
1 

  

 

 

UMA FERRAMENTA DE MEDIÇÃO DE 

MATURIDADE APLICADA À CADEIA DE 

SUPRIMENTOS 

 

THAIS ROSA SILVA 

s.thaisrosa@gmail.com 

Antônio Márcio Tavares Thomé 

mt@puc-rio.br 

 

 

 

O mercado exige cada vez mais flexibilidade das organizações 

contemporâneas que, por sua vez, podem elevar seu desempenho ao 

focarem no desenvolvimento de suas cadeias de suprimento. Com isso, os 

modelos de maturidade em supply chain se apresentam como aliados no 

processo de alavancagem das organizações. Nos últimos anos, houve um 

crescimento no número de modelos neste campo de conhecimento, mas a 

literatura aponta para uma carência por modelos híbridos, adaptativos e que 

se predispõem a medir a cadeia de suprimentos de forma ampliada. A partir 

desta lacuna, o objetivo deste artigo foi desenvolver um modelo de 

maturidade em gestão de cadeias de suprimentos com uma ferramenta de 

medição associada. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia subdividida 

em três fases, abrangendo: os estudos introdutórios, a pesquisa bibliográfica 

e o desenvolvimento efetivo do modelo e da ferramenta. O resultado desta 

pesquisa foi a criação do Supply Chain Management Maturity Model (SCM3). 

Modelo de caráter interdisciplinar, multidimensional e composto por 6 

dimensões de aplicação: gestão de fornecedores, gestão da operação e 

clientes, gestão das atividades logísticas, recursos humanos, sistemas 

tecnológicos e sistema de medição de performance. O SCM3 utiliza o conceito 

de pontos chave de transição para mudança de nível de maturidade, o que 

confere maior pragmatismo ao constructo. A operacionalização deste 

modelo exigiu também o desenvolvimento de um método de apoio às 

organizações para sua implantação. A ferramenta computacional associada 

ao SCM3 gera resultados compatíveis e comparáveis, reunindo 153 questões 

e 5 funcionalidades. A aplicação se demonstra relevante para organizações e 

acadêmicos, sendo capaz de realizar inúmeras análises e apoiar estudo 

futuros de benchmarking em maturidade em cadeias de suprimentos. 
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1. Introdução 

As organizações contemporâneas sofrem fortes pressões do mercado que demanda 

progressivamente mais flexibilidade e menores custos (CHRISTOPHER, 2011), sendo assim, 

são desafiadas a desenvolverem suas capabilidades (LOCKAMY; MCCORMACK, 2004) e 

investirem em ativos estratégicos para vencer a competição e gerar valor em seus produtos e 

serviços (PIRES, 2009).  

Empresas de diversos segmentos têm elevado seu desempenho ao focarem no redesenho de 

processos e no desenvolvimento da cadeia de suprimento (SC - Supply Chain) (HAMMER, 

2007). Porém, a identificação do que fazer e em que proporção é dificultada pela carência de 

teorias que sustentem essas investigações (LOCKAMY et al., 2008). Neste contexto, avaliar a 

maturidade em SC se destaca como um importante elemento para alavancar as organizações.  

Modelos de maturidade, aplicados à processos, demostraram grandes avanços (HAMMER, 

2007) e nas últimas décadas um crescente número de pesquisas buscam investigar a 

maturidade para a gestão estratégica em SC (MCCORMACK et al., 2009).  A comprovação 

empírica de que esses constructos melhoram o desempenho financeiro, sugere que toda 

empresa deveria dedicar esforços para implantar tais modelos. (PIRES, 2009). 

A literatura aponta para uma carência por modelos com instrumento sistemático para 

aplicação (NETLAND; ALFNES, 2011), por modelos adaptativos aos variados setores da 

economia (METTLER, 2009; BECKER et al., 2009) e por modelos híbridos e amplos (PAES, 

2011). Foi evidenciado que apenas 14,29% dos modelos possuem foco na avaliação ampla da 

SC e mais de 57% utilizam apenas uma grade como mecanismo de avaliação (PAES, 2011).  

A partir da lacuna identificada no mercado e na literatura, o objetivo deste artigo se concentra 

no desenvolvimento de um modelo híbrido de maturidade em gestão de cadeias de 

suprimentos com uma ferramenta de medição associada. 

Este artigo está estruturado em cinco seções: a introdução aqui apresentada, a seção de 

fundamentação teórica, na sequência estão os caminhos metodológicos, a quarta seção 
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apresenta os resultados da pesquisa e por fim, as conclusões e indicações para pesquisas 

futuras. 

