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Em razão da repercussão e importância dos modelos de maturidade 

organizacional, e pelos modelos de maturidade ser um assunto pouco 

tratado na área Logística, o presente trabalho estabelece uma 

discussão, apresentando diferentes tipos de moddelos e tomando como 

referência o modelo Logistics Maturity Model (LMM) dos autores 

Battista, Fumi e Schiraldi (2012). Para a escolha do LMM como base, 

foram pesquisados artigos/teses sobre modelos de maturidade logística 

e da cadeia de suprimentos, selecionando uma amostra não-

probabilística igual a 30, e identificando as principais características 

de cada modelo, comparando-os, de modo a selecionar o modelo que 

melhor respondesse ao problema de pesquisa, sendo então o LMM o 

escolhido, foram então definidas as melhores práticas de Prestadores 

de Serviços Logísticos, de modo a construir um questionário de 

maturidade logística para o mesmo ser utilizado como ferramenta para 

testes nas escalas do questionário levantado. Desenvolvido o 

questionário são gerados cenários hipotéticos de situações criticas de 

modo a checar a viabilidade ou adequação das medidas 

escalométricas. Pelo fato de se ter um grande número de trabalhos na 

literatura que adotam a escala de Likert e por ela ser alvo de muitas 

críticas, a mesma foi uma das escalas analisadas em forma de 

cenários. A outra escala trata-se da escala de Guttman, escolha 

ocasionada pelo fato de a mesma ser uma escala acumulativa, o que 

proporciona melhores resultados tendo em vista que a maioria dos 

modelos de maturidade estruturam seus níveis de forma estagiada.  

 

Palavras-chave: Prestadores de Serviços Logísticos (PSL); 

Maturidade; Medidas Escalométricas; Logistics Maturity Model 

(LMM) 
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1. Introdução 

Uma importante classe de agente integrador são os Prestadores de Serviços Logísticos 

(PSLs), que são empresas que realizam atividades logísticas específicas, como de transporte e 

armazenagem, até as mais complexas, como o desenvolvimento de projetos e soluções de 

gestão da cadeia de suprimentos (VIVALDINI; PIRES, 2010). 

Os PSLs estão ganhando força nos últimos anos, devido à sua contribuição 

significativa em relação ao aumento de competitividade das cadeias produtivas nacionais, ao 

ampliar o acesso de empresas de diferentes portes à serviços logísticos com custos mais 

competitivos e soluções logísticas (GUIDOLIN; MONTEIRO FILHA, 2010). 

Considerando-se os modelos de maturidade existentes, qual seria o mais aplicável para 

avaliar a maturidade de Prestadores de Serviços Logísticos e qual a melhor forma de mensurá-

lo? Esse é o problema em que a presente pesquisa se concentra em investigar e explorar. 

Primeiramente a pesquisa executa uma busca não-probabilística com tamanho 

amostral n=30 com intuito de aferir quais os modelos mais utilizados para avaliação de 

maturidade logística, tipos de escalas utilizadas nesses modelos, entre outras informações de 

perfil de modelo. Essa pesquisa ainda possui como um dos seus objetivos, a elaboração de um 

questionário orientado para a área logística, de modo a ser utilizado como um instrumento de 

teste e adequação de dois tipos de escalas: Likert e Guttman, orientados pela estrutura e 

roadmap do modelo LMM.  

2. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 

A logística pode ser definida como um integrador de atividades de informações, de 

transporte, de estoque, de armazenamento, de manuseio de materiais e de embalagem. 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). 

Já a cadeia de suprimentos é definida por Ballou (2006, p.29) como um “conjunto de 

atividades (transporte, controle de estoque e etc.) funcionais que se repetem inúmeras vezes 

ao longo do canal pelo qual matérias primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos 

quais se agrega valor ao consumidor”.  

