 para a 

interface A e B e 2,7 pontos para a interface A e C, como no benchmarking, todos os países 

(TP) — 2,3 (os mais pessimistas quanto ao critério Segurança do Produto e dos Processos de 

Qualidade) e América do Sul (AS) — 2,6 pontos. Observou-se também maior diferença de 

pontuação entre as interfaces A e B — 3,3 pontos, e A e C — 2,7 pontos, no critério 

Segurança do Produto e dos Processos de Qualidade. 

A empresa A possui um eficiente sistema de gestão integrado, que coordena 

todas as certificações da companhia. Quando da época de realização do presente estudo de 

caso, a empresa A detinha as certificações ISO 9001:2000 — Gestão da Qualidade, ISO 

14000 — Gestão do Meio Ambiente, OHSAS 18001 — Gestão da Segurança e Saúde 

Ocupacional, e FSC — Gestão do Manejo Florestal Sustentável. E ainda, o departamento de 

Sistemas de Gestão Integrado da empresa A estudava a possibilidade de implementar a 

certificação AS 8000 — Gestão da Responsabilidade Social. De todas essas certificações, a 

ISO 9001 versão 1994 foi a primeira a ser implementada pela empresa A, por causa, 

principalmente, das demandas dos mercados internos e externos, e para se assegurar um 

padrão de qualidade dos produtos fabricados pela companhia. A mudança para a versão 2000 

da ISO 9000 trouxe para a empresa A a necessidade de maior transparência no 
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relacionamento com os clientes diretos, seus distribuidores exclusivos, e indiretos, os clientes 

dos seus distribuidores, acerca de questões relacionadas à qualidade de seus produtos. 

Na divisão de produtos de papel cut to size da empresa A, existe um 

departamento de suporte técnico, responsável tanto pela gestão das reclamações e sugestões 

de clientes e distribuidores acerca da qualidade dos produtos, como pela condução da 

pesquisa anual de satisfação dos distribuidores — demanda da versão 2000 da ISO 9001. Esse 

departamento é conhecido no mercado interno como um dos melhores do setor de papel cut to 

size, segundo a pesquisa “O mercado de papel: uma abordagem sobre as diferentes marcas” 

(MARCONDES, 2003). De fato, as reclamações de clientes são levadas muito a sério pela 

empresa A. As reclamações são analisadas criticamente em reunião periódica do comitê de 

sistema de gestão integrado, em que são tomadas decisões sobre a melhoria na qualidade do 

produto e na produção.   Tudo isso explica a alta pontuação das interfaces A e B e A e C e 

maior nota entre todos os critérios do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário, 

3,4 pontos para as empresas A e B e 3,3 pontos para a interface A e B, no critério Segurança 

do Produto e dos Processos de Qualidade.  

Em função da proximidade da relação comercial entre as empresas A e B, a 

empresa B tem acesso e conhece os procedimentos adotados internamente pela empresa A 

acerca da gestão da qualidade de seus produtos. O mesmo não pode ser dito da empresa C, 

que afirmou desconhecer todo o controle sobre a gestão da qualidade da empresa A. Isso está 

refletido na similaridade das notas dadas pelas empresas A e B e, ao contrário, nas 

divergências de notas entre as empresas A e C para o critério Segurança do Produto e dos 

Processos de Qualidade. 

Entre as menores notas do critério Habilitadores, também houve coincidência 

entre as empresas da amostra e do benchmarking. O critério Quantificação do Valor, Custo e 

Lucro, que abrange as questões E201 a E203, recebeu as menores pontuações tanto nas 
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interfaces A e B e A e C — 1,0 ponto, como na América do Sul (AS) — 2,2 pontos. No caso 

de todos os países (TP), houve empate na menor nota entre os critérios Quantificação do 

Valor, Custo e Lucro e Dados Comuns e Padrão de Comunicação — 2,2 pontos. Mesmo 

apresentando notas baixas, o benchmarking apresentou-se mais otimista do que a amostra no 

critério Quantificação do Valor, Custo e Lucro — 2,2 pontos tanto para todos os países (TP) 

como para a América do Sul (AS). Ainda nesse critério, ocorreu a menor nota entre todos os 

critérios do Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário, 1,0 ponto coincidente para 

as interfaces A e B e A e C,. 

Em termos de adoção do custeio baseado em atividade (ABC), a empresa B 

está à frente da empresa A. Em resposta a questão E202 — “Os dados de Custo Baseado na 

Atividade são usados nos seus processos conjuntos de tomada de decisão com o parceiro 

comercial”, a empresa B afirmou que utiliza o método de custeio ABC para a tomada de 

decisões com outros parceiros comerciais, mas não com a empresa A e que já adota esse 

método contábil de rateio de custos em sua contabilidade. Com respeito à empresa C, 

observou-se certo rancor com a relação comercial entre esta e o parceiro comercial A. Na 

resposta à questão E201 — “Existe uma análise detalhada dos custos na cadeia de 

suprimento?”, a empresa C afirma que repassa à empresa A todos os seus custos de 

distribuição, mas a recíproca não é verdadeira em relação à empresa A. Além disso, em 

resposta à questão E202 — “Os dados de Custo Baseado na Atividade são usados nos seus 

processos conjuntos de tomada de decisão com o parceiro comercial”, a empresa C afirma 

que, para o comércio, não existe essa forma de rateio de custo contábil, demonstrando, assim, 

falta de conhecimento acerca do surgimento de novas ferramentas de gestão operacional por 

parte da empresa C. 

Assim como o critério Excelência Operacional, o critério Quantificação do 

Valor, Custo e Lucro está diretamente ligado à relação de confiança entre parceiros 



 109

comerciais, visto que demanda o compartilhamento de informações financeiras estratégicas 

entre as empresas envolvidas na relação colaborativa. Por ser esse um tema de difícil solução, 

em virtude de anos de relacionamento comercial baseado em desconfiança mútua entre os 

parceiros, a evolução nesses critérios tende a ser um sonho distante também para as 

organizações do benchmarking, inseridas em todos os países (TP) e na América do Sul (AS). 

Em relação ao critério Dados Comuns e Padrão de Comunicação, que 

abrange as questões E101 a E108, observou-se maior otimismo por parte da empresa B — 3,0 

pontos e maior pessimismo por parte das empresas inseridas no benchmarking feito com 

todos os países (TP) — 2,2 pontos. 

Conforme já mencionado acima, entre as empresas A, B e C, a empresa B é a 

mais desenvolvida em termos de uso dos sistemas de informação em prol da maximização das 

operações da companhia, redução de custos e entrega de valor para os seus clientes. Em 

resposta à questão E101 — “Como os seus sistemas de TI fazem interface com os do seu 

parceiro comercial (operacional / pedidos / previsão de demanda / pagamento)”, a empresa B 

esclareceu que, com a empresa A, essa interface não existe, dando nota 2,0 — necessidade 

significativa de retrabalho dos dados — para essa questão. Porém, com os clientes da empresa 

B, é possível fazer a interface das operações pelo uso de um sistema de informações 

desenvolvido por uma das empresas do grupo. Esse sistema faz link com o sistema SAP do 

cliente da empresa B, independente de qual seja a base de dados do cliente. Pelo uso desse 

sistema, a empresa B consegue obter toda e qualquer informação sobre as operações dos seus 

clientes, possibilitando, entre outras vantagens, a cobrança individualizada, por funcionário 

das empresas clientes da empresa B, pela entrega de materiais de escritório. Graças, em 

grande parte, a esse sistema de informação e a um eficiente processo logístico, hoje a empresa 

B detém contrato de fornecimento de materiais de escritório com mais de 80% das empresas 

listada entre as 500 maiores e melhores empresas da revista Exame. 
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O gráfico a seguir apresenta o resultado comparativo entre as empresas A, B 

e C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação a todos os critérios que avaliam os Habilitadores. 
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Gráfico 8 

Scorecard Intermediário — Habilitadores — Comparativo 
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4.4 Indicadores Padrão de Desempenho — KPI & Benchmarking 

4.4.1 Comparação dos Resultados 

A análise dos resultados dos Indicadores padrão de desempenho — KPI da 

amostra, ou seja, empresas A, B, C e interfaces A e B e A e C, em comparação com os 

resultados dos valores médios do benchmarking feito com empresas de todos os países (TP) e 

América do Sul (AS) mostrou grande vantagem, em termos de desempenho operacional, das 

empresas da amostra em relação à média do mercado. 

Em termos de KPI, o melhor desempenho foi observado na interface A e B, 

que apresentou desempenho superior às demais empresas da amostra e do benchmarking em 8 

(oito) dos 13 (treze)13 KPI avaliados. A empresa A apresentou o segundo melhor desempenho. 

Apesar de ter apresentado o pior resultado nos KPI02 — Nível de Serviço — Fill Rate e 

KPI07 — Estoque — Varejo, a empresa A teve o melhor desempenho em 9 (nove) KPI´s. O 

terceiro melhor desempenho foi observado na interface A e C, que teve melhores notas em 7 

(sete) KPI´s e uma pior nota no KPI10 — Custos de Distribuição — % sobre vendas. Em 

quarto lugar ficou a empresa B, que teve 5 (cinco) KPI´s com desempenho superiores e 1 

(um) KPI com desempenho inferior — KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição, seguido 

pela empresa C, que mostrou melhor desempenho em 3 (três) KPI´s e pior desempenho em 2 

(dois) KPI´s. 

Com relação ao benchmarking, em termos de KPI, observou-se desempenho 

superior das empresas A, B e C referente à média registrada tanto para todos os países (TP) 

como para a América do Sul (AS).  

 

                                                 
13  Apesar do GCI ter selecionado 14 (quatorze) KPI´s para avaliação quantitativa do desempenho das organizações em 

termos de ECR, para o presente estudo de caso consideramos 13 (treze) KPI´s, visto que o KPI11 - Custos de 
Distribuição - R$ por caixa, só pode ser comparado com outras empresas no Brasil, e a amostra Brasil veio inferior a 5 
registros, impossibilitando, assim, a condução do benchmarking (vide tabela da página 191 (cento e noventa e um)). 
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Na tabela abaixo, encontra-se um quadro resumo comparativo — Indicadores 

Padrão de Desempenho (KPI): Comparação Horizontal dos Resultados, com a distribuição 

dos valores observados nos KPI´s pelas empresas A, B e C, pelas interfaces A e B e A e C e 

pelo benchmarking feito com as notas médias de todos os países (TP) e da América do Sul 

(AS). Os melhores resultados de cada linha encontram-se destacados em amarelo e os piores 

resultados encontram-se destacados em verde. 

 
 

Tabela 10 

Indicadores Padrão de Desempenho (KPI) — Comparação Horizontal dos Resultados 
 
 
 

 

 

 

Legenda:
TP Todos os países
AS América do Sul

Melhor resultado no critério
Pior resultado no critério

KPI Critério TP AS A B C A + B A + C

1 Share na Categoria em relação a meta 92,8% 84,8% 96,9% 75,0% 40,0% 85,9% 68,5%

2 Nível de Serviço / fill rate 95,0% 95,3% 94,6% 99,0% 98,0% 99,0% 98,0%

3 Entregas no Prazo 93,0% 89,8% 98,0% 97,0% 95,0% 98,0% 98,0%

4 Estoque - Matéria Prima 34,1 67,2 11,0 - - - -

5 Estoque - Produtos Acabados 36,3 37,4 27,0 - - 27,0 27,0

6 Estoque - Centro de Distribuição 16,0 17,7 13,0 20,0 7,0 20,0 7,0

7 Estoque - Varejo 15,2 19,4 35,0 9,0 30,0 9,0 30,0

8 Ruptura de Estoque 5,1% 11,1% 7,1% 7,5% 10,0% 7,5% 10,0%

9 Tempo de Ciclo de Pedido 50,4 38,8 24,0 24,0 30,0 24,0 24,0

10 Custos de Distribuição - % sobre vendas 4,5% 5,5% 1,2% 4,0% 10,0% 5,2% 11,2%

12 Sincronização de Dados - Pedidos 93,2% 91,3% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

13 Sincronização de Dados - Nota Fiscal 91,8% 96,7% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5%

14 Índice de Pedido Perfeito 84,5% 87,7% 98,9% 97,0% 95,0% 98,9% 98,9%

Benchmarking
Amostra

(Valores médios)

INDICADORES PADRÃO DE DESEMPENHO (KPI) - COMPARAÇÃO HORIZONTAL DOS RESULTADOS
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4.4.2 Comparação dos KPI´s 

Para facilitar tanto o entendimento sobre os resultados obtidos junto aos 

KPI´s, como a visualização comparativa dos resultados, iniciaremos os comentários acerca 

dos KPI´s 01 — Participação de Mercado — Share na Categoria em relação à meta, 02 — 

Nível de Serviço — Fill Rate, 03 — Entregas no Prazo, e 08 — Ruptura de Estoque, cujos 

resultados são expressos em termos de porcentagem. Em seguida, são apresentados os 

comentários dos KPI´s 10 — Custos de Distribuição — % sobre vendas, 12 — Sincronização 

de Dados — Pedidos, 13 — Sincronização de Dados — Nota Fiscal, e 14 — Índice de Pedido 

Perfeito, cujos resultados também são expressos em termos de porcentagem. Posteriormente 

são apresentados os resultados dos KPI´s 04 — Estoque — Matéria-prima, 05 — Estoque — 

Produtos Acabados, 06 — Estoque — Centro de Distribuição, e 07 — Estoque — Varejo, 

expressos em dias. Por fim, serão apresentados os comentários sobre os resultados do KPI09 

— Tempo de Ciclo de Pedido, expresso em horas.  

— Resultados Expressos em Porcentagem 

���� KPI01 — PARTICIPAÇÃO DE MERCADO — SHARE NA CATEGORIA EM 

RELAÇÃO À META 

O KPI01 — Participação de Mercado — Share na Categoria em relação à 

meta, mede a distância entre a meta de participação de mercado e o percentual alcançado. 

Sendo assim, quanto maior o resultado percentual desse KPI, melhor será o desempenho da 

empresa. Os valores de participação de mercado versus a meta das empresas A, B e C foram 

levantados com base nos resultados comerciais obtidos no exercício do ano de 2004. 

Conforme orientação do GCI, o resultado colaborativo do KPI01, das interfaces A e B e A e 

C, foi obtido por meio da média dos valores dados pelas empresas A e B e A e C nesse KPI. 

Em comparação com a amostra e com o benchmarking, a empresa A 

apresentou o melhor desempenho no KPI01 — Participação de Mercado — Share na 

Categoria em relação à meta — 96,9%. A participação no mercado de papel cut to size é 
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controlada pela empresa A por meio tanto da área comercial, como da área de sistema de 

gestão integrada. O critério participação de mercado faz parte da lista de indicadores 

escolhidos pela empresa A para integrar seu programa de objetivos e metas, exigência da nova 

versão 2000 da norma de Qualidade ISO 9001. O bom desempenho da empresa A em termos 

de participação de mercado, relativo a todos os países (TP), América do Sul (AS) e empresas 

B e C é reflexo do grande investimento feito nas áreas de marketing e comercial, a fim de 

conquistar espaço no mercado de papel cut to size. Nos últimos anos, a empresa A veio 

conquistando distribuidores exclusivos importantes da concorrência, entre os quais podemos 

destacar o Distribuidor B, maior fornecedor de material de escritório da América Latina. Tudo 

isso colaborou, mas não foi suficiente, para atingir a meta de market share estabelecida pela 

companhia, para aumentar a participação da empresa A no mercado de papel cut to size. 

Apesar do bom desempenho da empresa A no KPI01 — Participação de 

Mercado — Share na Categoria em relação à meta, a interface A e B apresentou desempenho 

inferior ao benchmarking todos os países (TP) nesse KPI — 85,9% para a interface A e B e 

92,8% para todos os países (TP). Em relação à amostra e ao benchmarking, apesar da quarta 

colocação do Distribuidor B — 75%, a interface A e B teve o terceiro melhor resultado no 

KPI01 — Participação de Mercado — Share na Categoria em relação à meta graças ao bom 

desempenho da empresa A. A empresa B monitora sua participação no mercado de 

distribuição de materiais de escritório diariamente, por vendedor. Em função da importância 

do papel cut to size no mix de cerca de 17.000 (dezessete mil) itens de produtos 

comercializados pela empresa B, em que o papel cut to size representa de 30% a 40% do seu 

faturamento, a empresa B estipulou uma meta de participação de mercado exclusiva para esse 

produto. Em um mercado mensal de 26.000 (vinte e seis mil) toneladas de papel cut to size 

comercializados, a empresa B tem como meta atingir 4.000 (quatro mil) toneladas 

comercializadas mensalmente, ou seja, cerca de 15% de participação de mercado.  
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A interface A e C apresentou o segundo pior desempenho no KPI01 — 

Participação de Mercado — Share na Categoria em relação à meta — 68,5%, em função da 

última colocação obtida pela empresa C nesse KPI — 40%. No mercado de papel cut to size, a 

empresa C tem como meta atingir 1,15% de participação de mercado, ou seja, 300 (trezentas) 

toneladas de papel comercializadas mensalmente. Porém, em 2004 a empresa C obteve apenas 

0,46% de participação no mercado de papel cut to size, comercializando cerca de 120 (cento e 

vinte) toneladas de papel por mês. O baixo desempenho do papel cut to size prejudicou a meta 

de faturamento da empresa C como um todo. Em 2004, a empresa C tinha como meta atingir 

R$ 15 (quinze) milhões em faturamento. O faturamento realizado pela empresa C em 2004, 

porém, foi de R$ 12 (doze) milhões, ficando dessa forma 20% abaixo do estipulado. 