 

2. Referencial teórico  

2.1. Gestão da cadeia de suprimentos  

Raras são as áreas do conhecimento que têm um impacto tão significativo na vida da 

sociedade quanto a logística, entretanto, isso só é percebido quando ocorrem problemas que 

afetem a disponibilidade de um produto (LAMBERT, 2008). 

O dicionário APICS define a Gestão da Cadeia de Suprimentos como "o desenho, 

planejamento, execução, controle e monitoramento das atividades da cadeia de suprimento, 

com o objetivo de criar valor, construindo uma estrutura competitiva, sincronizando o 

fornecimento com a demanda e medindo o desempenho global" (BLACKSTONE, 2013, 

p.172). 

Autores consolidados como Bowersox et al. (2010) e Christopher (2011) ampliaram 

salientado os relacionamentos da cadeia, a importância estratégica da logística e sua cadeia de 

valor, enquanto Pires (2009) ressalta o caráter multidisciplinar.  

A definição mais recente é do Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 

2017), que conceitua como o planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas no 

fornecimento, aquisição, produção, e gestão logística.  

2.2. Maturidade em cadeia de suprimentos 

2.2.1. Modelos de maturidade em processos  

O termo maturidade se define como os motivos pelos quais o sucesso é alcançado e caminhos 

para corrigir problemas. McCormack et al. (2009) ampliam com o conceito de maturidade 

organizacional, definido como a capacidade de uma empresa desenvolver seus processos em 

conformidade com metas previamente definidas. Lockamy et al. (2008) salienta que mais 
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importante que definir o patamar de maturidade, são as ações para assegurar a evolução no 

longo prazo.  

Os modelos de maturidade em processos tiveram início com Crosby (1979), com o conhecido 

“grid de maturidade em gerência da qualidade” que criou um modelo de avaliação na gestão 

da qualidade, tornando-se referência para diversos outros, por seu caráter genérico e estrutura 

evolutiva.  

O segundo modelo foi o Capability Maturity Model (CMM), desenvolvido e publicado pelo 

Instituto de Engenharia de Software (SEI) da universidade Carnegie Mellon entre 1987 e 

1997 e avaliava a sistematização dos processos críticos de concepção e desenvolvimento para 

a indústria de softwares (SEI, 2001). 

Após o SEI-CMM, um grande número de modelos foram lançados em gerência de processos e 

projetos. Barra e Ladeira (2017) identificaram que os modelos de maturidade em SC, tiveram 

grande inspiração nos modelos de processos. A próxima seção discorre sobre os modelos 

aplicados à Supply Chain. 

2.3. Modelos de maturidade em gestão de cadeia de suprimentos 

O conceito de maturidade aplicado à SC é relativamente recente, entretanto provou-se que 

uma cadeia madura é mais eficaz no alcance de suas metas de desempenho e na capacidade de 

estabelecê-las (LOCKAMY et al., 2008).  

Stevens, em 1989, formulou um dos primeiros modelos voltado para SC e pressupôs uma 

evolução em quatro estágios medindo o nível de integração da cadeia, variando de ausência de 

integração intrafirma até a completa integração. Stevens (1989) sustenta que se gera maior 

vantagem competitiva quando há compartilhamento de informações estratégicas e 

desenvolvimento de parcerias de longo prazo. 

A partir de Stevens (1989), Christopher, em 1997, desenvolveu um modelo baseado no 

conceito de logística integrada, nível de serviço e custo total (CHRISTOPHER, 2011). Já em 

2002, Ayers e Malmberg desenvolveram um modelo agregando o desenvolvimento de 

competências condicionadas a evolução dos estágios de maturidade. 
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Em 2003, o grupo Computer Sciences Corporation (CSC) desenvolveu um framework 

mapeando o desenvolvimento da função logística nas organizações em cinco estágios 

evolutivos (POIRIER et al., 2009). 

Lockamy e McCormack (2004) propuseram um modelo baseado na evolução do Business 

Process Orientation Maturity Model (BPOMM), unindo conceitos do SCOR (Supply Chain 

Operations Reference) e em seus resultados, agregaram variáveis relativas aos diferentes 

níveis de maturidade.  

O PRTM Management Consultants, em conjunto com o Performance Measurement Group 

(PMG), desenvolveram o Supply Chain Maturity Model também com base nas métricas do 

SCOR, agregando a experiência de campo nos diferentes tipos de indústrias por mais de 5 

anos (PMG, 2007). 