2.1. Logistics Maturity Model (LMM) 
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O modelo escolhido para realização dos testes de aderência de escala foi o LMM de 

Battista, Fumi e Schirald (2012), por ser desenvolvido com aplicação à logística e apresentar 

outras facilidades de manipulação, assim como se utilizar da escala de Likert para ser 

comparada com a escala de Guttman. 

O LMM visa a compreensão das áreas e processos com maturidade mais críticas, de 

forma a permitir que as empresas adotem ações de melhorias para melhorar seu desempenho. 

Os autores basearam o LMM em quatro pilares: a estrutura de modelagem, estrutura de 

maturidade, estrutura de desempenho e sistema de melhorias. 

Figura 1 - Estrutura do LMM 

 

Fonte: Battista, Fumi e Schirald, 2012 

 

O modelo LMM é estagiado em cinco níveis, sendo: 

Nível 1: A necessidade do negócio é reconhecida, mas o processo relacionado não é 

gerenciado; ou seja, as estratégias da organização são ocasionais, sendo que seu sucesso está 

intimamente ligado à capacidade de indivíduos, e os indicadores de desempenhos não são 

identificados. 

Nível 2: O processo é gerenciado, mas não é nem formalizado nem padronizado; ou 

seja, as atividades são de responsabilidade de diferentes gestores, sendo que o sucesso da 

organização está intimamente relacionado ao trabalho realizado por eles.  

Nível 3: O processo é formalizado e padronizado, mas não é fiscalizado nem 

monitorado; ou seja, o planejamento estratégico e os processos logísticos são definidos e 

formalizados pela administração da empresa. 
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Nível 4: O processo é controlado e monitorado, mas não é otimizado; ou seja, o 

planejamento estratégico e os processos logísticos são definidos, formalizados e padronizados 

pela administração da empresa e por cada área, sendo que o sucesso da organização está 

intimamente relacionado ao processo de formalização.  

Nível 5: O processo é otimizado; ou seja, além de ser gerenciado, formalizado, 

controlado e monitorado, são elaboradas ações para melhorar o desempenho em termos de 

custo, tempo e qualidade. 

2.2. Escala de Likert 

De acordo com Costa e Silva Júnior (2014), a escala de Likert foi desenvolvida em 

1932 por Rensis Likert, e é hoje um dos modelos de mensuração mais utilizado e mais 

discutido por pesquisadores. Ela é adotada geralmente em Ciências Sociais, pois tem como 

finalidade a mensuração de atitudes, opiniões e avaliações. A escala de Likert consiste em se 

tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações obtendo como alternativas de 

respostas graus de concordância, os quais geralmente se apresentam em 5 pontos, como pode 

ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Exemplo de escala de Likert 

ESTOU SATISFEITO COM O SERVIÇO RECEBIDO: 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

Fonte: Costa e Silva Junior (2014) 

2.3. A Escala de Guttman 

Segundo Borgadus (1933) apud Cunha (2007) a característica diferencial da escala de 

Guttman com a de Likert é que as afirmações selecionadas incorporam a ideia da afirmação 

anterior, ou seja, trata-se de uma escala acumulativa, o respondente só responde questões 

posteriores, caso os escores satisfaçam um determinado nível pré-estabelecido ou considerado 

limite. 

3. Metodologia da pesquisa 

Essa pesquisa pode ser enquadrada quanto à abordagem do problema como qualitativa, 

pois o que se pretende é analisar o comportamento das escalas de Likert versus Guttman 

quando aplicadas, para a mensuração de níveis de maturidade.  
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Seu procedimento técnico se trata de uma pesquisa bibliográfica sistemática e 

exploratória, pois busca resultados de pesquisas de outros autores por meio de buscas em 

fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para investigação de um fenômeno pouco 

conhecido.  

3.1. Fases do estudo 

As fases do estudo, assim como as informações básicas para se atingir os objetivos de 

cada uma podem ser observadas na Figura 4. 