���� KPI02 — NÍVEL DE SERVIÇO — FILL RATE 

Esse KPI mede o quanto de produtos pedidos são entregues pelo fornecedor, 

ou seja, a porcentagem de pedidos entregues aos clientes de acordo com a quantidade 

solicitada. Quanto maior a porcentagem desse KPI, melhor o desempenho das empresas. 

Nesse KPI, os melhores resultados em relação à amostra e ao benchmarking foram obtidos 

pela empresa B e pela interface A e B — 99%. Segundo o GCI, o resultado colaborativo da 

interface deve ser considerado de acordo com a porcentagem dada pelo varejista, no nosso 

estudo de caso, as empresas B e C. Por esse motivo, as empresas B e C e suas respectivas 

interfaces A e B e A e C obtiveram os mesmos resultados nesse KPI.  

Conforme já mencionado anteriormente, a empresa B é uma referência no 

mercado de distribuição de material de escritório, graças a sua eficiência logística e 

operacional, resultado de grandes investimentos tanto na automação da operação logística, 

pelo uso de robustos sistemas mecânicos e eletrônicos no seu centro de distribuição, o qual 

permitiu a redução nos custos de mão de obra, como no extensivo uso da tecnologia da 

informação (TI) em todas as áreas da companhia, para o maior controle de suas operações. 
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Além disso, a empresa B busca constantemente a atualização do seu negócio, pela prática de 

benchmarking, participação em feiras e eventos, entre outros, o que lhe proporciona vantagens 

em relação à concorrência em termos de agilidade na adoção e implementação no seu negócio 

das mais modernas tecnologias, tanto de gestão como de operação, que surgem a cada ano no 

mercado.  

A empresa B usa seu sistema de informação para medir periodicamente o 

nível de serviço no atendimento aos pedidos dos seus clientes. Em função tanto da 

importância do item papel cut to size no seu faturamento, como do contrato de fornecimento 

descentralizado de itens de material de escritório firmado junto a grandes empresas, a empresa 

B mantém um estoque alto de papel cut to size. Por esse motivo, consegue atingir o nível de 

serviço de 99% em relação aos pedidos de papel cut to size feitos pelos seus clientes. 

No KPI02 — Nível de Serviço — Fill Rate, os segundos melhores resultados 

em relação à amostra e ao benchmarking foram obtidos pela empresa C e pela interface A e C 

— 98%. Segundo a empresa C, são raras as ocorrências de pedidos de produtos feitos pelos 

seus clientes que não são entregues. A empresa C afirma que pode demorar até 3 (três) dias 

para realizar uma entrega, prazo de que necessita para adquirir o produto que, eventualmente, 

esteja em falta no seu estoque, mas atende, de forma integral, os pedidos feitos por seus 

clientes. Ao contrário da empresa B, a empresa C não possui um sistema de informação que 

lhe permita monitorar o nível de serviço. Sendo assim, constitui apenas uma estimativa o 

índice de 98% de nível de serviço dado pela empresa C. 

Já a empresa A apresentou o pior desempenho — 94,6% no KPI02 — Nível 

de Serviço — Fill Rate, tanto em relação ao benchmarking feito com empresas de todos os 

países (TP) — 95,0%, e empresas da América do Sul (AS) — 95,3%, como com as demais 

empresas da amostra. Para cálculo desse índice, foi reduzido do total de caixas pedidas de 

junho a novembro de 2004, o carry over em caixas do mesmo período. Segundo a empresa A, 
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os principais motivos de ocorrência de carry over são falta de produto, não retirada de 

produtos por parte do cliente, não entrega por parte da empresa A em função de problemas 

logísticos, como falta de caminhão para a entrega de produtos. 

A relação de quase dependência comercial dos distribuidores com a empresa 

A, em função da prática de distribuição exclusiva, comum na indústria brasileira de papel cut 

to size, torna muito cômoda e confortável para tal empresa a questão de nível de serviço. 

Tendo ou não tendo produto disponível, seus distribuidores não têm como comprar papel cut 

to size dos demais concorrentes. Vale ressaltar que, na época da condução do presente estudo 

de caso, a indústria brasileira de papel cut to size era formada por um oligopólio de 4 (quatro) 

empresas. Porém, com a aquisição da empresa A por 2 (dois) outros grupos concorrentes 

nacionais, a maior concentração dessa indústria pode vir a prejudicar ainda mais a questão de 

nível de serviço para os distribuidores de papel cut to size. Outra possibilidade mais provável 

é a flexibilização da questão da exclusividade na distribuição. Esse movimento já vem sendo 

observado junto ao distribuidor B. Em função do seu poder de negociação frente aos 

fornecedores e, também, em função da venda da empresa A (o que enfraqueceu o poder desta 

última sobre as decisões comerciais da empresa B), a empresa B, não tolerando a demora na 

decisão da empresa A de produzir e de comercializar papel reciclado e por estar sendo 

pressionada pelo mercado a distribuir esse produto, passou a comercializá-lo de um 

concorrente da empresa A. 

���� KPI03 — ENTREGAS NO PRAZO 

Do total de pedidos recebidos pelos clientes, esse KPI mede quantos foram 

entregues no prazo acordado. Sendo assim, quanto maior a porcentagem obtida no KPI03 - 

Entregas no Prazo, melhor é o desempenho da empresa avaliada. O melhor desempenho foi 

observado pela empresa A e interfaces A e B e A e C — 98%. Quanto a esse KPI, o GCI 

orientou que fosse considerada a mesma porcentagem dada pela empresa A para a relação 
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colaborativa entre as interfaces formadas pelas empresas A e B e A e C. Nesse KPI, as 

empresas da amostra, empresas A, B, C e interfaces A e B e A e C, apresentaram 

desempenhos superiores às empresas de todos os países (TP) — 93%, e empresas da América 

do Sul (AS) — 89,8%. 

Para a empresa A, a medida usada para calcular a porcentagem de entregas 

no prazo é o número de retiradas de produtos programadas, divididos pelo número de 

retiradas de produtos efetivamente ocorridas no período — junho a novembro de 2004 — e 

não pedidos entregues no prazo divididos pelo número total de pedidos, conforme descrito 

pelo GCI — Global Commerce Initiative. Para cálculo do KPI03 — Entregas no Prazo, a 

empresa A considera apenas os fretes CIF, cujo prazo de entrega de produtos estipulados pela 

empresa A é de 24 (vinte e quatro) horas. Já no caso de frete FOB, após feito o pedido pelo 

distribuidor, a entrega do produto pode ocorrer acima do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Problemas na transportadora contratada pelo distribuidor podem atrasar a entrega de produtos. 

Como a empresa A não tem controle sobre essa situação, não considera como retirada em 

atraso casos de pedidos com frete FOB.  

Assim como a empresa A, a empresa B, que em relação à amostra e ao 

benchmarking apresentou o segundo melhor desempenho no KPI03 — Entregas no Prazo — 

97%, entrega os pedidos feitos por seus clientes em 24 (vinte e quatro) horas. Porém, ao 

contrário da empresa A, a empresa B não acompanha de forma sistemática a porcentagem de 

pedidos entregues aos seus clientes dentro do prazo, porém estima que esse índice seja de 

97%.  

A empresa C, que apresentou o terceiro melhor desempenho nesse KPI — 

95%, afirma que seu prazo de entrega é de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas. Assim 

como a empresa B, a empresa C não controla a porcentagem de pedidos entregue nesse prazo, 

mas estima que o índice seja de 95%. 
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���� KPI08 — RUPTURA DE ESTOQUE
14 

O KPI08 — Ruptura de Estoque — mede a porcentagem de produtos 

solicitados pelos clientes que se encontram em falta no estoque. Sendo assim, quanto menor a 

porcentagem desse KPI, melhor é o desempenho das empresas avaliadas. As empresas da 

amostra apresentaram desempenho inferior às empresas do benchmarking todos os países 

(TP) — 5,1%, as quais tiveram o melhor resultado entre as empresas da amostra e do 

benchmarking nesse KPI. O pior resultado no KPI08 — Ruptura de Estoque — foi observado 

nas empresas da América do Sul (AS) — 11,1%.  

Em relação à amostra, a empresa A apresentou o melhor resultado em termos 

de ruptura de estoque — 7,1%, ficando, assim, com a segunda melhor colocação nesse KPI. A 

empresa A não controla de forma sistemática a ruptura de estoque. Porém, de um total de 42 

(quarenta e dois) itens de produtos, pertencentes à categoria de papel cut to size, a empresa A 

estima que, de junho a novembro de 2004, cerca de 3 (três) itens não estivessem disponíveis 

quando pedido pelos distribuidores. As premissas consideradas para se chegar ao número de 

42 (quarenta e dois) itens de produtos pertencentes à categoria de papel cut to size foram:  

— produtos apenas do mercado interno; 

— foram considerados produtos diferentes, ou seja, itens de produtos em 

separado, produtos em caixa de 5 (cinco) e 10 (dez) resmas de papel, 

pacotes de 100 (cem) e 500 (quinhentas) folhas, papéis coloridos e papéis 

brancos, as diversas gramaturas disponíveis, entre outras variações. 

O terceiro melhor resultado no KPI08 - Ruptura de Estoque, em relação à 

amostra e ao benchmarking, foi obtido pela empresa B e pela interface A e B — 7,5%. Por 

orientação GCI, para se chegar ao índice de ruptura de estoque da interface, foi considerado o 

resultado obtido nesse KPI pelo distribuidor. Por esse motivo, não só a empresa B e a 
                                                 
14  Logo abaixo será apresentado um gráfico comparativo dos KPI´s medidos pela porcentagem. Por esse motivo, do KPI03 

— Entregas no Prazo, passamos aos comentários acerca dos resultados do KPI08 — Ruptura de Estoque, visto que o 
KPI04 — Estoque — Matéria-prima, não é medido pela porcentagem. Os comentários acerca dos resultados do KPI04 
— Estoque — Matéria-prima encontram-se na página 130 (cento e trinta). 
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interface A e B, mas também a empresa C e a interface A e C apresentaram o mesmo 

resultado no KPI08 — Ruptura de Estoque. 

A empresa B, assim como a empresa A, não monitora a ruptura de estoque. 

Apenas alguns produtos muito específicos, ou então produtos novos, que não fazem parte do 

mix de produtos padrão da empresa B, são controlados em termos de ruptura de estoque. A 

empresa B citou como exemplo a linha de papéis cut to size coloridos da empresa A. No caso 

desse produto, a empresa B monitora a ruptura de estoque. Sendo assim, o índice de 7,5%, 

dado pela empresa B para o KPI08 - Ruptura de Estoque, em relação à linha de produtos 

papel cut to size, não significa uma estimativa. 

A empresa C e a interface A e C apresentaram o segundo pior resultado no 

KPI08 — Ruptura de Estoque — 10%, ficando à frente apenas do benchmarking feito com 

empresas da América do Sul (AS). A empresa C também não controla o índice ruptura de 

estoque, porém afirma que, em relação aos produtos da empresa A, tem em estoque cerca de 

90% dos pedidos solicitados por seus clientes. 

O gráfico abaixo apresenta o resultado comparativo entre as empresas A, B e 

C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação aos KPI´s 01 — Participação de Mercado — Share na Categoria em relação à meta, 

02 — Nível de Serviço — Fill Rate, 03 — Entregas no Prazo e 08 — Ruptura de Estoque, 

cujas unidades de medida são expressas em porcentagem. 
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Gráfico 9 

Indicadores Padrão de Desempenho (KPI) — Porcentagem — Comparativo 
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���� KPI10 — CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO — % SOBRE VENDAS
15

  

Esse KPI mede, em porcentagem, a participação dos custos de distribuição 

no valor total da venda dos produtos. Quanto menor a porcentagem do KPI10 — Custos de 

Distribuição — % sobre vendas, melhor será o desempenho da empresa. A empresa A 

apresentou o melhor resultado nesse KPI — 1,2%, em relação tanto às empresas da amostra, 

como do benchmarking todos os países (TP) — 4,5% e América do Sul — 5,5%. 

Para cálculo desse KPI, foram considerados os custos dos centros de 

expedição das 4 (quatro) unidades fabris da empresa A, bem como da distribuidora do grupo, 

referente à distribuição de papel e celulose para o mercado interno e externo, ou seja, não 

foram considerados os custos de distribuição de demais mercadorias comercializadas pela 

distribuidora da empresa A, tais como suprimentos de informática, material de escritório 

(exceto papel), entre outros, no ano de 2004. Foi considerada como valor total das vendas de 

produtos a receita líquida de 2004, referente à comercialização de papel e celulose para o 

mercado interno e externo, de todas as empresas do grupo da empresa A.  

Apesar do alto custo logístico de distribuição de produtos no Brasil, em 

função da extensa dimensão territorial do país e das péssimas condições das estradas federais 

e estaduais, a empresa A apresentou custos de distribuição surpreendentemente baixos. A 

adoção do frete FOB, em que os custos referentes ao frete do produto ficam a cargo dos 

clientes da empresa A, a concentração das fábricas e parques florestais da empresa A no 

estado de São Paulo e a concentração de seus clientes nas regiões Sul e Sudeste podem ter 

colaborado para tornar tão baixo os custos de distribuição da empresa A. 

A empresa B apresentou o segundo melhor desempenho no KPI10 — Custos 

de Distribuição — % sobre vendas — 4%. Assim como a empresa A, a empresa B nos 

                                                 
15  Logo abaixo será apresentada a continuação do gráfico comparativo dos KPI´s medidos por meio de porcentagem. Por 

esse motivo, do KPI08 — Ruptura de Estoque, passamos aos comentários acerca dos resultados do KPI10 — Custos de 
Distribuição — % sobre vendas.  
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informou a porcentagem agregada do custo de distribuição sobre as vendas, ou seja, o índice 

de 4% refere-se a todos os produtos comercializados pela companhia e não apenas ao produto 

papel cut to size.  

A interface A e C apresentou o pior desempenho nesse KPI — 11,2%, tanto 

em relação à amostra como ao benchmarking, devido ao baixo desempenho da empresa C — 

10%. O GCI orientou que, para cálculo do índice Custos de Distribuição — % sobre vendas 

da interface, fosse considerada a soma dos índices das empresas A e B e A e C. 

A empresa C leva em conta todos os seus custos fixos mensais como custos 

de distribuição. Como seu custo fixo mensal é de R$ 100.000 (cem mil reais), e seu 

faturamento mensal é de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), seu índice para o KPI10 — 

Custos de Distribuição — % sobre vendas foi de 10%. 

A interface A e B ficou em quarto lugar — 5,2% para o KPI10 — Custos de 

Distribuição — % sobre vendas. Apesar do baixíssimo índice apresentado pela empresa A — 

1,2% e da segunda melhor colocação da empresa B — 4%, a soma desses índices pôs a 

interface A e B em situação inferior às empresas do benchmarking todos os países (TP) — 

4,5%, porém o desempenho da interface A e B foi superior ao das empresas da América do 

Sul (AS) — 5,5%.  

���� KPI12 — SINCRONIZAÇÃO DE DADOS — PEDIDOS
16 

O KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos mede a porcentagem de 

pedidos cadastrados de forma correta, sem erros em relação a produtos e/ou preço. Quanto 

maior a porcentagem desse KPI, melhor será o desempenho da empresa avaliada. Por 

recomendação do GCI, todas as empresas da amostra, ou seja, empresas A, B e C e interfaces 

A e B e A e C, receberam a mesma porcentagem, referente ao resultado obtido pela empresa 

                                                 
16  O KPI11 — Custos de Distribuição — R$ por caixa não foi considerado no presente estudo de caso. Como esse KPI só 

pode ser comparado com empresas no Brasil, e a amostra Brasil veio inferior a 5 registros, não seria possível proceder ao 
benchmarking.  
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A — 99,5%. Sendo assim, todas elas apresentaram resultados superiores às empresas do 

benchmarking todos os países (TP) — 93,2% e América do Sul (AS) — 91,3%, sendo que 

estas últimas ficaram em último lugar no KPI12 — Sincronização de Dados.  

