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Resumo  

No atual contexto de integração de empresas, estudos relacionados à cadeia de suprimentos 
são cada vez mais focados. A competitividade destas empresas pode ser analisada, na medida 
em que se tem condições de avaliar e gerenciar os elos críticos das parcerias. Logo, 
abordagens de Sistema de Medição de Desempenho-SMD adequados para esta nova 
configuração de empresas são necessárias. Este artigo busca analisar e propor os enfoques 
do SMD adequados para estratégias de parceria com clientes ou fornecedores, permitindo a 
compreensão hierarquizada destes enfoques e a convergência dos resultados almejados com 
a integração. Considera-se que o SMD das parcerias deve contemplar os enfoques de: 
alinhamento, equilíbrio, abrangência, comportamento, dinamismo, planejamento e 
integração, identificados na revisão bibliográfica. Propõe-se o uso do método AHP para 
hierarquizar os enfoques contemplados pelo SMD. É realizado um estudo de caso em 
empresas de grande porte que atuam em parcerias há cinco anos, utilizando-se da análise de 
documentos e registros, de entrevistas estruturadas e observações do pesquisador. Os 
resultados obtidos contribuem significativamente com o SMD das empresas e com o estado 
da arte das cadeias de suprimentos. 
Palavras-chave: Cadeias de suprimentos,Sistemas de medição de desempenho, AHP. 

1. Introdução 

O atual ambiente de transformações expressivas, no meio organizacional, demanda um novo 
tipo de organização, a qual trabalha de forma integrada e não isolada. Esta nova organização 
necessita de inovações em seus processos e técnicas gerenciais, que apóiem esta nova 
configuração da gestão: a gestão da integração, com o objetivo final de ganhos futuros em 
termos de competição. Nesse sentido, definir como vantagem diferenciadora somente a 
assimilação das melhores práticas, não é suficiente (PORTER, 2000). É necessário fazer com 
que exista uma diferença preservável, a fim de superar o desempenho dos concorrentes 
(WHINTTINGTON, 2002; PORTER, 1999). Consequentemente, as organizações precisam de 
muito mais do que a eficácia puramente operacional (PORTER, 1999), necessitam de se 
apoiar em novos métodos de gestão, já que múltiplas dimensões do desempenho também 
podem ser melhoradas. 

As mudanças de prioridades de clientes, assim como todas as mudanças ocorridas no cenário 
organizacional, favoreceram uma evolução na abordagem da competitividade, direcionando as 
empresas a uma competitividade sistêmica ou de parceria. Na década de 90, as empresas 
buscaram uma integração interna, agora o desafio é conhecer os processos que envolvem 
várias empresas e aceitar a conexão entre elas (HAMMER, 2001). Têm mais importância as 
abordagens que privilegiam uma visão sistêmica e um maior grau de integração (FLEURY et 
al., 2000; NEELY, 1999; BITITCI et al, 2000; PIRES, 2003). 

O presente artigo objetiva analisar e propor novas bases dos Sistemas de Medição de 
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Desempenho - SMD das organizações com alianças estratégicas do tipo parceria com clientes 
ou fornecedores. Assim são caracterizados os enfoques contemplados pelos SMD empresarial, 
para propor melhorias no gerenciamento das parcerias estratégicas. A análise comparativa dos 
enfoques predominantes dos SMD, associada ao uso do método AHP, servirá de base para um 
SMD hierarquizado, o qual será validado em Estudo de Caso referente a uma parceria 
estratégica, existente há cinco anos, entre empresas de grande porte. 

2. Alianças estratégicas e Cadeias de Supr imentos 

Analisando a competição entre as indústrias, Porter (1986) identificou as cinco forças 
competitivas básicas: ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de 
negociação dos fornecedores, poder de negociação dos compradores e as manobras pelo 
posicionamento entre os concorrentes. Já Hamel e Phahalad (1994), analisaram as 
competências essenciais, as quais vão além das habilidades e tecnologias únicas, pois refletem 
o conjunto de habilidades e tecnologias, segundo visão dos autores. Sendo assim, a 
competência central da organização então, seria conseqüência dos aprendizados entre diversas 
equipes e unidades. Para Corrêa e Caon (2004), a partir da década de 90, as decisões 
necessitavam mais de auxílios estratégicos por parte da empresa, ou seja, passaram a focar as 
preocupações com as competências essenciais (ou core competences), 