Figura 4 - Etapas para a condução do estudo 

  

As buscas foram inicialmente delimitadas à área Logística, e não atingiu uma 

quantidade significativa para o cumprimento das análises; as buscas foram então estendidas 
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para a cadeia de suprimentos, as quais possibilitaram um maior número de artigos e teses a 

serem analisados. Para as buscas destes artigos e teses foram utilizadas palavras-chave 

conforme apresentadas na Tabela 1, a qual também apresenta o resultado de buscas para cada 

palavra-chave, devido à maioria dos termos estarem em português, a amostragem foi feita por 

conveniência. 

Tabela 1 - Buscas e resultados de termos relacionados aos modelos de maturidade 

Buscas 
Palavras chave 

Resultados 

Google 
Google 

Acadêmico 
Periódicos 

CAPES 

Maturity model 8.220.000 1.780.000 14.979 

Logistics maturity model 450.000 49.600 36 

Logistics maturity 10.400.000 91.600 163 

Supply chain maturity 951.000 162.000 376 

Supply chain maturity model 503.000 135.000 820 

Modelo de maturidade 502.000 78.800 317 

Modelo de maturidade 
logística 

197.000 15.400 10 

Maturidade logística 279.000 16.500 18 

Maturidade da cadeia de 
suprimentos 

94.200 8.360 8 

Modelo de maturidade da 
cadeia de suprimentos 

91.600 11.700 6 

“Logistics maturity model” 983 16 36 

“Supply chain maturity model” 3.080 219 820 

 

Cada artigo/tese da amostra de 30 foi analisado de forma a coletar informações como: a. 

Modelo, b. autor, c. ano, d. publicação, e. instituição, f. país, g. influências, h. escala e, i) 

níveis. Desse modo, os artigos são comparados e é feita a apresentação dos resultados. 

Conforme pesquisados e selecionados os artigos/teses sobre maturidade logística, um modelo 

é selecionado para que seja tomado como base para a elaboração do questionário de 

maturidade logística. 

Observando a Figura 5 nota-se que um grande número de artigos foi elaborado em 

universidades brasileiras, um total de 18 artigos/teses, correspondendo à 69% dos artigos 

encontrados; incluem-se também artigos/teses originários da Alemanha e dos Estados Unidos 

da América (EUA) com 2 artigos cada (15%), e da Espanha, Cingapura, Noruega e Itália com 

um artigo/tese cada (4%). 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
7 

Figura 5 - Percentual de artigos encontrados em cada país 

 

Em relação à forma da coleta de dados utilizada pelos autores dos 30 artigos/teses 

encontrados, todos coletaram por meio de entrevistas e/ou por email, fazendo-se uso de 

questionários; porém conforme pode ser visualizado na Figura 6, apenas 10 (33%) apresentam 

os questionários usados em seu conteúdo.  

Figura 6 - Percentual de artigos/teses que apresentam questionário 

 

Tratando das abordagens adotadas nos modelos encontrados, torna-se evidente a 

grande influência do SCOR (27%) e do CMM (13%), ou até mesmo da utilização das duas 

abordagens para um mesmo modelo que representam 10% da amostra (Figura 7). A grande 

maioria da amostra, cerca de 30%, não menciona a sustentação de seus modelos em 

abordagens especificas (CMM, SCOR, Outras). Uma outra característica que os modelos têm 

em comum é a estruturação de seus modelos, pois 29 deles seguem a forma estagiada. 

Figura 7 - Percentual das abordagens utilizadas pelos modelos estudados 

 
Grande parte das pesquisas utilizam como escala para seus questionários a escala de 

Likert (33%), considerando itens com 4, 5 e 7 pontos, porém 47% delas não apresentam a 
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forma a qual se chegou aos resultados. A categoria Outros (20%) corresponde ao uso de 

ferramentas qualitativas, softwares estatísticos, ou ainda escalas propostas pelo próprio autor 

do artigo. 