Para cálculo desse KPI, foram considerados apenas os pedidos feitos pelos 

clientes do segmento de papel cut to size do mercado interno da empresa A. No período de 

junho a novembro de 2004, foram registrados 2.188 (dois mil cento e oitenta e oito) pedidos 

de papéis cut to size no mercado interno, dos quais a empresa A estima que apenas 12 (doze) 

apresentaram erros em termos de produto e/ou preço.  

No departamento de papel cut to size da empresa A, é baixa a freqüência de 

ocorrência de erros em termos de preço e/ou produtos pedidos pelos clientes. O aumento do 

preço dos produtos da empresa A ocorre de forma periódica e de maneira uniforme para todos 

os seus clientes. Em função, principalmente, de variações no preço da celulose no mercado 

internacional, de três em três meses os produtos cut to size sofrem variações de preço, que são 

informadas aos distribuidores exclusivos pelos Coordenadores de Contas. Os distribuidores da 

empresa A são classificados em termos de volume de compra pela chamada “curva ABC”. 

Dessa forma, os preços para os distribuidores da empresa A variam de acordo com seu 

volume de compra mensal. Todos os produtos da linha de papel cut to size estão cadastrados 

nesse sistema e todos possuem um código de produto. Os pedidos são alimentados no sistema 

pelas Assistentes de Vendas, funcionárias com mais de 10 (dez) anos de casa, que já 

conhecem o perfil de compra de todos os distribuidores da empresa. Além disso, a empresa A 

vem adotando ao longo dos anos uma política de redução do número de distribuidores, de 

concentração da distribuição dos papéis cut to size em poucos e grandes distribuidores. Ou 

seja, a redução do número de clientes diretos da empresa A reduz ainda mais a incidência de 

erros durante o cadastramento de pedidos. 
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���� KPI13 — SINCRONIZAÇÃO DE DADOS — NOTA FISCAL 

Similar ao KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos, o KPI13 — 

Sincronização de Dados — Nota Fiscal mede a porcentagem de faturas cadastradas de forma 

correta. Quanto maior a porcentagem desse KPI, melhor será o desempenho da empresa 

avaliada. De acordo com a orientação do GCI, também nesse KPI todas as empresas da 

amostra receberam a mesma porcentagem, referente ao resultado obtido pela empresa A — 

99,5%. Assim como no caso do KPI anterior, todas as empresas da amostra apresentaram 

resultados superiores às empresas do benchmarking todos os países (TP) — 91,8% e América 

do Sul (AS) — 96,7%. 

Da mesma forma do KPI anterior, são raras as ocorrências de erros em 

faturas emitidas pela empresa A, devido às mesmas razões explicadas anteriormente, nos 

comentários acerca dos resultados do KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos. Os dados 

dos pedidos dos clientes cadastrados no sistema da empresa A são os mesmos que saem nas 

notas fiscais. O sistema de informação da empresa A busca as informações dos pedidos dos 

clientes, cadastrados pelas Assistentes de Vendas, para a emissão das notas fiscais. Sendo 

assim, erros em notas fiscais são reflexos de erros no cadastramento dos pedidos. Por esse 

motivo, ambos KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos e KPI13 — Sincronização de 

Dados — Nota Fiscal apresentaram o mesmo resultado. 

���� KPI14 — ÍNDICE DE PEDIDO PERFEITO 

Pode-se considerar que o KPI14 — Índice de Pedido Perfeito seja uma 

combinação dos KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos e KPI13 — Sincronização de 

Dados — Nota Fiscal com o acréscimo da avaliação da questão tempo de colocação do 

pedido. Esse KPI mede a porcentagem de pedidos cadastrados de forma correta na sua 

integridade, em termos de preço, produto, dados da nota fiscal e tempo. Quanto maior o 

resultado desse KPI, melhor o desempenho da empresa. A empresa A e as interfaces A e B e 
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A e C apresentaram os melhores resultados — 98,9%, entre as empresas da amostra e 

empresas do benchmarking todos os países (TP) — 84,5% e América do Sul (AS) — 87,7%. 

Também no caso desse KPI, o GCI orientou que fosse considerada para a relação colaborativa 

da interface o mesmo resultado obtido pela empresa A. 

Assim como os KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos, e KPI13 — 

Sincronização de Dados — Nota Fiscal, para cálculo do KPI14 — Índice de Pedido Perfeito, 

foram considerados apenas os pedidos feitos pelos clientes do segmento de papel cut to size 

do mercado interno da empresa A. No período de junho a novembro de 2004, foram 

registrados 2.188 (dois mil cento e oitenta e oito) pedidos de papéis cut to size no mercado 

interno, dos quais a empresa A estima que 24 (vinte e quatro) apresentaram erros em termos 

de produto, preço, dados da nota fiscal e/ou tempo.  

O fator tempo foi o que mais prejudicou o resultado da empresa A no KPI14 

— Índice de Pedido Perfeito. Apesar de a empresa A definir um prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para entrega dos pedidos com frete CIF, podem ocorrer atrasos em função de problemas 

junto às transportadoras prestadoras de serviço para a empresa A. Além disso, a empresa A 

tornou a matriz da distribuidora do grupo em São Paulo em seu centro de distribuição. Isso, de 

certa forma, aumentou os problemas em relação a tempo de entrega de pedidos. Se antes os 

pedidos dos distribuidores saíam diretamente da fábrica da empresa A, agora a grande maioria 

sai da fábrica segue para a distribuidora do grupo em São Paulo e só então é despachada para 

os distribuidores.  

A empresa B obteve o segundo melhor desempenho em relação ao KPI14 — 

Índice de Pedido Perfeito — 97%. A empresa B monitora sistematicamente esse KPI, através 

do seu departamento de atendimento a clientes, o qual utiliza um robusto sistema de CRM. 

Além disso, a empresa B realiza visitas periódicas de benchmarking à empresas 

internacionais, tais como Staples, Office Depot, entre outras, para comparação do seu 
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desempenho e avaliação das melhores práticas de mercado. Segundo a empresa B, o índice de 

pedido perfeito de empresas como Staples e Office Depot é da ordem de 92%.  

As principais causas que impactam o índice de pedido perfeito da empresa B 

são:  

— ocorrência de problemas no momento de colocação dos pedidos no 

sistema pela equipe de vendas; 

— envio de produtos incorretos para os clientes; 

— envio de produto danificado; 

— erro nos dados do pedido causados pelo cliente. 

O centro de distribuição da empresa B é responsável por 0,6% dos problemas 

relacionados a pedidos de clientes. Os outros 2,4% estão relacionados a erros cometidos pelo 

departamento de vendas, pela transportadora ou pelo próprio cliente. 

A empresa C, que apresentou o terceiro melhor desempenho em relação ao 

KPI14 — Índice de Pedido Perfeito — 95%, não possui recursos que lhe permitam monitorar 

sistematicamente esse KPI. Ou seja, a empresa C estima que seu índice de pedido perfeito seja 

da ordem de 95%. A empresa C afirmou que os erros na entrega dos pedidos de seus clientes 

são decorrentes de falha humana, ocorridos mais freqüentemente junto à equipe do 

telemarketing.  

O gráfico abaixo apresenta o resultado comparativo entre as empresas A, B e 

C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação aos KPI´s 10 — Custos de Distribuição — % sobre vendas, 12 — Sincronização de 

Dados — Pedidos, 13 — Sincronização de Dados — Nota Fiscal e 14 — Índice de Pedido 

Perfeito, cuja unidade de medida é a porcentagem. 
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Gráfico 10 

Indicadores Padrão de Desempenho (KPI) — Porcentagem — Comparativo (Continuação) 
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— Resultados Expressos em Dias 

���� KPI04 — ESTOQUE — MATÉRIA-PRIMA 

O KPI04 — Estoque — Matéria-prima mede em dias o giro do estoque de 

matérias-primas. Quanto menor o prazo em dias do giro de estoque de matéria-prima, melhor 

o desempenho da empresa avaliada. Esse KPI não se aplica aos parceiros comerciais da 

empresa A, nem tampouco às interfaces A e B e A e C. Sendo assim, em relação ao KPI04 — 

Estoque — Matéria-prima, o desempenho da empresa A foi comparado apenas ao 

benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS). 

O resultado da empresa A nesse KPI — 11 dias, foi muito superior ao 

benchmarking todos os países (TP) — 34,1 dias, e América do Sul (AS) — 67,2 dias. 

Para cálculo do KPI04 — Estoque — Matéria-prima da empresa A, foram 

considerados o valor do estoque e o valor médio das compras diárias das matérias-primas para 

produção tanto de celulose como de papel, no período de 2004. Não só foram considerados 

como matéria-prima os chamados materiais secundários, ou seja, amido, peróxido de cloro, 

entre outros, bem como material de embalagem. 

���� KPI05 — ESTOQUE — PRODUTOS ACABADOS 

Esse KPI mede em dias o giro de estoque dos produtos acabados. Assim 

como o KPI04 — Estoque — Matéria-prima, quanto menor o resultado em dias do KPI05 — 

Estoque — Produtos Acabados, melhor é o desempenho das empresas. Segundo orientação do 

GCI, considerou-se para as interfaces A e B e A e C o mesmo resultado obtido pela empresa 

A nesse KPI. 

Sendo assim, a empresa A, bem como as interfaces A e B e A e C, 

apresentaram o melhor resultado — 27 (vinte e sete) dias, em relação ao benchmarking 

empresas de todos os países (TP) — 36,3 dias, e empresas da América do Sul (AS) — 37,4 

dias, no KPI05 — Estoque — Produtos Acabados.  
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Para cálculo do resultado da empresa A e, conseqüentemente, das interfaces 

A e B e A e C, no KPI05 — Estoque — Produtos Acabados, foram considerados o valor do 

estoque e o valor médio das vendas diárias de todos os produtos fabricados nas unidades 

fabris do grupo, ou seja, celulose, papel, papel cartão, papel colorido, entre outros. E ainda, os 

produtos que não são produzidos nas fábricas da empresa A, porém são comercializados pela 

distribuidora do grupo itens como toner, cartucho que também foram considerados para 

cálculo do giro de estoque de produtos acabados. 

���� KPI06 — ESTOQUE  — CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

O KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição mede em dias o giro de 

estoque dos produtos do fornecedor mantidos nos centros de distribuição dos parceiros 

comerciais. Também aqui, quanto menor o índice desse KPI, melhor será o resultado das 

empresas analisadas. Apesar de não aplicável à empresa A, para cálculo do índice desse KPI 

para a empresa A, o GCI solicita que o fornecedor faça uma estimativa do giro de estoque dos 

parceiros comerciais. A empresa A estimou para a empresa B um estoque de 15 (quinze) dias 

e, para a empresa C, 10 (dez) dias em relação a papel cut to size. Por orientação do GCI, para 

cálculo do índice final da empresa A no KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição, foi 

considerada a média dessas estimativas, ou seja, 13 (treze) dias. Para se chegar ao índice das 

interfaces A e B e A e C nesse KPI, também por orientação do GCI, repetiram-se para as 

interfaces os resultados obtidos pelas empresas B e C, respectivamente. 

O melhor resultado em termos do KPI06 — Estoque — Centro de 

Distribuição, em relação tanto à amostra como ao benchmarking todos os países (TP) — 16 

(dezesseis) dias, e América do Sul (AS) — 17,7 dias, foi obtido pela empresa C e, 

conseqüentemente, pela interface A e C — 7 (sete) dias, sendo esse o único KPI no qual a 

empresa C se destacou das demais empresas da amostra e do benchmarking. A empresa B, 

bem como a interface A e B, por sua vez, apresentou o pior resultado — 20 (vinte) dias, sendo 
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esse KPI o único no qual a empresa B apresentou o pior de todos os resultados. Para cálculo 

desse KPI, tanto a empresa B como a empresa C consideraram de forma agregada o giro de 

estoque, ou seja, o giro de todos os produtos comercializados e não apenas de papel cut to 

size.  

O baixo resultado da empresa B no KPI06 — Estoque — Centro de 

Distribuição e, inversamente, o bom desempenho da empresa C nesse KPI, pode ser 

justificado pela diferença na magnitude do mix de produtos comercializados por ambas as 

empresas, bem como no porte e na quantidade de clientes atendidos pelas empresas B e C. A 

empresa B comercializa cerca de 17.000 (dezessete mil) itens, já a empresa C administra 

cerca de 2.000 (dois mil) itens. Além disso, a empresa B mantém contratos de fornecimento 

com grandes organizações, as quais tendem a ser muito exigentes em termos de nível de 

serviço. Conforme já comentado anteriormente, do ranking das 500 maiores e melhores 

empresas da revista Exame, a empresa B mantém contrato de fornecimento de material de 

escritório com mais de 80%. Já a empresa C atua mais junto a médias e pequenas empresas, 

sendo o segmento de empresas copistas o mais representativo para a empresa C. O segmento 

de empresas copistas compra basicamente papel, estando mais preocupado com o critério 

preço e prazo de entrega do que com variedade em termos mix de produtos. A diferença no 

perfil dos clientes atendidos pelas empresas B e C justifica o maior investimento em estoque 

feito pela empresa B em relação à empresa C. 

���� KPI07 — ESTOQUE  — VAREJO 

Esse KPI mede o giro do estoque, em dias, dos produtos do fornecedor 

mantidos junto ao estoque varejista. Quanto menor esse KPI, melhor será o desempenho das 

empresas. Assim como no caso do KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição, o GCI pede 

uma estimativa em relação ao KPI07 — Estoque — Varejo por parte do fornecedor. Para 

fazer uma estimativa mais precisa acerca desse índice, a empresa A considerou os dados 
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obtidos no sistema sobre a relação comercial entre a distribuidora do grupo e um grande 

varejista nacional. Não foi possível levantar os dados dos últimos 6 (seis) meses, conforme 

recomendado pelo GCI, visto que, nesse período, a distribuidora do grupo não havia ganhado 

a cotação de fornecimento de papel cut to size para esse varejista. Foi possível obter apenas os 

dados sobre as vendas realizadas em julho de 2004. Entretanto, segundo o Coordenador de 

Mercado da empresa A, que foi designado pelo Superintendente de Marketing e Vendas para 

responder a esse KPI, a estimativa feita pela empresa A acerca do giro de estoque de papel cut 

to size nos grandes varejistas é bastante confiável. Além disso, o Coordenador de Mercado da 

empresa A é uma pessoa com bastante experiência junto ao mercado varejista, e sua principal 

atribuição dentro da empresa A é fomentar e gerenciar a venda de papel cut to size junto aos 

maiores grupos varejistas do mercado. 

Segundo dados obtidos no sistema da empresa A, o varejista em questão 

comprou da distribuidora do grupo, em julho de 2004, R$ 148.066,24 (cento e quarenta e oito 

mil, sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em papel cut to size. De acordo com o 

Coordenador de Mercado da empresa A, as vendas médias diárias de papel cut to size desse 

mesmo varejista é da ordem de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais). Sendo assim, seu 

giro de estoque de papel cut to size é de 33 (trinta e três) dias. Segundo o Coordenador de 

Mercado da empresa A, pode-se considerar de 30 (trinta) a 40 (quarenta) dias a média de dias 

de estoque de papel cut to size junto a grandes varejistas. Para cálculo do índice, foi 

considerado pela empresa A como estimativa para o KPI07 — Estoque — Varejo a média de 

30 (trinta) e 40 (quarenta) dias, ou seja, 35 (trinta e cinco) dias, sendo esse o pior resultado 

observado tanto em relação à amostra, como ao benchmarking feito com empresas de todos os 

países — 15,2 dias, e empresas da América do Sul (AS) — 19,4 dias. 

Assim como no caso do KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição, para 

se chegar ao índice do KPI07 — Estoque — Varejo para as interfaces A e B e A e C, foram 
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seguidas as recomendações do GCI, ou seja, repetiram-se para as interfaces os resultados 

obtidos pelas empresas B e C. 

A empresa B e a interface A e B apresentaram o melhor resultado quanto ao 

KPI07 — Estoque — Varejo — 9 (nove) dias. A empresa B possui, na sua área comercial, 2 

(duas) equipes de vendas com atuações diferentes de acordo com o perfil de cliente atendido. 

A equipe de Contratos é composta por Gerentes Comerciais, Gerentes e Coordenadores de 

Contas e Assistentes. Uma parte dessa equipe fica em campo, mantendo e fechando contratos, 

e outra parte dá o suporte interno em questões comerciais, tanto aos clientes como à equipe de 

campo. A equipe de Contratos atende a grandes organizações corporativas e comercializa 

basicamente serviço, ou seja, a terceirização dos serviços de almoxarifado e logística das 

empresas. Esse serviço traz grande vantagem competitiva à empresa B em relação à 

concorrência e é a grande inovação surgida nos últimos tempos no mercado Brasileiro de 

distribuição de material de escritório, informática e papelaria.  