Oliveira (2009) argumenta que modelos de maturidade disponíveis na literatura possuem um 

grau elevado de subjetividade. Buscando minimizá-lo, desenvolveu o Supply Chain Process 

Management Maturity Model baseado em Lockamy e McComark (2004). A proposta agregou 

o conceito dos pontos chave de transição para mudança de estágios de maturidade 

(OLIVEIRA, 2009).  

Reyes e Gianchetti (2010) desenvolveram um meta-modelo, conhecido como Supply Chain 

Capability Maturity Model, concebido pelo método Delphi com mais de 80 especialistas. O 

estudo inovador partiu da observação empírica para o desenvolvimento do constructo, 

reunindo múltiplas perspectivas dos processos de SC, diferente dos modelos anteriores. 

(REYES; GIANCHETTI, 2010). 

Em 2011, Mendes (2011) desenvolveu um modelo de maturidade para SC orientadas pela 

demanda (MENDES et al., 2016). A construção contou com um processo participativo, 

aplicado na indústria de bebidas e avaliado em três países. A classificação dos processos de 

SC foi baseada em Lambert (2008), subdivididos em quinze categorias e agrupados em três 

componentes principais: gestão da demanda, fornecimento e gestão de operações e gestão do 

ciclo de vida.  

 

3. Procedimentos metodológicos para construção do modelo 
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Observa-se uma crescente preocupação com a sustentação científica no desenvolvimento de 

modelos de maturidade nos diversos campos de conhecimento. Mettler (2009) e Becker et al. 

(2009) desenvolveram abordagens com o objetivo de nortear novos constructos. Como 

metodologia no desenvolvimento do modelo proposto neste artigo, optou-se por estruturar um 

híbrido entre as duas abordagens, concatenando etapas propostas pelos autores. 

A figura 1 sintetiza as etapas do caminho metodológico da pesquisa, bem como a relação de 

precedência entre as atividades propostas.  

Figura 1 - Etapas para o Desenvolvimento da Pesquisa 

 

2 - Identificação, Organização das 
Abordagens Existentes

3 - Análise de Abordagens Existentes, 
Consolidação e Definição de 

Elementos Base 

4 - Definição de Estratégia de 
Desenvolvimento, Delineamento e 

Definição Escopo

5 - Estrutura Conceitual Lógica do 
Modelo Proposto

Etapas para o Desenvolvimento da Pesquisa

Pesquisa Bibliográfica Desenvolvimento

6 - Desenvolvimento do Instrumento 
de Diagnóstico

7 - Finalização do Protótipo da 
Ferramenta

8 - Contribuição Teórico-científica

Estudos Introdutórios

1 - Identificação da Oportunidade

 

 

A metodologia está subdividida em 3 macro fases, estudos introdutórios, pesquisa 

bibliográfica e desenvolvimento. A primeira comporta a identificação da oportunidade da 

pesquisa, que resultou no objetivo deste trabalho. 

A fase da pesquisa bibliográfica permitiu a consolidação e definição dos elementos teóricos 

inerentes ao modelo e seus resultados estão na seção 4.1. Para o recorte bibliográfico foram 

pesquisadas as palavras-chaves “supply chain maturity model” na plataforma Google 

Acadêmico e os resultados ordenados por incidência garantindo a relevância. Foram 

considerados os 50 primeiros resultados, sendo descartados trabalhos que não produziram 

efetivamente um modelo de maturidade ou somente aplicavam modelos existentes.  
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A definição das características do modelo baseou-se na proposta de caracterização de Mettler 

(2009), conforme tabela 1. O modelo é classificado com escopo generalista, um nível de 

profundidade com considerações organizacionais, de originalidade emergente, orientado para 

gestão e de distribuição aberta. Para delineamento do modelo, se fez uma combinação entre 

foco no processo e foco no objeto, com função multidimensional e baseado na teoria. O 

produto do delineamento é uma ferramenta de avaliação. 

Tabela 1 - Caracterização segundo classificação de Mettler (2009) 

 

Fonte: Adaptado de Mettler (2009) 

 

Sugere-se que para avaliação de delineamento, seja realizada uma aplicação no mundo real do 

modelo juntamente com a ferramenta associada ou seja, por método natural. A estrutura 

conceitual originou-se partir da análise e exploração dos conceitos gerais dos modelos base de 
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forma dedutiva das estruturas esquemáticas, onde foram identificadas as práticas 

prevalecentes e criadas as dimensões do modelo, nas quais as práticas de características 

semelhantes foram reagrupadas.  