Figura 8 - Escalas adotadas pelos modelos estudados 

 

3.2. Questionário 

Um questionário foi elaborado conforme as melhores práticas pesquisadas em livros e 

artigos considerando como estrutura de referência, o modelo LMM de Battista, Fumi e 

Schirald (2012). As melhores práticas são divididas segundo os grupos SCOR, formando 

então 5 grupos com 15 questões cada um, com um total de 12 questões de caracterização da 

empresa e do respondente e 75 questões relacionadas às melhores práticas avaliadas segundo 

cada função gerencial (grupo) e suas melhores práticas.  

No primeiro cenário são consideradas pontuações mínimas para o primeiro grupo 

“planejamento”, e pontuações mais altas para os demais grupos; de modo que o grupo 

“planejamento” alcançará nível 1 e os demais grupos alcançarão níveis superiores a 1. 

No segundo cenário é dada pontuação 1 na primeira pergunta correspondente ao 

primeiro nível em todos os grupos, e nas demais perguntas são estipuladas pontuações 

aleatórias. 

No terceiro cenário são consideradas pontuação máxima em todas as questões 

correspondentes ao último nível de todos os grupos. 

No quarto cenário são marcadas pontuações aleatórias em todas as questões de todos 

os grupos. E no quinto cenário são consideradas pontuações máximas em todas as questões, 

de todos os níveis de todos os grupos. 

Ao serem elaborados os cenários, estes serão então analisados de modo a comparar o 

os resultados, considerando o uso das escalas de Likert e de Guttman. 
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4. Resultados 

Para a mensuração do questionário utilizando a escala de Likert, em médias com 

valores decimais considera-se apenas o número inteiro inferior; como por exemplo, se o nível 

atingido é 3,75 então a empresa estará no nível 3. Desse modo ao se considerar apenas o 

número inteiro inferior, compreende-se que todas as melhores práticas até aquele determinado 

nível, considerando o do exemplo, nível 3, já foram implementadas, sendo que o restante 0,75 

significaria que 25% das melhores práticas não foram atingidas, não podendo assim 

prosseguir para o próximo nível. 

Já na escala de Guttman, o respondente só poderá ir para o próximo nível se o escore 

do nível anterior corresponder ao estipulado para o nível. 

Nível 1: como o questionário apresenta apenas 1 questão para o nível 1, o escore 

mínimo que o respondente deve ter pontuado para poder responder as perguntas do nível 2 é 

igual a 2. Caso pontue 2 ou mais o respondente fica apto a responder às questões do nível 2, 

caso contrário o respondente será direcionado a responder as questões do próximo grupo. 

Nível 2:  como o questionário apresenta 3 questões para o nível 2, o escore mínimo 

que o respondente deve ter pontuado para poder responder as perguntas do nível 3 é igual a 6. 

Nível 3: como o questionário apresenta 3 questões para o nível 3, o escore mínimo que 

o respondente deve ter pontuado para poder responder as perguntas do nível 4 é igual a 9.  

Nível 4: como o questionário apresenta 3 questões para o nível 4, o escore mínimo que 

o respondente deve ter pontuado para poder responder as perguntas do nível 5 é igual a 12. 

Nível 5: como o questionário apresenta 5 questões para o nível 5, o escore que deve 

ser pontuado é de 25. Considera-se então que se esteja no nível 5 quando houver pontuação 

máxima em todas as perguntas até o nível 5. 