Por tudo isso, a equipe de Contratos é responsável por grande parte do 

faturamento da empresa B. Já a equipe Spot, formada por 1 (um) Gerente, Supervisores e 

Vendedores, não comercializa o serviço oferecido pela equipe de Contratos, mas, sim, todo o 

mix de produtos da empresa B, por meio de telemarketing ativo e passivo, para empresas de 

médio e pequeno porte, varejistas, pessoas físicas, entre outros. Sendo assim, os clientes da 

equipe de Contratos não possuem estoque, visto que seu estoque é gerenciado e manuseado 

pela empresa B. Apenas os clientes da empresa B que são atendidos pela equipe Spot 

possuem estoque de produtos. A empresa B estima que os clientes da equipe Spot apresentem 

a média de 9 (nove) dias de estoque de material de escritório, informática e papelaria como 

um todo, ou seja, a estimativa feita pela empresa B para o KPI07 — Estoque — Varejo não 

considera apenas o produto papel cut to size. 
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A empresa C e a interface A e C apresentaram o segundo pior resultado em 

relação ao KPI07 — Estoque — Varejo — 30 dias. A empresa C afirma que seus clientes 

realizam mensalmente a compra de produtos para escritório. Sendo assim, a empresa C 

acredita que o giro de estoque dos seus clientes seja de 30 (trinta) dias. 

A empresa C tem pouca atuação no mercado de varejo, sendo a maioria dos 

seus clientes composta pelo que a empresa A chama de segmento Corporativo, ou seja, todo 

tipo de pessoa jurídica que adquire papel cut to size para consumo interno, e não para revenda. 

De fato, o segmento Corporativo tende a fazer cotação e aquisição mensal de material de 

escritório, informática e papelaria. 

O gráfico abaixo apresenta o resultado comparativo entre as empresas A, B e 

C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação aos KPI´s 04 — Estoque — Matéria-prima, 05 — Estoque — Produtos Acabados, 06 

— Estoque — Centro de Distribuição e 07 — Estoque — Varejo, cujas unidades de medida 

são expressas em dias. 
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Gráfico 11 

Indicadores Padrão de Desempenho (KPI) — Dias — Comparativo 
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— Resultados Expressos em Horas 

���� KPI09 — TEMPO DE CICLO DE PEDIDO 

O KPI09 — Tempo de Ciclo de Pedido mede em horas o tempo que as 

empresas levam para atender aos pedidos dos seus clientes. Ou seja, mede o lead time (tempo 

de resposta) das empresas. Quanto menor o resultado desse KPI, melhor avaliado será o 

resultado das empresas.  Por orientação do GCI, foi considerado como índice das interfaces A 

e B e A e C, o mesmo índice obtido pela empresa A — 24 (vinte e quatro) horas. Sendo 

assim, as empresas A e B e as interfaces A e B e A e C obtiveram o melhor resultado em 

relação à amostra e ao benchmarking todos os países (TP) — 50,4 horas, pior desempenho 

nesse KPI, e América do Sul (AS) — 38,8 horas. 

A empresa C, que apresentou índice de 30 (trinta) horas nesse KPI, afirma 

que, em raras ocasiões, pode chegar a um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para 

entrega dos pedidos dos seus clientes, o que a colocaria com o segundo pior resultado em 

termos do KPI09 — Tempo de Ciclo de Pedido.  

O gráfico abaixo apresenta o resultado comparativo entre as empresas A, B e 

C, interfaces A e B e A e C, benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS), em 

relação ao KPI09 — Tempo de Ciclo de Pedido único cuja unidade de medida é expressa em 

horas. 

 

 

 

 

Gráfico 12 
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Indicadores Padrão de Desempenho — (KPI) — Horas — Comparativo 
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Parte IV 
Conclusão 

1. Análise Crítica 

Na condução de ambas as pesquisas, Avaliação Qualitativa — Scorecard de 

Avaliação de Capacidade — e Avaliação Quantitativa — Indicadores padrão de desempenho, 

observou-se entre as empresas A e B quase que uma igualdade em termos de poder na relação 

comercial da interface, bem como uma convergência acerca dos resultados das pesquisas. 

Apesar das grandes diferenças17 em termos de tempo de atuação na indústria de papel cut to 

size no Brasil e de faturamento entre as empresas A e B, o Distribuidor B, por ser o maior 

fornecedor de materiais de escritório da América Latina, é capaz de minimizar o poder da 

empresa A na parceria comercial. O mesmo já não se  dizer do Distribuidor C. Ao contrário 

do Distribuidor B, o qual está no topo da lista dos 20% de Distribuidores da empresa A, 

responsáveis por 80% do seu faturamento, o Distribuidor C, que atua no mercado de 

distribuição de material de escritório a 14 (quatorze) anos e faturou, em 2004, R$ 12 milhões 

(doze milhões de reais), situa-se entre os 80% dos Distribuidores da empresa A, responsáveis 

por 20% do seu faturamento. Tal fato coloca o Distribuidor C em uma situação menos 

favorável, em termos de poder de negociação na relação comercial com a empresa A. 

A grande diferença entre as empresas A, B e C, que explica a divergência na 

relação de poder entre as interfaces A e B e A e C, está no modelo de gestão adotado por elas. 

A empresa B adota um modelo mais profissional de gestão, desvinculado da família 

                                                 
17  Tempo de atuação na indústria de papel cut to size no Brasil: Empresa A — mais de 45 (quarenta e cinco) anos; 

Distribuidor B — 10 (dez) anos. 
Faturamento em 2004: Empresa A — R$ 1,4 bilhões (um bilhão e quatrocentos milhões de reais); Distribuidor B — R$ 
30 milhões (trinta milhões de reais). 
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proprietária, quando comparado com as empresas A e C. A empresa A, quando da condução 

da presente dissertação, ainda era uma empresa familiar, que tentava profissionalizar a gestão 

do seu negócio. Já a empresa C é uma empresa familiar de médio porte, muito pouco 

profissional e não atualizada em termos de gestão. A vantagem da empresa B, em termos de 

gestão profissional, sobre as empresas A e C, tornou mais igualitária a relação comercial com 

seus fornecedores, dentre eles a empresa A e tornou a empresa B uma grande ameaça aos 

demais distribuidores de materiais de escritório no Brasil, tais como a empresa C. 

Segue abaixo a análise crítica acerca dos resultados obtidos com as pesquisas 

Scorecard de Avaliação de Capacidade, Indicadores padrão de desempenho — KPI, bem 

como com o resultado do benchmarking feito com todos os países (TP) e América do Sul 

(AS). 

1.1 Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Cremos que, em função do caráter qualitativo da pesquisa Scorecard de 

Avaliação de Capacidade, a quase total concentração das respostas dadas pelas empresas A, B 

e C em apenas uma pessoa, diretamente responsável pela boa relação comercial entre a 

empresa e seu parceiro comercial, leva a um viés nos resultados obtidos. Avaliar a empresa 

por meio de uma terceira parte, tal como clientes mais significativos, tornaria menos parcial 

os resultados obtidos. A forma como a ferramenta Scorecard de Avaliação de Capacidade 

projeta a resposta final às questões, ou seja, a condução de um workshop entre os parceiros 

comerciais, visa minimizar esse problema, pela busca de um consenso acerca da pontuação 

final da relação da interface em termos de ECR. Porém, como as empresas envolvidas no 

estudo de caso não conhecem as práticas propostas pelo ECR, tampouco estão sensibilizadas 

atualmente para adotá-las em suas operações, para condução da presente pesquisa, substituiu-
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se a condução do workshop pela seleção das respostas mais pessimistas, para obtenção da 

avaliação final da interface em termos de ECR. 

1.2 Indicadores Padrão de Desempenho — KPI 
A questão da concentração das respostas dadas pelas empresas A, B e C em 

apenas uma pessoa não impactou significativamente o resultado da pesquisa Indicadores 

padrão de desempenho — KPI. Por se tratar de uma pesquisa quantitativa, reduziu-se ao 

mínimo a subjetividade nas respostas. O problema aqui está na falta de padronização, tanto 

entre as empresas A, B e C, como entre os resultados dos próprios KPI´s da empresa A, do 

período de tempo considerado para obtenção dos dados, para cálculo do resultado final dos 

KPI´s. As empresas B e C consideraram os dados de 2004 para cálculo de todos os KPI´s e 

não o período de 6 (seis) meses, conforme recomendado pela ferramenta Indicadores padrão 

de desempenho — KPI para a maioria dos KPI´s. Já a empresa A considerou para cálculo da 

maioria dos KPI´s o período de 6 (seis) meses, porém, considerou o período 2004 para os 

KPI´s financeiros, ou seja, KPI´s 04 — Estoque — Matéria Prima, 05 — Estoque — Produtos 

Acabados e 10 — Custos de Distribuição — % sobre vendas. Isso ocorreu por limitação dos 

sistemas de informação financeira da empresa A, os quais não possibilitavam para o Analista 

de Custo, pessoa indicada pelo Superintendente de Marketing e Vendas para responder os 

KPI´s financeiros, uma fácil busca pelos dados de 6 (seis) meses para cálculo desses KPI´s. 

Por outro lado, os sistemas de informação comercial da empresa A permitiram um acesso 

mais fácil aos dados no período de 6 (seis) meses. 

E ainda, no caso do KPI03 — Entrega no Prazo, a empresa A utiliza um 

método de cálculo do índice diferente daquele recomendado pelo GCI. Segundo o GCI, para 

cálculo desse KPI, deve-se considerar a quantidade de pedidos entregues no prazo, divididos 

pelo total de pedidos feitos pelos clientes. Porém, a empresa A considera, apenas para os 
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casos de pedidos de clientes com frete CIF, o número de retiradas de produtos programadas, 

divididos pelo número de retiradas de produtos efetivamente ocorridas.  

A convergência das pontuações obtidas com a realidade das empresas A, B e 

C, porém, leva-nos a crer que as situações acima descritas, observadas durante o processo de 

coleta de dados, não tenham influenciado significativamente o resultado final do presente 

estudo de caso.  

1.3 Benchmarking 

1.3.1 Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Para o benchmarking feito com todos os países (TP) e América do Sul (AS), 

optou-se por considerar os valores médios dos resultados. A ferramenta Scorecard de 

Avaliação de Capacidade não fornece outras medidas estatísticas, tais como mediana ou 

moda, as quais poderiam ser utilizadas em conjunto e/ou comparadas com a média de todos os 

países (TP) e América do Sul (AS), para uma análise mais rigorosa dos resultados 

comparativos. 

1.3.2 Indicadores Padrão de Desempenho — KPI 

Também aqui foi utilizada a média dos resultados do benchmarking todos os 

países (TP) e América do Sul (AS), para comparação do desempenho das empresas da 

amostra, ou seja, empresas A, B e C e interfaces A e B e A e C, visto que a ferramenta 

Indicadores padrão de desempenho — KPI — não oferece outra medida estatística para 

comparação dos resultados. O uso em conjunto e/ou a comparação com outras medidas 

estatísticas, tais como a mediana ou a moda, poderia enriquecer a comparação do desempenho 

das empresas da amostra com a média do mercado. 
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No entanto, é provável que o processo de benchmarking possa ser 

aprimorado, assim que o ECR evoluir e oferecer mais dados estatísticos para análise 

comparativa dos resultados obtidos. 

2. Limitações 

Em função da dificuldade para obtenção dos dados por meio dos sistemas de 

informação das empresas entrevistadas, estimativas e ajustes tiveram de ser feitos para se 

chegar a uma resposta satisfatória acerca do resultado final de alguns dos KPI´s que compõe 

os Indicadores padrão de desempenho — KPI.  

Segue abaixo comentários das limitações sobre os resultados obtidos com as 

pesquisas Scorecard de Avaliação de Capacidade, Indicadores padrão de desempenho — KPI, 

bem como com o resultado do benchmarking feito com todos os países (TP) e América do Sul 

(AS). 

2.1 Scorecard de Avaliação de Capacidade 

No caso da avaliação qualitativa, ou seja, Scorecard de Avaliação de 

Capacidade, em função da sua natureza subjetiva, foi observado pelo pesquisador um viés 

positivo em algumas respostas dadas pelos representantes das empresas A, B e C. Por estarem 

algumas das questões do Scorecard de Avaliação de Capacidade diretamente relacionadas às 

atividades e, conseqüentemente, ao desempenho dos entrevistados, percebeu-se uma 

supervalorização da nota em algumas questões. A condução de um workshop entre as 

empresas A e B e A e C, para se chegar a um consenso acerca da nota colaborativa do 

desempenho das interfaces, conforme recomendado pelo GCI, poderia minimizar a ocorrência 

de supervalorização da nota em algumas questões. Entretanto, como as empresas envolvidas 

no estudo de caso não conhecem as práticas propostas pelo ECR, não estão sensibilizadas 
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atualmente para adotá-las em suas operações e, também, por limitação de tempo dos 

entrevistados, não foi possível realizar o workshop, que foi substituído pela seleção das notas 

mais pessimistas, para consideração da nota colaborativa das interfaces A e B e A e C. 

2.2 Indicadores Padrão de Desempenho — KPI 
Em função de limitações no processo de coleta de dados pelos sistemas de 

informações das empresas da amostra, ou seja, empresas A, B e C, foram feitas estimativas 

dos dados para cálculo do resultado final em alguns KPI´s. Por exemplo, no caso do KPI02 — 

Nível de Serviço/fill rate, a empresa C estimou como sendo 98% seu índice de nível de 

serviço. O mesmo ocorreu em relação ao KPI03 — Entregas no Prazo. Tanto a empresa B 

como a empresa C fizeram uma estimativa para esse KPI, 97% e 95%, respectivamente. 

Houve estimativa também no cálculo dos KPI´s 06 — Estoque — Centro de Distribuição, 08 

— Ruptura de Estoque, 12 — Sincronização de Dados — Pedidos e 14 — Índice de Pedido 

Perfeito. 

No caso dos KPI´s financeiros, ou seja, KPI´s 04 — Estoque — Matéria 

Prima, 05 — Estoque — Produtos Acabados e 10 — Custos de Distribuição — % sobre 

vendas, em virtude de limitações dos sistemas de informações financeiras, não foi possível 

desagregar os dados referentes apenas aos produtos da linha de papel cut to size, de todos os 

produtos comercializados pela empresa A. Ou seja, o resultado final desses KPI´s 

correspondem ao desempenho de todas as unidades de negócio que compõem a empresa A, 

tais como a unidade florestal e distribuidora da companhia A, e não apenas da divisão de 

papel cut to size, objeto do presente estudo de caso.  
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2.3 Benchmarking 
No caso tanto da avaliação qualitativa — Scorecard de Avaliação de 

Capacidade, como da avaliação quantitativa — Indicadores padrão de desempenho — KPI, 

pretendia-se proceder ao benchmarking com demais empresas no Brasil. Porém, a limitação 

imposta pela ferramenta Globalscorecard, de proceder ao benchmarking apenas quando o 

número de registros de pesquisas cadastradas for maior do que 5 (cinco), inviabilizou a 

comparação dos resultados da amostra com a média das empresas brasileiras. Por esse motivo, 

o benchmarking com empresas no Brasil foi substituído pelo benchmarking com empresas da 

América do Sul (AS). 

Mesmo assim, houve grande diferença na quantidade de registros entre as 

empresas de todos os países (TP) e América do Sul (AS). No caso da avaliação qualitativa — 

Scorecard de Avaliação de Capacidade, o número médio de pesquisas cadastradas por todos 

os países (TP) foi de 46 (quarenta e seis), enquanto que, em relação a empresas da América do 

Sul (AS), 6 (seis) foi o número médio de registros. Com relação à avaliação quantitativa — 

Indicadores padrão de desempenho — KPI, o número médio de registros de empresas de 

todos os países (TP) foi de 150 (cento e cinqüenta), e o de empresas da América do Sul (AS) 

foi de 18 (dezoito). 

2.3.1 Scorecard de Avaliação de Capacidade 

Na questão S402 — “As metas de nível de serviço para o armazém do cliente 

são atingidas com consistência”, o número de registros de empresas da América do Sul (AS) 

apresentou-se inferior ao mínimo necessário de 5 (cinco) registros para se proceder ao 

benchmarking, o que viabilizou a comparação das empresas A, B e C, e interfaces A e B e A e 

C, apenas com empresas de todos os países (TP). 