Foi realizado um trabalho de depuração de redundâncias e com base nas dimensões finais, 

desenhou-se as características esperadas das organizações maduras e estruturada a 

composição de estágios, que originou o que precisava ser efetivamente medido pelo modelo.  

A ferramenta atende duas etapas essenciais da implantação de um modelo de maturidade, o 

diagnóstico e a análise. O protótipo de ferramenta foi desenvolvido em linguagem Visual 

Basic (VBA), versão 14.0 e o Excel como interface. 

 

4. Resultados da pesquisa 

4.1. Análise dos modelos de maturidade e síntese das abordagens   

Os modelos estudados evidenciam que o desenvolvimento organizacional está fortemente 

vinculado ao nível de maturidade da SC. Um dos produtos finais do trabalho desenvolvido por 

Mendes et al. (2016) foi uma matriz que concatena diversos modelos de maturidade, 

identificando seus níveis, tipos e classificação de acordo com a tipologia de Fraser et al. 

(2002). Este artigo ampliou esta listagem (tabela 2), inserindo modelos relevantes a partir da 

pesquisa realizada.  
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Tabela 2 - Modelos de Maturidade em SC 

Autor(es) Ano Foco Primeiro Nível Último Nível # níveis

Stevens 1989 Integração da SC Linha de base Integração Externa 4

Christopher 1997 Integração da SC Informal ou Básico Integração Externa 4

Clark and Jones 1999 SC  Organizacional Independente Unificado 5

Grijpink 1999 Informatização da SC Negociações Informais Rede Comum 5

Moncrieff and Stonich 2001 SCM Funcional Colaboração entre Empresas 4

Ayers and Malmberg 2002 SC Orientada a Demanda Infraestrutura Estratégico 4

Ayers 2004 SCM Disfuncional Contribuição Estratégica 5

Computer Sciences Corporation2003 Integração da SC Integração Empresarial Conectividade de Rede Completa 5

Handfield and Straight 2004 Estágios de Aquisição Basica SC Totalmente Integrado 5

Lapide 2005 S&OP / Integração Externa Marginal Ideal 4

Lockamy and McCormack2004 SCM Ad-hoc Estendido 5

IBM 2005 SCM / SC Orientada a Demanda Estático SC Sob Demanda 5

Daozhi et al. 2006 SC  Resourse and Comunication Um Quatro 4

McLaren 2006 SCM Foco funcional Rede Otimizada 5

Ventana Research 2006 S&OP / Integração Externa Tático Inovativa 4

Grimson  and  Pyke 2007 S&OP / Integração Externa Reativo Proativo 4

Performance Measurement Group2007 SCM Foco Funcional Colaboração Interorganizacional 4

Ayree et al. 2008 Integração da SC Otimização Coordenação e Sincronização 3

Garcia 2008 SCM Inicial Conduzido 5

Cacere et al. 2009 S&OP / Integração Externa Reativo Orquestrado 4

Lahti et al. 2009 SCM Foco funcional Colaboração entre Empresas 4

Oliveira 2009 SCM Fundação Dinâmico 5

Viswanathan 2009  S&OP / Integração Externa Retardatários Melhor na turma 4

Baumann 2010  S&OP / Integração Externa Gerenciamento de Demanda Empreendido IBP 4

Reyes  and  Giachetti 2010 SCM Indefinido Conduzindo 5

Tinker 2010 S&OP / Integração Externa Execução Atrasada Conduzindo 5

Gupta and Handfield 2011 SCM Ad-hoc Otimizado 5

VICS 2010 SCM/CPFR/S&OP Desvinculado Estratégico 4

Hameri  et al. 2013 SC Industrial Fornecimento Inicial SCM Enxuto 6

Reefke  et al. 2014 Sustentabilidade da SC Inconsciente e não conforme Liderança em Sustentabilidade 6

Wagner  et al. 2014 S&OP / Integração Externa Pouco desenvolvido Proativo 6

Fischer et al. 2016 Flexibilidade da SC Sem flexibilidade Flexibilidade Paradigmática 5

Modelos de Maturidade em Cadeias de Suprimentos

 

Fonte: Elaborado a partir de Mendes et al. (2016). 
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Os modelos de Reyes e Gianchetti (2010) e Lockamy & McCormack (2004) serviram de base 

para estruturação do modelo de maturidade aqui proposto. O modelo de Reyes e Gianchetti 

(2010) se destaca por ser um meta-modelo holístico que engloba todos os aspectos tangíveis 

inerentes à SC e o que mais se aproxima da interdisciplinaridade e complexidade real de uma 

cadeia.  