 

4.1. Avaliação das escalas por meio de cenários 

Cenário 1- Na Tabela 2 pode ser observado os escores obtidos para as duas escalas, 

bem como a comparação entre elas. Na escala de Likert, obteve-se a média da média, com 

valor de 2,106, o que indica que a empresa fictícia possui todas as práticas equivalentes aos 

níveis 1 e 2 e parte das práticas do nível 3, considerando números inteiros, o nível alcançado é 

o 2 – Gerenciado. Sendo assim, a mensuração não se apresenta consistente, pois a mesma 

afirma que mesmo não se tendo planejamento é possível que a empresa atinja níveis elevados 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
10 

em outras operações logísticas. Na realidade isso pode até ocorrer, porém a longo prazo, a 

inexistência de planejamento em suas atividades torna-se um problema para a empresa, 

ficando vulnerável às variações do negócio logístico. O grupo planejamento pode ser 

considerado então como uma atividade fundamental para a empresa. Sendo assim, esse 

cenário aponta uma falha do SCOR quanto aos silos funcionais, pois não há integração de 

operações e planejamento e a ferramenta de associação de Likert, não detecta ou corrige esse 

comportamento. 

Na escala de Likert além dos silos funcionais, há problema com o conceito 

fundamental da capabilidade de processos que se baseia em estágios evolutivos, pois o PSL 

pode apresentar que uma função gerencial pode ser mais matura que outra, não havendo uma 

integração global entre todas as atividades da empresa e desfazendo a ideia de caráter 

evolutivo do modelo, pois nenhum modelo de maturidade apresenta ideias ou formas de se 

mediar a involução, projetando assim níveis que no longo prazo são inconsistentes. 

Tabela 2 - Mensuração dos níveis de maturidade pela escala de Likert e de Guttman no cenário 1 
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Ao aplicar a escala de Guttman para o mesmo questionário considerando os mesmos 

escores utilizados para a escala de Likert, obteve-se: grupo 1: não existe planejamento, nível 

1; grupo 2: o fornecimento é gerenciado, nível 2; grupo 3.1: a armazenagem é gerenciada, 

nível 2; grupo 3.2: a estocagem é bem definida, nível 3; grupo 4: o transporte é gerenciado, 

nível 2. 

Pode ser observado que este possui o mesmo comportamento comparado ao de Likert 

no que se diz respeito tanto à média final quanto aos níveis atingidos em cada atividade, as 

duas escalas apresentam média final maior que 1, indicando estar no nível 2 porém no grupo 

planejamento obteve-se nível igual a 1, representando que não existe planejamento nas 

atividades logísticas. 

Conclui-se então que independente da escala adotada a mensuração dos níveis de 

maturidade quando determinada a média final torna-se insatisfatória ou de difícil avaliação, 

pois o problema surge no próprio modelo que se apoia no SCOR, tratando cada atividade 

logística de forma individualizada, ou seja, ocorrendo os chamados silos funcionais.  

Cenário 2- No segundo cenário que é apresentado na Tabela 3, na escala de Likert, ao 

dispor 1 no primeiro nível de todos os grupos e aleatório aos demais níveis, o escore se eleva 

conseguindo atingir o nível 3. Torna-se então contraditório já que não se pode atingir nível 2 

se a empresa não possui as melhores práticas do nível 1, assim como não se pode atingir nível 

3 se a empresa não possuir as melhores práticas do nível 2, o uso da escala de Likert torna-se 

então inviável. 

Tabela 3 - Mensuração dos níveis de maturidade pela escala de Likert e de Guttman no cenário 2 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
12 

 

Como os modelos de maturidade em sua maioria seguem os modelos de capabilidade, 

ou seja são evolutivos, tal análise torna-se inconsistente à medida que ao ser identificado o 

nível atingido por determinada empresa, o avaliador deve estar apto a reconhecer quais as 

melhores práticas não foram atingidas, para que se possa tomar medidas de modo que a 

mesma possa elevar seu nível de maturidade. 

Tratando-se agora da escala de Guttman para o segundo cenário, ao assinalar 1 no 

primeiro nível o respondente já passa para as perguntas do próximo grupo, concluindo-se 

assim que a empresa possui nível 1 para este grupo. Desse modo, a média de cada grupo não é 

influenciada por escores de níveis mais altos ou mais baixos, obtendo-se assim apenas o nível 

1. 