Além disso, não foi possível registrar a nota da empresa A para a questão 

S402 — “As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 



 147

consistência”. Segundo o GCI, essa questão não se aplica à empresa A, fornecedora de papel 

cut to size, sendo aplicável apenas aos atacadistas, ou seja, empresas B e C do presente estudo 

de caso. Porém, a empresa A respondeu a essa questão, visto que o Coordenador de Mercado, 

pessoa designada pelo Superintendente de Marketing e Vendas para responder essa questão, 

além de possuir bastante experiência junto ao mercado varejista, gerencia a venda de papel cut 

to size junto a grandes varejistas nacionais. Ou seja, ele tem informações acerca do índice de 

nível de serviço dos Distribuidores B e C para com seus clientes varejistas.  

Sendo assim, na questão S402 — “As metas de nível de serviço para o 

armazém do cliente são atingidas com consistência”, consideraram-se as notas individuais das 

empresas B e C, ou seja, 1 (um) e 3 (três) pontos, respectivamente, para as interfaces A e B e 

A e C. 

Também não foi possível registrar as notas das empresas A, B e C para as 

questões S404 — “Quantas retiradas de produto são feitas com atraso em relação ao 

cronograma”, S405 — “Existe algum padrão definido nos problemas de cronograma de 

retirada de produto? Por exemplo, dia, hora, localização, regime de temperatura”, e S406 — 

“Qual o tempo médio perdido na retirada de produto”. Segundo o GCI, essas questões se 

aplicam apenas a empresas de transporte, porém, todas as empresas da amostra responderam a 

essas questões. 

2.3.2 Indicadores Padrão de Desempenho — KPI 

Em função da limitação imposta pela ferramenta Globalscorecard, de 

proceder ao benchmarking apenas quando o número de registros de pesquisas cadastradas for 

maior do que 5 (cinco), não foi possível fazer o benchmarking em uma das questões da 

avaliação quantitativa, Indicadores padrão de performance — KPI. O KPI11 — “Custos de 

Distribuição — R$ por caixa”, o qual só pôde ser comparado com empresas do mesmo país, 
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apresentou número de registros inferior a 5 (cinco), mínimo necessário para se proceder ao 

benchmarking, quando selecionadas apenas empresas no Brasil.  

3. Recomendações para Futuro 

3.1 Empresas 

A condução de um estudo de caso similar, porém com empresas da indústria 

brasileira de papel cut to size, que estejam interessadas e comprometidas em adotar o ECR em 

suas operações individuais e colaborativas com algum parceiro comercial, viabilizaria a 

condução de um workshop entre os parceiros comerciais e tornaria mais próximo da realidade 

organizacional o trabalho acadêmico. 

Nesse caso, poder-se-ia seguir o recomendado pelo GCI, ou seja, começar 

usando, individualmente e de forma colaborativa, a pesquisa Scorecard de Avaliação de 

Capacidade Básico, a qual é recomendada para empresas que estão dando os primeiros passos 

para adoção do ECR em suas operações. Conforme as empresas forem evoluindo em relação 

às questões do Scorecard de Avaliação de Capacidade Básico, poderiam então passar para o 

Scorecard de Avaliação de Capacidade Intermediário, indicado para empresas que já tenham 

experiência com a adoção do ECR em suas operações. Tendo chegado a certo grau de 

maturidade em termos de ECR, por meio das questões do Scorecard de Avaliação de 

Capacidade Intermediário, as empresas poderiam passar a adotar o Scorecard de Avaliação de 

Capacidade Pleno, a fim de atingir maiores níveis de excelência de gestão em termos de ECR. 

O estímulo à adoção do ECR e do uso da ferramenta de Avaliação de 

Capacidade em termos de ECR — Globalscorecard, principalmente por demais empresas 

brasileiras, tanto da indústria de papel cut to size, como do ramo de Mercearia seca (não 

alimento), aumentaria o número de registros, melhoraria a qualidade do benchmarking, e 
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tornaria possível a condução do benchmarking das pesquisas qualitativa — Scorecard de 

Avaliação de Capacidade, e quantitativa — Indicadores padrão de performance — KPI, com 

empresas no Brasil.  

Além disso, uma flexibilização maior da metodologia de cálculo dos KPI`s, 

que permitisse refletir a realidade e as particularidades das empresas avaliadas, minimizaria 

divergências de cálculo em termos do que é recomendado pelo ECR e o que, de fato, as 

empresas adotam para avaliar suas operações. Exemplificando: para cálculo do KPI03 — 

Entrega no Prazo, a empresa A considera apenas os casos de pedidos de clientes com frete 

CIF, ou seja, entregas de pedidos que estejam sob a sua responsabilidade e não sob a 

responsabilidade dos seus clientes, como ocorre nos caso de pedidos FOB. E ainda, ao 

contrário do recomendado pelo GCI, o qual afirma que, para cálculo desse KPI, deve-se 

considerar a quantidade de pedidos entregues no prazo, divididos pelo total de pedidos feitos 

pelos clientes, a empresa A considera, para cálculo das entregas feitas no prazo, o número de 

retiradas de produtos programadas, divididos pelo número de retiradas de produtos 

efetivamente ocorridas.  

3.2 Estudo 

Em termos acadêmicos, seria importante proceder a um estudo comparativo 

mais profundo, acerca da real implicação da adoção das recomendações do ECR para o 

resultado operacional e financeiro das empresas. 

Por exemplo, em termos de Scorecard de Avaliação de Capacidade, em E1 

— Dados Comuns e Padrão de Comunicação, nos Habilitadores, a questão E-107 faz o 

seguinte questionamento: “Nas comunicações eletrônicas com seu parceiro comercial você 

usa o padrão XML da GCI?”. Um estudo que permitisse comparar, em relação a ganhos de 

eficiência operacional, amostras de empresas que adotam o padrão XML da GCI, versus 
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amostras de empresas que adotam outro padrão de comunicação eletrônica com os parceiros 

comerciais, versus empresas que não adotam qualquer padrão de comunicação eletrônica, 

seria útil para validar a aplicabilidade e a eficácia desse aspecto particular do ECR. 

Em termos de Indicadores padrão de desempenho, poderia proceder-se a um 

estudo acerca do KPI14 — Índice de Pedido Perfeito, o qual mede a combinação de pedidos 

sem retoque que são completados no tempo certo e faturados corretamente, sem nenhum erro. 

Um estudo que verificasse os custos e os impactos gerados nas atividades operacionais e nos 

aspectos financeiros de empresas que buscam aumentar seu Índice de Pedido Perfeito e sua 

efetiva correlação com os benefícios gerados pelo aumento desse índice, tais como satisfação 

e retenção de clientes, possibilitaria averiguar as vantagens, desvantagens e impactos 

organizacionais da busca pelo aumento do Índice de Pedido Perfeito. 

Em termos mais conceituais, seria interessante proceder a um estudo com 

empresas do setor de Mercearia Seca (não alimentos) no Brasil, que já adotam o ECR com 

alguns parceiros comerciais, que analisasse os impactos financeiros e operacionais, tanto 

positivos como negativos, advindos de uma colaboração maior entre fabricantes e varejistas. 

Tal estudo permitiria testar a relação custo x benefício dos investimentos feitos pelas 

empresas para adequar suas atividades operacionais a um modelo de gestão colaborativo entre 

os parceiros comerciais, conforme demandado pelo ECR. 
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4. Considerações Finais 

4.1 Aplicação das Técnicas e Conceitos ECR ao Caso Específico — 
Vantagens e Benefícios 

A condução da presente dissertação leva-nos a concluir que é possível aplicar 

as técnicas e conceitos pregados pelo movimento ECR ao estudo de caso específico. A precisa 

resposta a todas as questões, tanto da avaliação qualitativa, ou seja, Scorecard de Avaliação 

de Capacidade, como da avaliação quantitativa, Indicadores padrão de performance — KPI, 

por parte dos representantes das empresas A, B e C, baseia tal conclusão. 

De fato, em conseqüência da realização das pesquisas Scorecard de 

Avaliação de Capacidade e Indicadores padrão de desempenho — KPI, observou-se que a 

adoção de padrões e métodos de trabalho comuns entre os parceiros comerciais, um dos 

principais focos das práticas do ECR, poderia gerar uma série de pontos de melhoria 

operacional para as empresas envolvidas no estudo de caso. Entre os principais benefícios 

operacionais gerados para as empresas A, B e C, advindos de melhoria nos índices de 

Estratégia de Abastecimento e Capabilidades, a qual apresentou pior desempenho dentre 

todos os critérios do Gerenciamento de Estoque, podemos destacar: 

— diminuição de estoques; 

— liberação de espaços dedicados a estoques; 

— redução da falta de produtos; 

— redução do prazo de entrega de produtos; 

— a implementação de entrega programada de produtos poderia levar à 

redução no tempo de carregamento (Fabricante) e descarregamento 

(Distribuidor); 

— a adoção efetiva de um sistema eletrônico para troca de dados entre os 

parceiros comerciais proporcionaria: 
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� redução do tempo dos representantes das empresas A, B e C: 

eliminaria a necessidade de contatos telefônicos freqüentes e, 

também, reduziria a necessidade de visitas do fabricante ao 

distribuidor; 

� diminuição ou até mesmo eliminação da ocorrência de erros no 

processo de colocação de pedidos; 

— eliminação do processo de conferência dos pedidos recebidos 

(Fabricante) e colocados (Distribuidor). 

Melhoria nos índices de Sortimento e Introdução de Novos Produtos, os 

quais apresentaram pior desempenho comparativo aos demais critérios do Gerenciamento da 

Demanda, aprimoraria a gestão da carteira de produtos da empresa A, tanto em termos de 

lançamento como de administração da linha de produtos dentro da empresa A, nos 

Distribuidores B e C e seus clientes. A atuação colaborativa entre fabricante e distribuidores, 

nas atividades de manutenção e divulgação da linha de produtos e desenvolvimento de novos 

produtos mais alinhados às expectativas do cliente final, poderia aumentar o mix de produtos 

da empresa A comercializados pelos Distribuidores B e C, bem como o índice de sucesso dos 

novos produtos desenvolvidos pela empresa A. Talvez uma estratégia combinada de pull junto 

ao consumidor final (Consumer Marketing), geradora de demanda e reconhecimento de 

marca, e push junto aos distribuidores (Trade Marketing), que garanta a disponibilidade do 

produto no Distribuidor, seja capaz de melhorar os índices de Sortimento e Introdução de 

Novos produtos na indústria A, nos Distribuidores B e C, e interfaces A e B e A e C. 

Para melhorar os índices de Quantificação do Valor, Custo e Lucro, menor 

nota de todos os critérios de Habilitadores, seria necessário maior nível de colaboração e 

confiança entre as empresas A, B e C, visto que a melhora desse índice demanda maior 

transparência por parte dos parceiros comerciais acerca dos custos envolvidos por toda a 

cadeia de suprimentos. O benchmarking da empresa A junto ao Distribuidor B, visando 

analisar a adoção do método de Custeio Baseado em Atividades entre o distribuidor B e 
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algum dos seus parceiros comerciais, poderia permitir a implementação desse método de 

custeio de forma colaborativa entre a empresa A e o distribuidor B, que já utiliza o método de 

custeio ABC para a tomada de decisões com outros parceiros comerciais, bem como entre a 

empresa A e o distribuidor C. A adoção conjunta do método de Custeio Baseado em 

Atividades tornaria mais claro os custos relacionados à distribuição dos papéis cut to size 

entre as interfaces A e B e A e C.  Isso poderia servir de base para o processo de tomada de 

decisões acerca de políticas de distribuição. 

Em um setor que comercializa produtos considerados commodities, como é o 

caso da indústria de papel cut to size, em que as margens operacionais são baixas, tanto para o 

fabricante como para seus distribuidores, operar com maior eficiência, a custos inferiores aos 

da concorrência, seria um grande diferencial competitivo para as empresas do presente estudo 

de caso. Além disso, parte dos ganhos financeiros provenientes da redução das ineficiências 

operacionais poderia ser repassada aos consumidores finais, seja por meio de melhores 

preços, seja por meio de melhores serviços prestados pelo Distribuidor. A efetiva adoção das 

técnicas e conceitos referentes ao ECR na rotina operacional das empresas A, B e C traria 

vantagens e benefícios diretos tanto para as empresas analisadas no presente estudo de caso, 

como para seus clientes finais. A atuação de forma mais colaborativa traria vantagens 

competitivas importantes para as empresas A, B e C junto ao mercado brasileiro de papel cut 

to size visto que, segundo informações obtidas junto aos entrevistados, aparentemente até o 

momento, os demais concorrentes não estão atuando de forma colaborativa com seus 

parceiros comerciais. 

4.2 Resultado Final da Aplicação do ECR ao Caso 
De maneira geral, o resultado da aplicação do Scorecard de Avaliação de 

Capacidade ao caso prático indica que as empresas A, B e C, bem como as interfaces A e B e 
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A e C, estão próximas da média de mercado em termos de ECR. Comparando as notas médias 

totais18, em relação à nota máxima possível de 4 (quatro) pontos, do benchmarking todos os 

países (TP — 2,4 pontos) e América do Sul (AS — 2,5 pontos), às notas do Scorecard total 

obtidas pelas empresas A (2,3 pontos), B (2,3 pontos) e C (2,1 pontos), e interfaces A e B (2,2 

pontos), e A e C (1,9 pontos), observa-se que as empresas do estudo de caso, apesar de terem 

apresentado notas totais inferiores ao benchmarking todos os países (TP) e América do Sul 

(AS), estão próximas da média geral das empresas, quanto à adoção da filosofia ECR em suas 

operações.  

Também em relação aos critérios mais globais do Scorecard de Avaliação de 

Capacidade, ou seja, Gerenciamento da Demanda, Gerenciamento de Estoques e 

Habilitadores, as empresas A, B e C e interfaces A e B e A e C apresentaram notas inferiores 

ao benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS). Houve exceção apenas no 

critério Gerenciamento da Demanda, em que a empresa A obteve nota superior às empresas 

do benchmarking.  

Observa-se, ainda, que as empresas A e B estão mais próximas do atual 

padrão internacional em termos de adequação às práticas do ECR. Já a interface A e C está 

mais distante desse padrão. 

Se, por um lado, a pontuação obtida no Scorecard de Avaliação de 

Capacidade por parte das empresas da amostra não está muito distante da pontuação obtida 

pelas demais empresas de todos os países (TP) e América do Sul (AS), por outro lado, está 

bem distante do que estabelece o ECR em termos de excelência de gestão operacional, ou 

seja, uma pontuação máxima de 4 (quatro) pontos. 

                                                 
18  O Scorecard de Avaliação de Capacidade não fornece a nota final do benchmarking todos os países (TP) e América do 

Sul (AS). A nota média final do benchmarking TP e AS foi calculada com base nos resultados médios dos critérios 
Gerenciamento da Demanda, Gerenciamento de Estoque e Habilitadores.  
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A tabela e o gráfico abaixo apresentam a nota total do Scorecard e as notas 

dos critérios Gerenciamento da Demanda, Gerenciamento de Estoques e Habilitadores, 

recebidas pelas empresas da amostra, A, B e C, e interfaces A e B e A e C, e empresas do 

benchmarking todos os países (TP) e América do Sul (AS). 

 

 
 

Tabela 11 

Comparativo Notas Totais e por Critérios 

 

TP AS A B C A+B A+C
2,4 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2 1,9
2,4 2,4 2,5 2,2 2,0 2,2 1,8
2,5 2,5 2,1 2,3 1,9 2,0 1,7
2,2 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 2,1

CRITÉRIO

Comparativo Notas Totais & Por Critérios

HABILITADORES 
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE 

SCORECARD TOTAL
GERENCIAMENTO DA DEMANDA 
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Parte VI 
Anexos 

 

 

KPI01 — Participação de Mercado —  Share na Categoria em relação a meta 

Propósito Esta é uma medição do lado da "demanda" e melhor usada internamente ou em 

colaboração com o parceiro comercial. Este KPI mede o progresso em relação 

à categoria definida da empresa ou segmento alvo de mercado. Este KPI não 

se presta muito para benchmarking.  

Medida % do mercado total versus meta. 

Definição Para cada categoria almejada, o valor monetário das vendas da empresa na 

categoria, dividido pelo total de vendas daquela categoria versus a meta. 

Período de 

tempo 

A empresa define o período de tempo. 

Exemplo (minhas vendas / total) meta 1. definir a categoria (ex. comida para animais de 

estimação) 2. estabelecer uma meta para a participação (ex. 18%) 3. executar 

um plano comercial 4. medir os resultados em comparação à meta (obtido 

17% versus uma meta de 18%) 5. o KPI é 94,4% da meta (17/18) 

Quando/Como Mensurado 

Empresa Única — auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Participação do fornecedor 

no mercado total (dados de 

medição do mercado)  

Participação do varejista no 

mercado total (dados de 

medição do mercado)  

Participação do fornecedor na 

categoria do varejista & 

participação do varejista no 

mercado total (dados de 

medição do mercado)    
  

 

Anexo A — KPIs 
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KPI02 — Nível de Serviço — Fill Rate 

Propósito Para medir até que ponto as unidades ou itens pedidos estão sendo entregues de 

forma completa como medido pelo recebedor. Esta é uma medição de 

caixa/negociação unidade/volume. Entregas em excesso e pendências não 

devem ser incluídas nessa medição. 