Já a escolha do modelo de Lockamy e McCormack (2004) se deu, por ser o mais robusto na 

avaliação de processos de negócios (OLIVEIRA, 2009). O modelo é detalhado e assertivo em 

processos gerencias e está alinhado com a referência do Business Process Orientation (BPO) 

incluindo a perspectiva do SCOR. 

4.2. O Supply Chain Management Maturity Model 

O modelo de maturidade desenvolvido recebeu o nome de Supply Chain Management 

Maturity Model (SCM3) e tem como atribuição medir o grau de maturidade em SC de uma 

organização. Além disso, o SCM3 gera resultados compatíveis e comparáveis e é capaz de 

realizar análises de benchmarking entre organizações.  

4.2.1. Visão conceitual e padrão representativo 

O SCM3 é composto por dimensões, atributos e níveis de maturidade, determinado pelas 

práticas adotadas pela organização avaliada.  A visão geral da estrutura é sustentada pelo 

conceito de que as dimensões do modelo se materializam pela derivação de seus atributos, ou 

seja, a maturidade se caracterizará a partir do grau de desenvolvimento das práticas na cadeia.  

A representação gráfica do SCM3 é em formato hexagonal, composto por 6 triângulos de 

igual proporção que caracterizam as dimensões de aplicação. Os níveis de maturidade em 

forma de radar permitem observar, antecipadamente, que as dimensões podem ser medidas 

separadamente e sua relação com o nível de maturidade global.  

Figura 2 - Dimensões de aplicação do modelo em 2D 
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4.2.2. Dimensões e atributos do modelo  

As dimensões do SCM3 descrevem as competências de SC que as organizações devem 

desenvolver e dominar, objetivando alcançar melhores resultados. A figura 3 demostra a 

representação de uma dimensão e sua relação com os níveis de maturidade. Na sequência, são 

especificadas as 06 dimensões do modelo. 

 

 

Figura 3 - Dimensões ‘versus’ níveis de maturidade 
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Gestão de Fornecedores: trata as funções, processos e atividades relacionadas à integração, 

relacionamento, colaboração e desenvolvimento de fornecedores na cadeia. Gestão da 

Operação e Clientes: é relativa às funções, processos e atividades relacionadas à 

transformação do produto ou serviço, bem como ações para garantir a qualidade do serviço 

prestado na perspectiva do cliente. Gestão das Atividades Logísticas Primárias: abrange todas 

ações relativas à gestão de transportes, estoques e armazenagem. Recursos Humanos: engloba 

ações referentes aos funcionários da organização envolvidos nos processos produtivos e 

serviços logísticos. Sistema de Informação e Tecnologia: compreende ações vinculadas à 

implementação, manutenção de sistemas de informação e gestão tecnológica dos processos 

logísticos. Sistema de Medição de Performance: engloba os esforços de medição do 

desempenho organizacional: em função da operação, custos, estratégias, processos e 

funcionários.  

Os atributos são o conjunto de práticas avaliadas pelo modelo distribuídas nos diferentes 

níveis de maturidade. A tabela 3, apresentada os agrupamentos por dimensão do construto, 

onde é possível observar as relações existentes entre os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Dimensões X Atributos do SCM3 
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DIMENSÃO ATRIBUTOS 

Gestão de Fornecedores  

A1 Fornecimento de Matéria-prima 

A2 Controle de Fornecedores 

A3 Colaboração e desenvolvimento entre parceiros 

A4 Desenvolvimento de Novos Produtos 

Gestão da Operação e Clientes 

A5 Gerenciamento da Produção 

A6 Planejamento Estratégico  

A7 Gerenciamento de Clientes 

A8 Gerenciamento de Custos 

A9 Controle do Nível de Serviço  

A10 Gerenciamento da Demanda 

Gestão das Atividades Logísticas 
Primárias 

A11 Gerenciamento de Estoque 

A12 Gerenciamento de Transporte 

A13 Gerenciamento de Armazenagem 

A14 Gerenciamento e Processamento de Pedidos 

Recursos Humanos 

A15 Administração de Pessoal 

A16 Recrutamento e Seleção 

A17 Treinamento, Motivação e Retenção 

A18 Produtividade, Avaliação e Performance 

Sistema de Informação e 
Tecnologia 

A19 Sistemas de Integração Interna 

A20 Sistemas de Integração Externa 

A21 Sistemas de Apoio à Decisão 

A22 Gestão da Informação e do Conhecimento 

Sistema de Medição de 
Performance 

A23 Indicadores de Qualidade 

A24 Indicadores Operacionais 

A25 Indicadores de Custos Financeiros 

A26 Indicadores Estratégicos 
 

 
 

4.2.3. Especificação dos níveis de maturidade  

A lógica de evolução e os padrões definidos caracterizam os estágios do modelo proposto. Os 

níveis de maturidade são como um guia para a compreensão do desenvolvimento das 

organizações. A tabela 4 descreve os níveis de maturidade do constructo. 
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Tabela 4 - Caracterização dos Níveis de Maturidade  
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DIMENSÃO DESCRIÇÃO

Nível 1 - Ad Hoc

• Práticas de SCM são destruturadas, ausência de documentação e inexistência de boas práticas.