Torna-se clara a diferença entre as duas escalas, onde tem-se então nível 3 para todos 

os grupos utilizando a escala de Likert, e nível 1 para todos os grupos utilizando a escala de 

Guttman. Conclui-se então que a escala de Guttman demonstra maior aderência ao considerar 

o cenário 2. 

Cenário 3- No terceiro cenário (Tabela 4), na escala de Likert foram assinalados 

valores de modo que ao serem analisados pela escala de Guttman as perguntas do nível 5 

possam ser respondidas com o objetivo de se comparar este comportamento para as duas 
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escalas. Na escala de Likert, a média obtida foi de 3, concluindo-se assim que as atividades 

logísticas tanto no âmbito individual quanto global estão definidas, atingindo nível 3. No 

entanto, como o modelo de maturidade logística adotado assume o conceito de que os níveis 

são evolutivos, a escala de Likert não torna-se coerente, pois subentende-se que ao atingir o 

escore máximo do nível 5, considera-se que a organização é otimizada ou matura, não 

podendo a mesma assumir níveis inferiores. 

Considerando-se agora os mesmos escores do questionário utilizando a escala de 

Likert para o questionário de Guttman (Tabela 4) observa-se que o nível alcançado foi igual a 

5, tanto considerando os grupos individuais quanto global. O que pode-se concluir assim que 

para esse cenário, a escala de Guttman também é mais coerente; pois tendo em vista que o 

nível 5 é o maior nível, quando atingido 5 ele sempre pode seguir para o nível superior. 

Observa-se assim que para esse cenário, a escala de Guttman também é mais coerente; 

pois tendo em vista que o nível 5 é o maior nível, quando atingido 5 ele sempre pode seguir 

para o nível superior. 

 

 

 

Tabela 4 - Mensuração dos níveis de maturidade pela escala de Likert e de Guttman no cenário 3 
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Cenário 4- No cenário 4 (Tabela 5) a média da média, ou seja, a média de todos os 

grupos, obteve-se uma média geral de 3,318, ou seja, nível 3 para o cenário adotando a escala 

de Likert. 

Assim como em Likert o questionário de Guttman foi respondido com as mesmas 

respostas como pode ser observado na Tabela 5, obtendo-se uma média geral igual a 2,8, o 

que representa ter atingido todas as melhores práticas do nível 2, e parte das melhores práticas 

do nível 3, porém nem todas, não permitindo que a mesma esteja qualificada para se atingir o 

nível 3. 

Analisando agora a média e os escores atingidos para cada grupo de questões observa-

se que os níveis atingidos são coerentes, pois ao se adotar o conceito de que os níveis são 

estagiados, conclui-se que escores de níveis maiores não devem influenciar em escores de 

níveis inferiores que ao contrário dos níveis superiores, estes possuem todas as melhores 

práticas. Essa influência não ocorre para a escala de Guttman, porque a mesma não pode 

adotar o uso da média para a mensuração do nível nos grupos individuais; porém é presente 

na escala de Likert.  
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Tabela 5 - Mensuração dos níveis de maturidade pela escala de Likert e de Guttman no cenário 4 

 

Cenário 5- Representação do melhor cenário para ambas as escalas adotadas. Para o 

último cenário foram considerados escores máximos para todas as perguntas de todos os 

níveis, ou seja, foram selecionados pontuação 5 em todas as questões de todos os níveis em 

todos os grupos. 