Medida % dos itens entregues conforme pedido 

Definição Para todos os itens pedidos pela empresa, o % entregue conforme pedido 

(medida de caixa) 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo Medida de caixa (ex: Se 50 caixas do item "A" e 75 caixas do item "B" foram 

pedidas, mas 50 caixas do item "A" e 60 caixas do item "B" foram entregues, o 

nível de atendimento seria de 88% (110/125))  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para centro de 

distribuição do cliente (Para 

entrega direto à loja, 

fabricante para a loja)  

Centro de distribuição do 

cliente para loja  

Fabricante para centro de 

distribuição do cliente para loja 

(Para entrega direto à loja, 

fabricante para a loja)    
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KPI03 — Entregas no Prazo 

Propósito Para medir o processamento do pedido e desempenho da distribuição. 

Medida % de pedidos entregues no prazo 

Definição Número de pedidos entregues no prazo dividido pelo número total de pedidos 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo 1700 pedidos colocados 1560 entregues no prazo KPI = 91,8%  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para centro de 

distribuição do cliente (Para 

entrega direto à loja, 

fabricante para a loja)  

Centro de distribuição do 

cliente para loja  

Fabricante para centro de 

distribuição do cliente para 

loja (Para entrega direto à loja, 

fabricante para a loja)    
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KPI04 — Estoque — Matéria Prima 

Propósito Medir o estoque na cadeia de suprimento 

Medida Dias 

Definição Valor do estoque de matérias-primas dividido pelo valor médio das 

compras diárias desses itens (calculado com base no histórico dos últimos 

seis meses). 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo Estoque = $1.000.000 Valor médio de compra diária = $75.000 Estoque = 

13,3 dias (1.000.000 / 75.000)  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Estoque de matéria-prima do 

fabricante e embalagem 

Não se aplica  Não se aplica    
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KPI05 — Estoque — Produtos Acabados 

Propósito Medir o estoque na cadeia de suprimento 

Medida Dias 

Definição Valor do estoque de produtos acabados (custo da mercadoria) dividido pelo 

valor médio das vendas diárias desses itens (quando computados ao custo de 

mercadorias vendidas), média dos últimos seis meses. 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo Estoque = $1.000.000 Valor médio de vendas diárias = $75.000 Estoque = 13,3 

dias (1.000.000 / 75.000)  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Estoque de produtos 

acabados do fabricante  

Não se aplica Estoque de produtos acabados 

do fabricante    
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KPI06 — Estoque — Centro de Distribuição 

Propósito Medir o estoque na cadeia de suprimento 

Medida Dias 

Definição Valor do estoque mantido no centro de distribuição do varejista dividido pelo 

valor médio das compras diárias desses itens. Média dos últimos seis meses. 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo Estoque = $1.000.000 Valor médio de compra diária = $75.000 Estoque = 

13,3 dias (1.000.000 / 75.000)  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Estimativa do fornecedor do 

nível médio de estoque de 

produtos do fornecedor 

mantidos no centro de 

distribuição do cliente.  

Média de dias de estoque no 

centro de distribuição do 

varejista.  

Média de dias de estoque de 

produtos do fornecedor 

mantidos no centro de 

distribuição do varejista.    
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KPI07 — Estoque — Varejo 

Propósito Medir o estoque na cadeia de suprimento 

Medida Dias 

Definição Valor do estoque mantido nas lojas do varejista (valor de venda ao consumidor) 

dividido pelo valor médio de vendas diárias desses itens. Média dos últimos seis 

meses. 

Período de 

tempo 

Usa os sistemas de dados disponíveis pela empresa. Reporta a média desses 

pontos de dados dos últimos 6 últimos meses. 

Exemplo Estoque = $1.000.000 Valor médio de compras diárias = $75.000 Estoque = 13,3 

dias (1.000.000 / 75.000)  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Estimativa do fornecedor da 

média de dias de estoque dos 

produtos do fornecedor 

mantidos nas lojas de varejo. 

Média de dias de estoque 

mantido nas lojas do varejista. 

Média de dias de estoque de 

produtos do fornecedor 

mantidos nas lojas do varejista. 
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KPI08 — Ruptura de Estoque 

Propósito Mede até que ponto o produto está disponível quando o cliente deseja comprá-lo. 

Este KPI é medido no ponto de vendas, apenas, como uma medida de falta no 

estoque. 

Medida % de itens fora de estoque 

Definição Número médio de itens não disponíveis dividido pelo número total de itens. 

Período 

de tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo A Ruptura deve ser medida com o máximo de freqüência permitida. A meta deve 

ser estabelecer uma abordagem sistemática de medição diária. Entretanto, a chave 

é medir a Ruptura com base na capacidade existente (diário, semanal, mensal). 

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Centro de distribuição do 

fabricante  

Centro de distribuição do 

cliente e ponto de venda do 

varejo  

Ponto de venda do varejo    
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KPI09 — Tempo de Ciclo de Pedido 

Propósito Mede a capacidade de resposta da cadeia de suprimento. Essa medição abrange 

desde a geração do pedido até a entrega. Este KPI deve ser uma média de 

mercado ou uma medição do tempo de resposta (lead time) "normal". 

Medida horas 

Definição O número de horas desde a geração do pedido até o recebimento do pedido. 

Período 

de tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo Pedidos enviados ao fabricante ao meio-dia. Selecionado e embarcado as 17 

horas do dia seguinte, mais 5 horas de tempo de trânsito. Total de lead time = 35 

horas 

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Centro de distribuição do 

fabricante para o centro de 

distribuição do cliente.  

Centro de distribuição do 

cliente para a loja.  

Centro de distribuição do 

fabricante para o centro de 

distribuição do cliente.    
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KPI10 — Custos de Distribuição — % Sobre Vendas 

Propósito Mede o custo da cadeia de suprimento. Este KPI abrange os custos da cadeia de 

suprimento com o processamento de pedidos (apenas fabricantes/fornecedores), 

custos de armazenagem e transporte. 

Medida % sobre vendas 

Definição O custo total de distribuição dos produtos (produtos acabados, armazenagem, 

pessoal e equipamento, transporte do centro de distribuição para a doca de 

recebimento, descarga) dividido pelo valor total de vendas desses produtos. 

Período 

de tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo Custos de distribuição = $75.000 Vendas = $1.000.000 Custos de distribuição = 

7,5% das vendas  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para o centro de 

distribuição do cliente. (Para 

entrega direta na loja, 

fabricante para a loja).  

Centro de distribuição do 

cliente para a loja.  

Fabricante para o centro de 

distribuição do cliente para a 

loja.    
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KPI11 — Custos de Distribuição — R$ por Caixa 

Propósito Mede o custo da cadeia de suprimento. Este KPI abrange os custos da cadeia de 

suprimento com o processamento de pedidos (apenas fabricantes/fornecedores), 

custos de armazenagem e transporte. Este KPI só pode ser usado para 

benchmarking interno onde são usadas moedas constantes. Ele não pode ser usado 

para benchmarking externo onde são usadas moedas diferentes. Unidade de 

moeda local por caixa  

Medida Custo total de distribuição de produtos (produtos acabados, armazenagem, pessoal 

e equipamento, transporte do centro de distribuição para a doca de recebimento, 

descarga) dividido pelo número de caixas físicas entregues. 

Definição Custo total de distribuição de produtos (produtos acabados, armazenagem, pessoal 

e equipamento, transporte do centro de distribuição para a doca de recebimento, 

descarga) dividido pelo número de caixas físicas entregues. 

Período 

de tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo Custos de distribuição = $75.000 Vendas = 32.250 caixas físicas Custos de 

distribuição = $2,40 por caixa (inserir o KPI como 2,4)  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para centro de 

distribuição do cliente. (Para 

entrega direta na loja, 

fabricante para loja).  

Centro de distribuição do 

cliente para a loja.  

Fabricante para o centro de 

distribuição do cliente para a 

loja.    
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KPI12 — Sincronização de Dados — Pedidos 

Propósito Mede o alinhamento de dados mestres neutros entre parceiros comerciais. % 

de faturas com dados neutros/mestres corretos. 

Medida % de pedidos corretos 

Definição O % de itens pedidos com dados coincidentes, onde a especificação do 

produto e o preço estão corretos logo na primeira vez. 

Período de 

tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo Número de pedidos = 20 Pedidos com erros = 16 KPI 16/20 = 80%  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para cliente  Fabricante para cliente  Fabricante para cliente    
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KPI13 — Sincronização de Dados — Nota Fiscal 

Propósito Mede o alinhamento de todos os dados incluídos nas faturas, entre os 

parceiros comerciais. 

Medida % de faturas corretas 

Definição O número de itens faturados totalmente corretos dividido pelo total de 

faturas. 

Período de 

tempo 

Média dos últimos seis meses. 

Exemplo Número de faturas = 20 Número de faturas com erros = 10 KPI = 10/20 = 

50%  

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante para cliente  Fabricante para cliente  Fabricante para cliente    
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KPI14 — Índice de Pedido Perfeito 

Propósito Este KPI é opcional e mede a combinação de pedidos sem retoque que são 

completados no tempo correto e faturadas corretamente, sem nenhum erro. 

Medida % 

Definição O número de pedidos sem erros, com todas as linhas preenchidas corretamente, 

no tempo correto e faturadas corretamente, dividido pelo número total. 

Período de 

tempo 

Média dos últimos 6 meses. 

Exemplo Número de faturas = 100 Número preenchido perfeitamente = 62 KPI = 62% 

Quando/Como Mensurado 

Empresa única - auto 

avaliação do 

fabricante/fornecedor 

Empresa única - auto 

avaliação do varejista 

Scorecard Conjunto - 

Avaliação Conjunta 

Fabricante/fornecedor para 

cliente 

Fornecedor para varejista Fabricante/fornecedor para 

cliente   
  

 

(GLOBALSCORECARD. O QUE — Introduzindo Indicadores-Padrão de Desempenho. Disponível em: 
<http://www.Globalscorecard.net/getting_started/the_what.asp>. Acesso em: 05 jun. 2005.). 
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Nível Intermediário Scorecard
Gerenciamento da Demanda

D1 Estratégias de Demanda e Capabilidades

D101 A sua empresa compartilha estratégias e objetivos claros que são conhecidos por 
todos os funcionários? (estratégico / comercial / financeiro / operacional)

Não Um pouco Alguns Bastante

D102 Até que ponto as informações são compartilhadas abertamente com seu parceiro 
comercial? (estratégico / comercial / financeiro / operacional)

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

D103 Quão eficaz é sua comunicação com seu parceiro comercial? (estratégico / 
comercial / financeiro / operacional)

Ineficaz Precisa melhorar 
muito

Precisa melhorar 
um pouco

Muito eficaz

D104 As novas idéias e percepções são compartilhadas de forma colaborativa com seu 
parceiro comercial?

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

D105 As equipes seniores apóiam o conceito de trabalhar de forma colaborativa com seu 
parceiro comercial?

Não As vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

D106 Você acredita que existe um nível suficientemente bom de confiança com o seu 
parceiro comercial para trabalhar de forma mais colaborativa?

Não Limitado Desenvolvendo Sim

D107 Existem processos estabelecidos para informar os problemas ao seu parceiro 
comercial assim que eles são identificados?

Não Ad-hoc, mas não 
formalizado

Formalizado, 
mas sem sempre 
obedecido

Formalizado e 
obedecido

D108 Você e seu parceiro comercial estão trabalhando com objetivos e critérios de 
medição semelhantes?

Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sim

D109 As pessoas que fazem a interface comercial têm autonomia para tomar decisões? Não Não, mas está 
sendo estudado

Autonomia 
limitada

Sim

D110 A parceria está estudando um modo melhor de trabalhar em conjunto? Não Considerando Evoluindo Sim

D111 Existe uma investigação ativa quando o parceiro comercial fornece um feedback? Não Ocasionalmente, 
mas 
informalmente

Frequentemente, 
mas 
informalmente

Sim, existe um 
processo formal 
de feedback

Anexo B— Scorecard 
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D112 O feedback do parceiro comercial é traduzido em ações positivas? Não Ocasionalmente Na maioria das 
vezes

Sempre

D113 Qual o nível de preparo dos parceiros comerciais para trabalhar em projetos 
confidenciais?

Ainda não 
estão 
preparados

Pode-se pensar, 
dependendo da 
natureza do 
projeto

Atualmente 
estamos 
estudando uma 
oportunidade

Já estamos 
fazendo isso

D114 Existem recursos humanos disponíveis entre os parceiros para impulsionar os 
negócios de forma pró-ativa?

Não Insuficiente Precisa equilibrar Sim

D115 Até que ponto vocês trabalham em equipes multifuncionais com seu parceiro 
comercial?

Nunca Raramente Frequentemente Sempre

D116 Existem investimentos suficientes em programas de treinamento e 
desenvolvimento para ajudar a melhorar as relações comerciais?

Não Ad hoc Sim, mas 
raramente

Sim, com 
frequência

D117 Todas as pessoas que fazem a interface comercial conhecem e entendem os 
princípios por trás do trabalho colaborativo?

Não Algumas Na maioria das 
vezes

Todas

D2 Sortimento

D201 Existe um ciclo regular, acordado mutuamente, para revisar a categoria de 
sortimento?

Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

D202 Cada produto do sortimento pode ser justificado sob a perspectiva do consumidor? Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Todas

D203 Existe um conjunto de critérios acordados para estabelecer a justificativa para o 
cadastro de um produto?

Não Informal Formal, mas 
nem sempre 
obedecido

Formal e 
sempre usado

D204 Os planos de implementação do sortimento da loja, display e merchandising são 
ativamente monitorados?

Não Às vezes Frequentemente Sempre

D205 O desempenho do sortimento é avaliado em relação aos objetivos estabelecidos? Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sim

D206 O aprendizado obtido com o desempenho do sortimento é compartilhado e usado 
para melhorar o desempenho futuro?

Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Sim
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D3 Promoções

D301 Ambos os parceiros entendem a estratégia de precificação da categoria? Não Precisa de um 
esclarecimento 
substancial

Precisa de algum 
esclarecimento

Sim

D302 Existe um plano de execução de promoções que se encaixa no prazo de entrega 
do parceiro comercial?

Não Pretendemos ter Plano em 
andamento

Sim

D303 Os planos para promoções são comunicados de forma eficaz para o parceiro 
comercial?

Não Pretendemos Acabamos de 
começar

Sim

D304 Existe uma base racional acordada, sob o ponto de vista do consumidor, para 
todas as promoções?

Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sim

D305 Existem objetivos comerciais claros para todas as promoções? Não Alguns Na maioria das 
vezes

Todos

D306 Todos os parceiros da cadeia de suprimento estão ativamente envolvidos no 
planejamento de promoções, quando apropriado?

Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Sim

D307 A realização das promoções é monitorada por toda a cadeia de suprimento? Não Raramente Frequentemente Sempre

D308 Todas as promoções são avaliadas segundo os objetivos? Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sim

D309 O aprendizado pós-promoção é compartilhado e usado para melhorar o 
desempenho futuro?

Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Sim

D4 Introdução de Novos Produtos

D401 Existe um compromisso ativo com NPD nas relações comerciais? Não Ad-hoc, mas não 
formalizado

Formalizado, 
mas nem sempre 
seguido

Sim

D402 Os planos de NPD são compartilhados nos estágios iniciais de desenvolvimento? Não Com cautela Bastante 
propenso

Muito propenso

D403 Os parceiros comerciais relevantes de toda a cadeia de suprimento estão 
envolvidos no processo de planejamento NPD?

Não Ad-hoc, mas não 
formalizado

Formalizado, 
mas não seguido

Sim

D404 A cadeia de suprimento facilita o lançamento sem incidentes e o fornecimento 
contínuo do novo produto?

Não Possivelmente Provavelmente Sempre

D405 A implementação do lançamento de um novo produto na loja é monitorada de 
forma ativa?

Não Às vezes Freqüentemente Sempre

D406 Existe um conjunto de medidas acordadas com seu parceiro comercial para que 
juntos possam determinar o sucesso ou o fracasso de um produto?

Não Ad-hoc, mas não 
formalizado

Formalizado, 
mas nem sempre 
seguido

Sim
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D5 Criação de Valor para o Consumidor

D501 Existe um conhecimento claro sobre quem é o consumidor final? Não Limitado Considerável Conhecimento 
total

D502 Existe um conhecimento significativo das dinâmicas do consumidor no mercado? Não Limitado Considerável Conhecimento 
total

D503 É realizada alguma pesquisa em conjunto para conhecer melhor a categoria (por 
exemplo, como ela é composta, suas dinâmicas, etc)?