As organizações, de modo geral, estão buscando novas maneiras de obter vantagens 
competitivas. Neste sentido, novas estratégias começam a apontar para além das fronteiras da 
empresa. Segundo Stern (2002), “a nova integração começa na idéia de que seu negócio é 
parte de uma cadeia de fornecedores formada por diversas empresas [...] os fornecedores dos 
seus fornecedores e os clientes dos seus clientes fazem parte do próprio negócio” . Observa-se 
cada vez mais que as cadeias de fornecimento em todos os ramos estão se movendo em 
direção à integração. Pode-se dizer que a integração é a chave para obtenção de vantagens 
competitivas, no momento em que as exigências são excessivamente grandes, no ponto de 
vista de uma empresa isolada, propiciando uma maior ênfase das cadeias de suprimentos. 
Neste sentido, conclui-se que as alianças estratégicas, na forma de parcer ias, aumentam a 
criação do valor pela integração de processos e tornam as cadeias de suprimentos mais 
competitivas 

Para Bowersox e Closs (2001) os parceiros “ tornam-se professores e aprendizes”  ao mesmo 
tempo. Para Amado Neto (2000) nesse novo ambiente de cooperação interempresarial, 
surgem novas tendências, ou seja as alianças estratégicas, que são relacionamentos entre 
empresas que cooperam para produzir mais valor (ou custos mais baixos) do que é possível 
em uma transação de mercados (LEWIS, 1997). 

A abordagem deste artigo é, no entanto, a parceria estratégica, ou seja, relacionamentos de 
alto comprometimento entre empresas da cadeia imediata de suprimentos. 

De modo geral, as definições sobre cadeias de suprimentos são convergentes considerando-se 
que uma cadeia de suprimento é uma rede de companhias autônomas, ou semi-autônomas, 
responsáveis pela obtenção, produção e liberação de um determinado produto e ou serviço ao 
cliente final (PIRES, 2004). 

Slack et. al. (1997), consideram o termo “rede”  para tratar de assuntos relacionados ao 
gerenciamento de cadeias de suprimentos, definindo a rede imediata de fornecimento 
(formada pelos fornecedores e clientes de contato direto) e a rede total de suprimentos 
(formada pela rede de fornecedores dos fornecedores e de clientes dos clientes). Já Lambert et 
al (1998) classificam os membros de uma cadeia de suprimentos como primários 
(desenvolvem atividades que agregam valor ao longo da cadeia) e de apoio (dão suporte aos 
membros primários) e definem a origem da cadeia de suprimento como o ponto de partida 
onde não existem fornecedores primários, mas apenas de apoio. Estes últimos autores 
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advertem que a gestão da cadeia de suprimentos viabiliza a gestão dos processos entre as 
empresas, apesar de representar uma tarefa desafiadora. 

3. Contr ibuições dos Sistemas de Medição de Desempenho no Ambiente de Integração 

A eficiência do gerenciamento das alianças estratégicas exige um conjunto de medidas 
imparciais para avaliar o progresso em direção aos objetivos da parceria, para definir 
prioridades e para localizar problemas e indicar ações corretivas (LEWIS, 1997). Já que as 
alianças ligam processos do cliente e do fornecedor, faz-se necessário avaliar suas 
contribuições no sentido amplo, através de medidas conjuntas do desempenho, pois uma 
atividade de um cliente pode afetar a conduta de um fornecedor, e vice-versa. 

Para Harrison e Hoek (2003) medidas eficazes devem ser compartilhadas pela cadeia de 
suprimentos e representativas de um relacionamento causal, para que sejam aplicáveis em 
todos os níveis da cadeia de suprimentos e aumentem a visibilidade e o controle de todos os 
participantes. 