• Baixo nível de integração funcional e externa. Nenhuma colaboração com parceiros e clientes.

• Estratégias para cadeia indefinida. 

• Baixíssimo grau de flexibilidade. Baixo nível de satisfação dos clientes. 

• Pouca ou nenhuma medição de performance com desempenho imprevisível. 

• Gestão dos custos é ineficiente.

• Poucos iniciativas de resolução dos problemas de fornecimento. 

• Baixa taxa de utilização de sistemas de informação, sem capacidade de apoiar as decisões.

• Pouca estrutura na gestão de pessoas. 

• Foco da organização está na detecção de problemas.

Nível 2 - Definido

• Processos básicos de SCM definidos e medidos, mas com grau de ineficiência.

• Início do desenvolvimento de estratégias para a cadeia. 

•Comunicação periódica com os fornecedores para alinhamento no nível de serviço.

• RH estruturado com programas de recrutamento e seleção implementados. 

• Grau médio de Integração funcional e baixo grau de integração externa.

• Existência de medição de performance, mas de poucos KPI’s. 

• O desempenho pouco mais previsível, mas ineficiências mantém os custos altos. 

• Há esforço para superar a perspectiva funcional e atingir os objetivos estratégicos. 

• Comunicação periódicas com clientes, mas grau baixo de flexibilidade e satisfação dos clientes.

• Baixa taxa de utilização de SI e dificuldade nas análises de dados para apoio às decisões.

• Organização não possui práticas de gestão do conhecimento.

• Foco da empresa está na análise de problemas.

Nível 3 - Gerenciado

• O sistema de SCM estruturado e eficiente com adoção de boas práticas.

• Capacidade de controlar grande número de indicadores de performance. 

• Parcerias estratégicas com fornecedores e alinhamento organizacional.

• A cooperação internas e compartilhamento de recursos e informações na SC. 

• O desempenho é previsível e os objetivos são frequentemente atingidos. 

• Os esforços de melhoria focados na eliminação da causa raiz do problema. 

• São desenvolvidas estratégias de redução dos custos ao longo da cadeia. 

• O uso de SI é ampliado, gerando inteligência no apoio às decisões.

• Projetos em conjunto com fornecedores para desenvolvê-los e integrá-los. 

• Políticas estabelecidas terceirização de serviços.

• Algum grau de flexibilidade, com iniciativas de integração com os clientes, gerando satisfação.

• RH possui programas de produtividade e avaliação de performance. 

• Foco está no controle de problemas.

Nível 4 - 

Colaboração 

Integrada

• Integração e cooperação com clientes e fornecedores no nível estratégicos. 

• Planejamento colaborativo institucionalizado entre os departamentos.

• Controle dos indicadores de performance de seus parceiros e fornecedores. 

• Práticas avançadas de gestão de SC, como: custo mínimo, VMI, RFID e etc.

• O desempenho é previsível e confiável. 

• Satisfação dos clientes e elevado espírito de cooperação.

• Gestão e compartilhamento da informação com clientes e parceiros. 

• Processos consolidado de certificação e desenvolvimento de fornecedores. 

• Desenvolvimento de parcerias estratégicas de longo prazo na cadeia.

• Uso de tecnologias avançadas, automação e análises complexas em tempo real. 

• Empresa possui grau elevado de flexibilidade.

• RH com programas motivacionais, de treinamento e retenção implementados. 

• Foco em melhoria contínua.

Nível 5 - Liderança 

Ampliada

• Processos liderados pela empresa e disseminados na SC com sistema de gestão comum. 

• Colaboração entre os entes da cadeia estendida é sólida, com uso de práticas avançadas de 

gestão com confiança, transferência e responsabilidade. 

• Cultura horizontal, adaptativa, colaborativa e focada no cliente. 

• Os investimentos, os retornos e os riscos são partilhados pela SC.

• SI integrados na cadeia estendida com iniciativas de gestão do conhecimento.