Não Às vezes Frequentemente Sempre

D504 A pesquisa e as informações relevantes são compartilhadas de forma pró-ativa por 
toda a cadeia de suprimento?

Não Às vezes Freqüentemente Sim

D505 O lojista e o consumidor são pesquisados? Não Às vezes Freqüentemente Totalmente

D506 Os planos de propaganda e de marketing direto são compartilhados entre os 
parceiros comerciais?

Não Raramente Freqüentemente, 
mas não sempre

Sim

D507 Existe um plano em conjunto para comunicação com o consumidor sobre a 
categoria (por exemplo, utilização de folheto interno do lojista)?

Não Às vezes Na maioria das 
vezes

Sim

Gerenciamento de Estoque

S1 Estratégias de Abastecimento e Capabilidades

S101 As operações estão alinhadas com uma estratégia conjunta com a cadeia de 
suprimento?

Não Não sei Estamos quase 
lá

Sim

S102 Estão sendo realizadas ações para redução de estoque e de lead time por toda a 
cadeia de suprimento?

Não Algumas Bastante Sempre

S103 Estão sendo tomadas ações para reduzir o lead time desde o recebimento do 
pedido até a entrega ao consumidor?

Não - muitas 
limitações

Estudando idéias Implementando 
idéias

As reduções 
estão sendo 
atingidas

S104 Existe uma comunicação eficaz entre os parceiros comerciais sobre as mudanças 
no formato do produto, por exemplo, de caixas de papelão para bandejas?

Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sempre

S2 Abastecimento Pró-ativo

S201 Os pedidos são gerados automaticamente, de acordo com as vendas e a previsão 
de vendas do produto?

Não Um pouco de 
processamento 
manual

Quase nenhum 
processamento 
manual

Sim

S202 Os sistemas de abastecimento estão preparados para responder rapidamente a 
uma nova demanda?

Não Um pouco de 
atraso

Atraso mínimo Sim

S203 Procura-se constantemente novas formas de otimização do fluxo de produtos por 
toda a cadeia de suprimento? Por exemplo, consolidação, transporte, etc?

Não Ad-hoc Freqüentemente Constantement
e

S204 O produto é rastreado por toda a cadeia de suprimento? Não Algumas vezes Na maioria das 
vezes

Sim
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S205 A disponibilidade do produto na prateleira é monitorada? Não Irregularmente Regularmente Sempre

S206 Normalmente, qual é o seu nível de carregamento do veículo? Muito espaço 
ocioso

Espaço ocioso 
moderado

Praticamente 
cheio

Cheio

S207 Backhaul, em geral. Que proporção de pernas de viagem são rodadas com 
veículos vazios?

Grande 
proporção

Proporção 
moderada

Limitada Nenhuma

S208 Existem sistemas de rastreamento de veículo sendo utilizados? Não Estamos 
planejando ter

Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sim

S209 São utilizados sistemas para otimizar o gerenciamento de rota? Não Estamos 
planejando ter

Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sim

S3 Excelência Operacional

S301 Com que rapidez as informações de demanda são comunicadas por toda a cadeia 
de suprimento para fins de previsão e abastecimento?

Nunca Semanalmente Diariamente Em tempo real

S302 A previsão de demanda é ajustada de acordo com as flutuações de curto prazo das 
vendas?

Não Raramente Freqüentemente Sim

S303 As informações sobre mudanças na quantidade de produtos, por exemplo, 
promoções, feitas de forma eficaz entre os parceiros comerciais?

Não Raramente Na maioria das 
vezes

Sempre

S4 Integração da Produção Orientada pela Demanda

S401 As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 
consistência?

Raramente Às vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

S402 As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 
consistência?

Raramente Às vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

S403 Existem procedimentos mutuamente acordados para retiver problemas de entrega? Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, 
documentado

S404 Quantas retiradas de produto são feitas com atraso em relação ao cronograma? Uma grande 
proporção

Proporção 
significativa

Algumas Mínima

S405 Existe algum padrão definido nos problemas de cronograma de retirada de 
produto? Por exemplo, dia, hora, localização, regime de temperatura?

Nenhum 
padrão

Várias áreas de 
problemas

Algumas áreas 
de problemas

Uma ou duas 
áreas de 
problemas

S406 Qual o tempo médio perdido na retirada de produto? Várias horas Algumas horas Uma hora Minutos

S407 Quantas entregas de produto são feitas com atraso em relação ao cronograma? Uma grande 
proporção

Proporção 
significativa

Algumas Mínima

S408 Existe um padrão definido nos problemas de cronograma de entrega? Por 
exemplo, dia, hora, localização, regime de temperatura?

Nenhum 
padrão

Várias áreas com 
problemas

Poucas áreas 
com problema

Uma ou duas 
áreas com 
problemas

S409 Qual o tempo médio perdido na entrega? Várias horas Algumas horas Uma hora Minutos
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S410 Existem procedimentos mutuamente acordados para corrigir os problemas de 
cronograma?

Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, 
documentado

S411 Qual é o nível de discrepância em termos de produto entre o pedido e o recebido? Muito grave Algumas 
discrepâncias - 
generalizadas

Algumas 
discrepâncias - 
isoladas

Mínimo

S412 Existem procedimentos para informar as discrepâncias de produto? Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, 
documentado

S413 Existem procedimentos para corrigir as discrepâncias de produto? Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, 
documentado

S414 Com que freqüência ocorrem problemas com a documentação de entrega no ponto 
de coleta?

Com 
freqüencia

Às vezes Raramente Nunca

S415 Com que freqüência ocorrem problemas com a documentação d entrega no ponto 
de entrega?

Com 
freqüencia

Às vezes Raramente Nunca

S416 Existe algum problema com a etiquetagem do produto? Sérios 
problemas

Às vezes Raramente Nunca

Habilitadores

E1 Dados Comuns e Padrão de Comunicação

E101 Como os seus sistemas de TI fazem interface com os do seu parceiro comercial? 
(operacional / pedidos / previsão de demanda / pagamento)

Sistema 
manual

Necessidade 
significativa de 
retrabalho dos 
dados

Necessidade 
mínima de 
retrabalho dos 
dados

Transparente. 
Sem 
necessidade de 
retrabalho dos 
dados

E102 Existe investimento suficiente na estrutura de TI que garanta os benefícios dos 
avanços tecnológicos?

Não Investimentos 
locais

Sim, mas de vez 
em quando

Sim

E103 Todo o pessoal-chave tem acesso a e-mail e à Internet? Não Algumas Na maioria das 
vezes

Todos

E104 Você e seus parceiros comerciais estão prontos para realizar a maioria das 
atividades comerciais business-to-business através do comércio eletrônico dentro 
de dois anos?

Não Possivelmente Provavelmente Sim

E105 Vocês estão usando o número GTIN de 14 dígitos? Não Pretendemos Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sim

E106 Vocês estão usando o número GLN? Não Pretendemos Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sim

E107 Nas comunicações eletrônicas com seu parceiro comercial você usa o padrão XML 
da GCI?

Não Pretendemos Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sempre

E108 São colocados códigos de barra, ou etiquetas de rádio-freqüência, no exterior das 
caixas para fins de rastreamento do produto?

Não Pretendemos Em teste. 
Acabamos de 
iniciar

Sim
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E2 Quantificação do Valor, Custo e Lucro

E201 Existe uma análise detalhada dos custos na cadeia de suprimento? Não Só em nível alto Sim, ad hoc Sim, constante

E202 Os dados de Custo Baseado na Atividade são usados nos seus processos 
conjuntos de tomada de decisão com o parceiro comercial?

Não Em quantidade 
limitada

Quando 
necessário

Continuamente

E203 Vocês estão trabalhando juntos para reduzir os custos da cadeia de suprimento 
como um todo?

Não Acabamos de 
começar

Sim, alguns 
exemplos 
específicos

Continuamente

E3 Segurança do Produto e dos Processos de Qualidade

E301 Existem medidas mutuamente acordadas para monitorar reclamações sobre o 
produto?

Sistema 
manual

Às vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

E302 Existe um padrão de qualidade orientado para o cliente? Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, totalmente 
documentado

E303 Existe um procedimento pró-ativo para impulsionar melhorias de forma consistente 
na qualidade do produto?

Não Ad hoc Sim, mas não 
documentado

Sim, totalmente 
documentado

E304 As melhorias na qualidade são informadas ao cliente de forma consistente? Não Algumas vezes Na maioria das 
vezes

Sempre

E305 Existe uma abordagem pró-ativa para lidar com incidentes, tais como recolhimento 
de produtos?

Não Ad hoc Sim, mas não 
documentada

Sim, totalmente 
documentada

E306 Todos os produtos são totalmente aprovados em termos de segurança? Não Alguns Na maioria das 
vezes

Todos

E307 Está sendo tomada alguma providência com relação às questões ambientais, tais 
como minimizar embalagens?

Não Estudando idéias Implementando 
idéias

Sim

 

(GLOBALSCORECARD. COMO — Introduzindo Três Níveis de Scorecard. Disponível em: 
<http://www.Globalscorecard.net/getting_started/the_how.asp>. Acesso em: 05 jun. 2005.) 
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CRITÉRIOS DO BENCHMARK
TIPO: Parceiro Comercial e Empresa Única CANAL DE DISTRIBUIÇÃO: Todos
PAÍS: Todos e América do Sul TIPO DE NEGÓCIO: Todos

CATEGORIA DE PRODUTO: Mercearia Seca (Não Alimento) 

TP: Todos os países **: Ocorrência inferior a 5 registros. Não foi possível fazer benchmarking
AS: América do Sul

A B C A + B A + C
TP AS TP AS TP AS TP AS

2,3 2,3 2,1 2,2 1,9
2,5 2,2 2,0 2,2 1,8

1,0 2,0 2,5 2,7 4,0 4,0 58 8,0 2,9 2,5 2,5 2,5 2,3
D101 A sua empresa compartilha estratégias e objetivos claros que são 

conhecidos por todos os funcionários? (estratégico / comercial / financeiro / 
operacional) 

1,0 1,0 2,3 2,1 4,0 4,0 58 8,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0

D102 Até que ponto as informações são compartilhadas abertamente com seu 
parceiro comercial? (estratégico / comercial / financeiro / operacional) 

1,0 2,0 2,4 2,6 4,0 4,0 55 8,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0

D103 Quão eficaz é sua comunicação com seu parceiro comercial? (estratégico / 
comercial / financeiro / operacional) 

1,0 2,0 2,7 2,7 4,0 4,0 54 7,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0

D104 As novas idéias e percepções são compartilhadas de forma colaborativa 
com seu parceiro comercial? 

1,0 2,0 2,3 2,8 4,0 4,0 55 8,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0

D105 As equipes seniores apóiam o conceito de trabalhar de forma colaborativa 
com seu parceiro comercial? 

1,0 2,0 3,0 2,9 4,0 4,0 53 8,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0

D106 Você acredita que existe um nível suficientemente bom de confiança com 
o seu parceiro comercial para trabalhar de forma mais colaborativa? 

1,0 2,0 2,8 2,6 4,0 4,0 53 8,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

D107 Existem processos estabelecidos para informar os problemas ao seu 
parceiro comercial assim que eles são identificados? 

1,0 2,0 2,2 2,5 4,0 4,0 53 8,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0

D108 Você e seu parceiro comercial estão trabalhando com objetivos e critérios 
de medição semelhantes? 

1,0 2,0 2,6 2,4 4,0 4,0 52 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

D109 As pessoas que fazem a interface comercial têm autonomia para tomar 
decisões? 

1,0 1,0 2,5 2,9 4,0 4,0 52 8,0 4,0 4,0 1,0 4,0 1,0

D110 A parceria está estudando um modo melhor de trabalhar em conjunto? 1,0 2,0 2,3 2,9 4,0 4,0 51 8,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0

D111 Existe uma investigação ativa quando o parceiro comercial fornece um 
feedback? 

1,0 2,0 2,3 2,8 4,0 4,0 52 8,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0

D112 O feedback do parceiro comercial é traduzido em ações positivas? 2,0 2,0 2,8 2,9 4,0 4,0 51 8,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0
D113 Qual o nível de preparo dos parceiros comerciais para trabalhar em 

projetos confidenciais? 
1,0 1,0 2,3 2,0 4,0 4,0 52 8,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

D114 Existem recursos humanos disponíveis entre os parceiros para impulsionar 
os negócios de forma pró-ativa? 

1,0 1,0 2,7 3,4 4,0 4,0 51 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

D115 Até que ponto vocês trabalham em equipes multifuncionais com seu 
parceiro comercial? 

1,0 2,0 2,6 2,8 4,0 4,0 51 8,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0

D116 Existem investimentos suficientes em programas de treinamento e 
desenvolvimento para ajudar a melhorar as relações comerciais? 

1,0 2,0 2,3 2,9 4,0 4,0 51 8,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0

D117 Todas as pessoas que fazem a interface comercial conhecem e entendem 
os princípios por trás do trabalho colaborativo? 

1,0 2,0 2,7 3,1 4,0 4,0 51 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Legenda:
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  A B C A + B A + C
TP AS TP AS TP AS TP AS
1,0 1,3 2,4 2,1 4,0 4,0 45 8,0 1,5 1,3 1,7 1,3 1,3

D201 Existe um ciclo regular, acordado mutuamente, para revisar a categoria de 
sortimento? 

1,0 1,0 2,5 1,9 4,0 4,0 48 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D202 Cada produto do sortimento pode ser justificado sob a perspectiva do 
consumidor? 

1,0 2,0 2,8 2,6 4,0 4,0 48 8,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0

D203 Existe um conjunto de critérios acordados para estabelecer a justificativa 
para o cadastro de um produto? 

1,0 1,0 2,4 1,6 4,0 4,0 48 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D204 Os planos de implementação do sortimento da loja, display e 
merchandising são ativamente monitorados? 

1,0 2,0 2,7 2,6 4,0 4,0 48 8,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

D205 O desempenho do sortimento é avaliado em relação aos objetivos 
estabelecidos? 

1,0 1,0 2,4 1,9 4,0 4,0 48 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D206 O aprendizado obtido com o desempenho do sortimento é compartilhado e 
usado para melhorar o desempenho futuro? 

1,0 1,0 2,4 2,0 4,0 4,0 48 8,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0

1,1 2,0 2,4 2,9 4,0 4,0 46 8,0 3,1 2,8 2,0 2,6 2,0
D301 Ambos os parceiros entendem a estratégia de precificação da categoria? 1,0 1,0 2,1 2,3 4,0 4,0 47 8,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0

D302 Existe um plano de execução de promoções que se encaixa no prazo de 
entrega do parceiro comercial? 

1,0 2,0 2,1 2,6 4,0 4,0 47 8,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0

D303 Os planos para promoções são comunicados de forma eficaz para o 
parceiro comercial? 

1,0 2,0 2,4 3,3 4,0 4,0 47 8,0 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0

D304 Existe uma base racional acordada, sob o ponto de vista do consumidor, 
para todas as promoções? 

1,0 1,0 2,0 2,5 4,0 4,0 47 8,0 3,0 3,0 1,0 3,0 1,0

D305 Existem objetivos comerciais claros para todas as promoções? 1,0 2,0 2,2 3,1 4,0 4,0 47 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
D306 Todos os parceiros da cadeia de suprimento estão ativamente envolvidos 

no planejamento de promoções, quando apropriado? 
1,0 2,0 2,4 2,8 4,0 4,0 48 8,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0

D307 A realização das promoções é monitorada por toda a cadeia de 
suprimento? 

1,0 1,0 2,1 2,4 4,0 4,0 48 8,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0

D308 Todas as promoções são avaliadas segundo os objetivos? 1,0 1,0 2,1 2,5 4,0 4,0 47 8,0 3,0 3,0 1,0 3,0 1,0
D309 O aprendizado pós-promoção é compartilhado e usado para melhorar o 

desempenho futuro? 
1,0 2,0 2,2 3,1 4,0 4,0 47 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1,3 1,3 2,5 2,1 4,0 4,0 48 8,0 2,2 1,8 1,3 1,8 1,3
D401 Existe um compromisso ativo com NPD nas relações comerciais? 1,0 2,0 2,3 2,8 4,0 4,0 47 8,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0
D402 Os planos de NPD são compartilhados nos estágios iniciais de 

desenvolvimento? 
1,0 1,0 2,3 2,0 4,0 4,0 47 8,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D403 Os parceiros comerciais relevantes de toda a cadeia de suprimento estão 
envolvidos no processo de planejamento NPD? 

1,0 1,0 2,2 1,8 4,0 4,0 47 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D404 A cadeia de suprimento facilita o lançamento sem incidentes e o 
fornecimento contínuo do novo produto? 