A adoção por este cenário tem como propósito analisar o comportamento das escalas 

ao considerá-las, como o respondente assinalando respostas no mais alto nível de maturidade, 

e para a identificação de um cenário que permitisse que as escalas de Likert e de Guttman 

tivessem o mesmo comportamento, onde nesse caso, ambas se situaram no nível 5.  
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Tabela 6 - Mensuração dos níveis de maturidade pela escala de Likert e de Guttman no cenário 5 

 

 

5. Conclusões  

A escolha pela escala de Guttman, quando o modelo se baseia na abordagem SCOR, se 

deve ao fato de ser uma escala acumulativa, não permitindo que o respondente passe para 

níveis superiores sem que sejam atingidas as pontuações pré-definidas para cada nível. O fator 

principal da discussão torna-se então este, ao serem concluídos que ao se adotar a escala de 

Likert, o respondente fica livre para marcar pontuações mais altas em níveis superiores sem 

que sejam adquiridas as pontuações mínimas exigidas para níveis mais baixos. Do ponto de 

vista prático isso é totalmente possível, pois o PSL pode ter práticas superiores no transporte, 

mas práticas informais de planejamento e armazenagem, por exemplo. Isso gera incoerência 

do ponto de vista do conceito de maturidade e dos modelos baseados em capabilidade de 

processos e estágios evolutivos. Com essa ocorrência, a média calculada para cada grupo 

torna-se insatisfatória tendo em visto que escores mais altos elevarão o nível deste grupo, sem 
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necessariamente ter as melhores práticas dos níveis anteriores. Já no caso de Guttman, o 

respondente só pode passar para responder as questões do próximo nível caso o mesmo tenha 

atingido os escores exigidos para o nível anterior. 

As duas escalas divergem também ao se considerar escores máximos no último nível de 

cada grupo, enquanto que pela escala de Likert este cenário atingiu nível 3, pela escala de 

Guttman foi atingido nível máximo, ou seja nível 5. Um cenário que também demonstrou uma 

discussão importante, foi ao se considerar nível 1 para o primeiro grupo planejamento, o 

problema encontrado neste cenário não foi influenciado pelo uso de escalas, mas sim na 

própria estrutura apresentada pelo SCOR, que é o modelo de referência do LMM. O que se 

observa é que o modelo trata cada atividade de forma individualizada, sem considerar as 

atividades de forma global, ocorrendo os silos funcionais. Dentro deste cenário pode ser 

analisado que, ao se tirar a média para cada grupo e depois tirar a média da média para todos 

os grupos, o resultado torna-se insatisfatório devido à influência de níveis maiores sobre os 

níveis menores, fato este que ocorre em ambas as escalas. 

6. Referências bibliográficas 

BALLOU, Ronald H.. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. ed. 5. Porto Alegre: 

Bookman. 2006. 

 

BATTISTA, C.; FUMI, A.; SCHIRALDI, M. Massimiliano. The logistic maturity model: guidelines for 

logistic processes continuous improvement. Department of Enterprise Engineering, “Tor Vergata” University of 

Rome, Via del Politecnico. Roma, Italy. 2012. Disponível em: <http://www.pomsmeetings.org/ >. Acesso em: 

22 de março de 2015. 

 

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. B.. Logística empresarial: O processo de integração 

da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas. 2006. 

 

COSTA, Francisco José; SILVA JÚNIOR, Severino Domingos. Mensuração e Escalas de Verificação: uma 

Análise Comparativa das Escalas de Likert e Phrase Completion. PMKT – Revista Brasileira de Pesquisas 

de Marketing, Opinião e Mídia. 2014. Disponível em:< http://www.revistapmkt.com.br/>. Acesso em: 22 out. 

2015. 

 

CUNHA, Luísa Margarida Antunes. Modelos Rasch e Escalas de Likert e Thurstone na medição de atitudes. 

78 f. 2012. Tese de Doutorado. Dissertação. Disponível em: < repositorio.ul.pt/ >. Acesso em: 22 out. 2015. 

 

GUIDOLIN, Silvia Maria; MONTEIRO FILHA, Dulce Corrêa. Cadeia de suprimentos: o papel dos provedores 

de serviços logísticos. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 32, p. 433-484, 2010. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/ >. Acesso em: 31 de maio de 2015. 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
18 

VIVALDINI, Mauro; PIRES, Silvio R. I. Operadores logísticos: integrando operações em cadeias de 

suprimento. São Paulo: Atlas. 2010. 