• Projetos em conjunto com fornecedores no desenvolvimento de novos produtos.

• Benchmarking sobre os processos de colaboração e seleção de fornecedores.

• RH com foco no desenvolvimento humano, gerando vantagens competitivas. 

• Foco da empresa na Integração interempresarial e no cliente.  
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a) Determinando o escore de maturidade 

A determinação do nível da maturidade considera o grau de execução das práticas de SC, 

medida a partir de uma escala Likert, capturando não somente a existência da prática, mas o 

grau de adesão por parte da organização.  

A ferramenta reúne as 153 questões distribuídas nas seis dimensões. Os escores, atribuídos às 

práticas avaliadas, se reúnem em um padrão de médias não constantes, variando entre 1 e 5. A 

equação abaixo explicita a forma do cálculo do escore.  

;,1;,1;
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j jn
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Onde: 

D é o somatório da pontuação obtida na dimensão avaliada; 

A é o somatório da pontuação obtida dos atributos avaliados; 

m é o número de questões dos atributos A avaliados; 

n é o número de dimensões D avaliadas; 

i é o número de dimensões i (i = 1,2,...6); 

j é o número de questões j (j = 1,2,...n). 

 

O escore obtido permite a empresa acompanhar sua evolução no longo prazo e realizar 

benchmarking comparativo. Ressaltando que o escore obtido não servirá de base para calcular 

a mudança de nível da organização, para isso será utilizado o conceito do ponto chave de 

transição, apresentado a seguir.  

b) Determinando o nível de maturidade  

Objetivando incorporar aos modelos de maturidade de natureza descritiva maior praticidade e 

clareza, os pontos chaves de transição (turning points) são definidos como “pico de transição 

para uma expansão ou recessão”, uma alteração brusca no comportamento do processo. 
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Muitos estudos fazem uso dos turning points, que apesar de representarem um fenômeno 

complexo, beneficiam as organizações canalizando seus esforços de priorização e 

investimentos na gestão de processos (MCCORMACK et al., 2009). 

O turning point é a soma do escore individual máximo obtido em cada questão por nível, 

gerando assim os centroides máximos por nível. A nota global da empresa, que se dá pela 

soma de todos os pontos obtidos na avaliação, precisa ser maior que a mediana para se 

enquadrar no limite superior. A figura 4 ilustra os centroides e os turning points por nível. 

Figura 4 – Pontos chaves de transição e centroides 

 

 

Abaixo segue a forma de cálculo da nota global a ser comparada com os turning points para 

enquadramento de nível.  
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Onde: 

D é o somatório da pontuação obtida na dimensão; 

A é o Somatório da pontuação obtida nas questões do atributo; 
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i é o número de dimensões i; 

j é o número de questões j. 

4.3. Operacionalização do modelo 

4.3.1. A Ferramenta 

A ferramenta possui 5 funcionalidades principais: captura de dados gerais, questionário de 

avaliação, relatório de resultados, plano de ação e análises de benchmarking, demostrada na 

tela inicial pela figura 5.  

 

 

Figura 5 - Tela Inicial da Ferramenta 

 

 

A primeira função, captura de dados gerais, é fundamental para caracterização da empresa, 

segmentação dos dados e base para as análises de benchmarking. Aqui são inseridas 

informações de dados pessoais e da empresa, conforme observado na figura 6.  

 

Figura 6 - Tela de Dados Gerais 
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A segunda funcionalidade é a medição de maturidade, propriamente dita. Cada dimensão 

possui uma tela própria de abertura (figura A1), objetivando situar o respondente e na 

sequência a interface de captura (figura 7).  

São reunidas 153 perguntas em escala Likert de 5 pontos, onde:   1- não implementado; 2- em 

fase de estudos para implementação; 3- parcialmente implementado; 4- implementado sem 

acompanhamento; 5- implementado com acompanhamento periódico dos resultados. 

 

Figura 7 - Avaliação da Dimensão Fornecedores 
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A ferramenta integra vários relatórios de resultados que depuram o grau de maturidade 

aferido. Uma série de gráficos auxiliam nesta análise, suportando o delineamento e 

priorização das ações corretivas a serem implantadas pela organização. Para fins de 

demonstração, foi realizado um preenchimento aleatório na ferramenta, gerando resultados 

hipotéticos para visualização da funcionalidade. 

Na primeira tela de resultados (figura 8), tem-se uma visão geral de nível de maturidade 

aferido, o escore e principais características do referido nível.  Clicando no botão “Mais 

Resultados”, visualizam-se as 6 dimensões estratificadas (figura 9), sendo possível observar 

qual dimensão está contribuindo para degradação do escore geral ou elevando seu patamar. 