1,0 2,0 2,1 2,8 4,0 4,0 48 8,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0

D405 A implementação do lançamento de um novo produto na loja é monitorada 
de forma ativa? 

1,0 1,0 2,1 2,3 4,0 4,0 47 8,0 3,0 2,0 1,0 2,0 1,0

D406 Existe um conjunto de medidas acordadas com seu parceiro comercial 
para que juntos possam determinar o sucesso ou o fracasso de um 
produto? 

1,0 1,0 2,3 1,8 4,0 4,0 47 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Promoções 

Número de 
Registros Critério

Introdução de Novos Produtos 

Máximo da 
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A B C A +  B A +  C
T P AS TP AS T P AS TP AS
1,1 1 ,7 2 ,2 2,2 4,0 4 ,0 45 8,0 2 ,7 2 ,6 2,3 2,6 2 ,1

D 501 E xis te  um  conhec im en to  c la ro  sob re  quem  é  o  consum ido r fina l?  1 ,0 2 ,0 2 ,3 3,1 4,0 4 ,0 48 8,0 3 ,0 3 ,0 3,0 3,0 3 ,0
D 502 E xis te  um  conhec im en to  s ign ifica tivo  das d inâm icas do consum ido r no  

m ercado? 
1 ,0 2 ,0 2 ,8 2,8 4,0 4 ,0 47 8,0 3 ,0 3 ,0 3,0 3,0 3 ,0

D 503 É  rea lizada  a lgum a pesqu isa  em  con jun to  pa ra  conhecer m elho r a  
ca tego ria  (por exem p lo , com o  e la  é  com pos ta , suas  d inâm icas , e tc )?  

1 ,0 2 ,0 2 ,1 2,4 4,0 4 ,0 48 8,0 2 ,0 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0

D 504 A  pesqu isa  e  as  in form ações re levan tes  são com partilhadas  de form a  p ró -
a tiva  po r toda a  cade ia  de sup rim en to?  

1 ,0 1 ,0 2 ,2 2,0 4,0 4 ,0 48 8,0 2 ,0 2 ,0 1,0 2,0 1 ,0

D 505 O  lo jis ta  e  o  consum ido r são pesqu isados?  1 ,0 2 ,0 2 ,1 2,4 4,0 4 ,0 48 8,0 2 ,0 2 ,0 3,0 2,0 2 ,0
D 506 O s p lanos  de  propaganda e  de  m arketing  d ire to  são com partilhados  entre  

os parce iros  com erc ia is?  
1 ,0 2 ,0 2 ,6 3,3 4,0 4 ,0 48 8,0 4 ,0 4 ,0 2,0 4,0 2 ,0

D 507 E xis te  um  p lano  em  con jun to  para  com un icação  com  o  consum idor sobre  a  
ca tego ria  (por exem p lo , u tilização de fo lhe to  in terno  do  lo jis ta )?  

1 ,0 2 ,0 2 ,1 2,6 4,0 4 ,0 47 8,0 3 ,0 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0

2 ,1 2 ,3 1,9 2,0 1 ,7
1,0 1 ,0 2 ,5 2,1 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,5 1 ,8 1,3 1,3 1 ,3

S 101  A s  operações  es tão  a linhadas  com  um a es tra tég ia  con jun ta  com  a  cade ia  
de sup rim en to?  

1 ,0 1 ,0 2 ,1 1,9 4,0 4 ,0 45 8,0 1 ,0 1 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 102  E s tão  sendo  rea lizadas  ações  para  redução de  es toque e  de lead  tim e po r 
toda a  cade ia  de suprim ento?  

1 ,0 1 ,0 2 ,6 2,0 4,0 4 ,0 45 8,0 1 ,0 2 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 103  E s tão  sendo  tom adas ações para  reduz ir o  lead tim e  desde  o  receb im en to  
do ped ido  a té  a  en trega  ao consum ido r?  

1 ,0 1 ,0 2 ,5 2,0 4,0 4 ,0 45 8,0 1 ,0 2 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 104  E xis te  um a com un icação  e ficaz en tre  os  pa rce iros  com erc ia is  sob re  as  
m udanças  no  fo rm a to  do produ to , po r exem p lo , de  ca ixas de pape lão para  
bande jas?  

1 ,0 2 ,0 2 ,3 2,5 4,0 4 ,0 45 8,0 3 ,0 2 ,0 2,0 2,0 2 ,0

1,3 2 ,0 2 ,6 3,1 4,0 4 ,0 43 8,0 1 ,7 2 ,2 2,2 1,7 1 ,7
S 201  O s ped idos  são gerados autom aticam en te , de  acordo com  as vendas  e  a  

p rev isão de vendas  do  produto? 
1 ,0 1 ,0 2 ,5 1,6 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,0 1 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 202  O s s is tem as  de abas tec im ento  es tão p repa rados  pa ra  responder 
rap idam ente  a  um a  nova dem anda? 

1 ,0 1 ,0 2 ,7 2,0 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,0 3 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 203  P rocu ra -se  cons tan tem en te  novas  fo rm as  de  o tim ização  do  fluxo  de  
p rodu tos  po r toda  a  cade ia  de  suprim ento?  P or exem p lo , conso lidação , 
transporte , e tc?  

1 ,0 1 ,0 2 ,3 1,8 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,0 2 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 204  O  p roduto  é  ras treado  po r toda  a  cade ia  de  suprim ento? 1 ,0 1 ,0 2 ,0 1,9 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,0 2 ,0 2,0 1,0 1 ,0
S 205  A  d ispon ib ilidade  do  p roduto  na p ra te le ira  é  m onito rada? 1 ,0 1 ,0 1 ,9 1,9 4,0 4 ,0 44 8,0 1 ,0 1 ,0 1,0 1,0 1 ,0
S 206  N orm a lm ente , qua l é  o  seu  n íve l de  ca rregam en to  do  veícu lo? 1 ,0 2 ,0 2 ,2 2,9 4,0 4 ,0 43 8,0 3 ,0 3 ,0 3,0 3,0 3 ,0
S 207  B ackhau l, em  gera l, Q ue p ropo rção de pernas  de  v iagem  são  rodadas  com  

veícu los  vaz ios?  
1 ,0 1 ,0 2 ,1 2,4 4,0 4 ,0 43 8,0 2 ,0 3 ,0 3,0 2,0 2 ,0

S 208  E xis tem  s is tem as  de ras tream en to  de  veícu lo  sendo  u tilizados?  1 ,0 2 ,0 2 ,4 3,6 4,0 4 ,0 42 8,0 4 ,0 4 ,0 4,0 4,0 4 ,0
S 209  S ão u tilizados  s is tem as  pa ra  o tim iza r o  gerenc iam en to  de  ro ta?  1 ,0 1 ,0 2 ,0 2,3 4,0 4 ,0 43 8,0 1 ,0 1 ,0 4,0 1,0 1 ,0

1,0 1 ,0 2 ,0 1,6 4,0 4 ,0 45 8,0 2 ,0 2 ,0 1,0 2,0 1 ,0
S 301  C om  que rap idez as  in form ações de dem anda  são com un icadas  po r toda  a  

cade ia  de  sup rim en to  pa ra  fins  de  p rev isão  e  abastec im en to?  
1 ,0 1 ,0 2 ,4 1,6 4,0 4 ,0 43 8,0 1 ,0 1 ,0 1,0 1,0 1 ,0

S 302  A  previsão de dem anda  é  a jus tada  de  acordo com  as  flu tuações  de curto  
p razo das  vendas?  

1 ,0 1 ,0 2 ,9 2,5 4,0 4 ,0 44 8,0 3 ,0 3 ,0 1,0 3,0 1 ,0

S 303  A s  in form ações  sobre  m udanças  na  quan tidade  de p rodu tos , po r exem p lo , 
p rom oções , fe itas  de  fo rm a e ficaz en tre  os  parce iros  com erc ia is?  

1 ,0 1 ,0 2 ,2 2,1 4,0 4 ,0 44 8,0 2 ,0 2 ,0 1,0 2,0 1 ,0

C riação  d e V a lo r p a ra  o  C o n su m id o r 

Ab astec im en to  P ró -a tivo  

E xce lên c ia  O p erac io n a l 

M ín im o  d a 
am o stra

M éd ia  d a 
am o stra  

M áxim o  d a  
am o stra

N ú m ero  d e 
R eg is tro s  C rité rio
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A B C A + B A + C
TP AS TP AS TP AS TP AS
1,0 2,0 2,7 3,2 4,0 4,0 46 8,0 3,3 3,1 3,2 3,0 2,9

S401 As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 
consistência? 

1,0 2,0 2,8 3,1 4,0 4,0 43 8,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0

S402 As metas de nível de serviço para o armazém do cliente são atingidas com 
consistência? 

1,0 ** 2,0 ** 4,0 ** 5 < 5 - 1,0 3,0 1,0 3,0

S403 Existem procedimentos mutuamente acordados para retiver problemas de 
entrega? 

1,0 1,0 2,7 2,8 4,0 4,0 43 8,0 3,0 4,0 1,0 3,0 1,0

S407 Quantas entregas de produto são feitas com atraso em relação ao 
cronograma? 

1,0 2,0 3,3 3,8 4,0 4,0 43 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

S408 Existe um padrão definido nos problemas de cronograma de entrega? Por 
exemplo, dia, hora, localização, regime de temperatura? 

1,0 2,0 2,7 3,8 4,0 4,0 29 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

S409 Qual o tempo médio perdido na entrega? 1,0 2,0 2,9 3,3 4,0 4,0 43 8,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0
S410 Existem procedimentos mutuamente acordados para corrigir os problemas 

de cronograma? 
1,0 1,0 2,5 1,9 4,0 4,0 43 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

S411 Qual é o nível de discrepância em termos de produto entre o pedido e o 
recebido? 

1,0 2,0 2,5 3,6 4,0 4,0 43 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

S412 Existem procedimentos para informar as discrepâncias de produto? 1,0 2,0 2,9 3,5 4,0 4,0 43 8,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0
S413 Existem procedimentos para corrigir as discrepâncias de produto? 1,0 2,0 2,7 3,5 4,0 4,0 43 8,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0
S414 Com que freqüência ocorrem problemas com a documentação de entrega 

no ponto de coleta? 
1,0 2,0 2,2 2,9 4,0 4,0 43 8,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0

S415 Com que freqüência ocorrem problemas com a documentação d entrega 
no ponto de entrega? 

1,0 2,0 2,1 3,0 4,0 4,0 42 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

S416 Existe algum problema com a etiquetagem do produto? 1,0 2,0 2,3 3,1 4,0 4,0 43 8,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0
2,4 2,5 2,4 2,4 2,1

1,0 1,9 2,2 2,7 4,0 4,0 48 8,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,6
E101 Como os seus sistemas de TI fazem interface com os do seu parceiro 

comercial? (operacional / pedidos / previsão de demanda / pagamento) 
1,0 2,0 2,4 2,3 4,0 4,0 46 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

E102 Existe investimento suficiente na estrutura de TI que garanta os benefícios 
dos avanços tecnológicos? 

1,0 2,0 2,5 3,8 4,0 4,0 46 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

E103 Todo o pessoal-chave tem acesso a e-mail e à Internet? 1,0 2,0 2,7 3,6 4,0 4,0 46 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
E104 Você e seus parceiros comerciais estão prontos para realizar a maioria das 

atividades comerciais business-to-business através do comércio eletrônico 
dentro de dois anos? 

1,0 2,0 2,8 3,4 4,0 4,0 46 8,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0

E105 Vocês estão usando o número GTIN de 14 dígitos? 1,0 2,0 2,2 3,3 4,0 4,0 46 8,0 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0
E106 Vocês estão usando o número GLN? 1,0 1,0 1,8 1,9 4,0 4,0 44 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
E107 Nas comunicações eletrônicas com seu parceiro comercial você usa o 

padrão XML da GCI? 
1,0 1,0 1,7 1,5 4,0 4,0 44 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

E108 São colocados códigos de barra, ou etiquetas de rádio-freqüência, no 
exterior das caixas para fins de rastreamento do produto? 

1,0 1,0 2,6 3,4 4,0 4,0 30 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Dados Comuns e Padrão de Comunicação 

Integração da Produção Orientada pela Demanda 
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A B C A + B A + C
TP AS TP AS TP AS TP AS
1,0 1,3 2,2 2,2 4,0 4,0 48 8,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0

E201 Existe uma análise detalhada dos custos na cadeia de suprimento? 1,0 1,0 2,0 1,6 4,0 4,0 45 8,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0
E202 Os dados de Custo Baseado na Atividade são usados nos seus processos 

conjuntos de tomada de decisão com o parceiro comercial? 
1,0 1,0 1,9 1,5 4,0 4,0 44 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

E203 Vocês estão trabalhando juntos para reduzir os custos da cadeia de 
suprimento como um todo? 

1,0 1,0 2,1 1,6 4,0 4,0 45 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,3 2,0 2,3 2,6 4,0 4,0 48 8,0 3,4 3,4 3,0 3,3 2,7
E301 Existem medidas mutuamente acordadas para monitorar reclamações 

sobre o produto? 
1,0 1,0 2,7 2,8 4,0 4,0 45 8,0 4,0 4,0 1,0 4,0 1,0

E302 Existe um padrão de qualidade orientado para o cliente? 1,0 2,0 2,9 3,5 4,0 4,0 44 8,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0
E303 Existe um procedimento pró-ativo para impulsionar melhorias de forma 

consistente na qualidade do produto? 
1,0 2,0 2,8 3,5 4,0 4,0 45 8,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0

E304 As melhorias na qualidade são informadas ao cliente de forma 
consistente? 

1,0 1,0 2,1 2,3 4,0 4,0 45 8,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0

E305 Existe uma abordagem pró-ativa para lidar com incidentes, tais como 
recolhimento de produtos? 

1,0 2,0 3,0 3,1 4,0 4,0 44 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

E306 Todos os produtos são totalmente aprovados em termos de segurança? 1,0 2,0 3,2 3,8 4,0 4,0 45 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

E307 Está sendo tomada alguma providência com relação às questões 
ambientais, tais como minimizar embalagens? 

1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,0 44 8,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0

Número de 
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Resultados da Avaliação Quantitativa — Indicadores Padrão de Desempenho  

KPI & Benchmarking 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DO BENCHMARK
TIPO: Parceiro Comercial e Empresa Única CANAL DE DISTRIBUIÇÃO: Todos
PAÍS: Todos e América do Sul TIPO DE NEGÓCIO: Todos

CATEGORIA DE PRODUTO: Mercearia Seca (Não Alimento) 
Legenda:

TP: Todos os países
AS: América do Sul

Critério Unidade

TP AS TP AS TP AS TP AS A B C A + B A + C
Share na Categoria em relação a meta % 22,0 40,0 92,8 84,8 115,0 104,0 115 17 96,9 75,0 40,0 85,9 68,5

Nível de Serviço / fill rate % 22,0 88,0 95,0 95,3 100,0 99,7 264 22 94,6 99,0 98,0 99,0 98,0

Entregas no Prazo % 22,0 59,0 93,0 89,8 100,0 99,0 182 22 98,0 97,0 95,0 98,0 98,0

Estoque - Matéria Prima days 6,0 11,0 34,1 67,2 365,0 365,0 77 11 11,0 - - - -

Estoque - Produtos Acabados days 5,0 14,0 36,3 37,4 110,0 64,0 183 22 27,0 - - 27,0 27,0

Estoque - Centro de Distribuição days 1,1 7,0 16,0 17,7 75,0 45,0 123 14 13,0 20,0 7,0 20,0 7,0

Estoque - Varejo days 3,0 5,0 15,2 19,4 40,0 40,0 99 14 35,0 9,0 30,0 9,0 30,0

Ruptura de Estoque % 0,0 1,9 5,1 11,1 35,0 35,0 162 20 7,1 7,5 10,0 7,5 10,0

Tempo de Ciclo de Pedido hours 4,0 10,0 50,4 38,8 264,0 86,4 204 26 24,0 24,0 30,0 24,0 24,0

Custos de Distribuição - % sobre vendas % 1,0 1,2 4,5 5,5 14,4 11,2 166 22 1,2 4,0 10,0 5,2 11,2

Custos de Distribuição - R$ por caixa cost/case - - - - - - - - - - - - -

Sincronização de Dados - Pedidos % 15,0 15,0 93,2 91,3 100,0 100,0 143 16 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

Sincronização de Dados - Nota Fiscal % 15,0 80,4 91,8 96,7 100,0 100,0 185 19 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

Índice de Pedido Perfeito % 38,0 61,0 84,5 87,7 99,0 98,9 46 8 98,9 97,0 95,0 98,9 98,9

Interface

Como esse KPI só pode ser comparado com Brasil, e a amostra Brasil veio inferior a 5 registros, não se pode fazer benchmark. Sendo assim, esse KPI 
não foi considerado para fins de benchmark.
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