Em seguida, observam-se os resultados são estratificados por atributos, sendo uma tela por 

dimensão. O apêndice traz um exemplo de tela desta seção (figura A2). 
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Figura 8 - Primeira Tela de Resultados 

 

 

Figura 9 - Resultados por Dimensão 

 

 

A última funcionalidade é de benchmarking, onde ferramenta é capaz de realizar análises 

comparativas de maturidade nos diferentes setores da indústria. Esta funcionalidade é 
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relevante para companhias que desejam se reposicionar e reorientar suas estratégias, bem 

como para acadêmicos que desejem comparar os setores em pesquisas futuras.  

A figura 10 apresenta uma das telas desta funcionalidade, a de análise por localidade de 

atuação. No apêndice (figuras A2, A3, A4 e A5) estão outras análises que a ferramenta é 

capaz de gerar, como: análises por porte da organização, por setor da economia e 

estratificação dos setores por dimensões.  

Figura 10 - Maturidade por Localidade 

 

 

A ferramenta apresentada nesta seção possui registro no Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) e tem todos seus diretos reservados. 

4.3.2. Método de implantação do modelo 

A operacionalização desse modelo exigiu que fosse desenvolvido um método de apoio para 

sua aplicação. Além dos modelos de referência, também foram observados os modelos: 

CMMI do SEI (2001) e o Supply Chain Maturity Assessment Test proposto por Netland e 

Alfnes (2011) para definição deste método.  
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A figura 11 descreve o processo estruturado em etapas subsequentes e orienta-se que esses 

passos sejam conduzidos por um especialista, preferencialmente externo à organização e com 

experiência neste tipo de aplicação.  

Figura 11 - Etapas para implantação 

 

 

Na etapa preparação do ambiente a empresa deve formar a equipe destinada a avaliação e 

reunir conceitos e premissas assumidos para implantação. Para priorização de estratégia 

futuras espera-se que a empresa conheça a importância dos aspectos de SC para o seu 

negócio. A aferição do nível de maturidade compreende a avaliação, via ferramenta, 

conduzida por especialista em entrevista presencial com gestores.  

A análise dos resultados suporta a geração de um roadmap para orientar os esforços de 

melhoria para organização. A última etapa se destina a proposição, priorização, implantação e 

acompanhamento de ações de melhoria. Aqui deve-se determinar quando a organização 

pretende medir a maturidade novamente, gerando acompanhamento da evolução de seus 

esforços.  

  

5. Conclusões 

Organizações contemporâneas têm alavancado bons resultados ao empreenderem esforços no 

desenvolvimento de suas SC (HAMMER, 2007). Modelos de maturidade surgem como 

caminho para auxiliar empresas nesse percurso, mas a literatura aponta uma carência por 

modelos adaptativos e com instrumentos sistematizados de aplicação (NETLAND; ALFNES, 

2011). 

Para preencher esta lacuna, este artigo se concentrou no desenvolvimento de um modelo 

híbrido de maturidade em gestão de cadeias de suprimentos com uma ferramenta de medição 
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associada. Como caminho metodológico foram traçadas três macro etapas baseadas nas 

metodologias de Mettler (2009) e Becker et al. (2009).  

O modelo desenvolvido foi o Supply Chain Management Maturity Model (SCM3), baseado 

nos modelos de Reyes e Gianchetti (2010) e Lockamy & McCormack (2004), após a análise 

de mais de 50 trabalhos. O SCM3 é um modelo multidimensional adaptativo com padrão 

representativo hexagonal, composto por 6 dimensões e 26 atributos de aplicação, que visa 

atender diversos setores da economia e amparar a complexidade real de uma cadeia de 

suprimentos. Para mudança do nível de maturidade o modelo utiliza o conceito inovador dos 

pontos-chave de transição, conferindo maior pragmatismo ao constructo.  

A ferramenta de aplicação associada, reúne 153 questões e possui 5 funcionalidades, que se 

demonstraram altamente relevante para organizações e acadêmicos, sendo capaz de realizar 

inúmeras análises e apoiar estudo futuros de benchmarking em maturidade em cadeias de 

suprimentos.  
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7. Apêndice 

Figura A1 - Tela de Abertura - Fornecedores 
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Figura A2 - Atributos por Dimensão 

 

 

 

Figura A3 - Maturidade por Industria 
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Figura A4 - Maturidade por Porte 

 

 

 

Figura A5 - Detalhamento por Industria 
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