Nota-se que, uma vez concretizada uma parceria estratégica, a preocupação seguinte deverá 
focar em como gerenciar, o mais eficientemente possível, esta parceria e identificar quais os 
tipos de medidas são mais adequadas para gerenciar o seu desempenho. No entanto, os 
esforços de pesquisa científica com estudos direcionados à medição do desempenho da cadeia 
de suprimentos são relativamente recentes. Neste sentido, vários modelos de gerenciamento 
do desempenho organizacional são analisados, identificando diferentes enfoques das 
abordagens sobre medição do desempenho e sua importância no gerenciamento das empresas. 

Para Macedo-Soares e Ratton (1999), um sistema de medição deve apresentar atributos, tais 
como: alinhamento; visibilidade; balanceamento; adaptabilidade e abrangência. Já Figueiredo 
et al. (2005) definiram atributos desejáveis que qualificam os sistemas de medição: 
aprendizado organizacional, análise crítica, balanceamento, clareza, dinamismo, integração, 
alinhamento, relacionamento causal e participação. 

Baseado nos enfoques da medição do desempenho, identificados por Silva e Silva (2005), e 
através de revisão bibliográfica são analisados os seguintes enfoques dos SMD: alinhamento, 
abrangência, equilíbrio, comportamento, dinamismo, planejamento e integração. 

Objetivando o eficiente gerenciamento do desempenho das parcerias estratégicas, entende-se 
que o SMD destas parcerias precisa contemplar estes enfoques, pois: 

− Medidas alinhadas com a estratégia possibilitam que as pessoas envolvidas contribuam 
não só ao sucesso organizacional, como também à eficácia no desempenho da parceria. 

− Medidas abrangentes são importantes, na medida em que o excesso dificulta o foco no 
objetivo estratégico, assim como a escassez pode negligenciar o controle. 

− Medidas equilibradas analisam o ambiente interno e externo, geram insights e conclusões 
importantes ao processo decisório e ao dinamismo das alianças estratégicas. 

− Medidas específicas de desempenho podem controlar nas empresas parceiras, suas ações e 
resultados esperados, e conseqüentemente, os seus comportamentos.  

− Medidas dinâmicas permitem maior confiabilidade nos resultados e o estabelecimento de 
novas metas e estratégias proporcionam a manutenção nos relacionamentos de longo prazo. 

− Medidas integradas com cliente e fornecedor facilitam uma administração efetiva da 
cadeia de suprimentos, dado que as informações podem ser rapidamente difundidas se 
todas as empresas envolvidas na cadeia tiverem conhecimento dos SMDs. 

Os enfoques da medição do desempenho foram abordados neste artigo, fundamentados na 
revisão da literatura. No entanto, a declaração do grau de importância de cada um desses 
enfoques não é contemplado pelos SMD pesquisados.Pretende-se então neste artigo 
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quantificar estes enfoques, de forma a facilitar o gerenciamento conjunto das alianças 
estratégicas. Para isso, será utilizado o Método de Análise Hierárquica. 

4. Método de Análise Hierárquica - AHP 

De acordo com Saaty (1991), para serem fiéis à realidade, os modelos devem incluir e medir 
todos os fatores importantes, sejam qualitativos ou quantitativos, tangíveis ou intangíveis. No 
entanto, nem sempre o processo de escolha entre várias alternativas basea-se em um único 
critério. Esta multiplicidade de critérios, segundo o autor, é que dificulta a busca da melhor 
solução para o problema em questão. Neste sentido, os métodos multicriteriais de apoio à 
decisão auxiliam os decisores na busca de um conjunto de alternativas que viabilizem seus 
objetivos, direcionando o processo decisório. 

O método de análise hierárquica (AHP- Analytic Hierarchy Process) foi proposto por Thomas 
L. Saaty (1977), como ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão. Na construção 
de um modelo, é importante a clara definição dos objetivos e dos critérios que serão utilizados 
para atingir estes objetivos, conforme proposto por Saaty(1991). O método AHP permite ao 
decisor fazer julgamentos e priorizar estes critérios, uma vez que poderão atribuir valores à 
estes critérios, à luz dos objetivos almejados. O método fundamenta-se na comparação de 
atributos, feita dois a dois, através de uma matriz para avaliar a importância de um atributo 
sobre o outro. Neste sentido, é utilizada uma escala de importância, para comparar estes 
atributos, conforme mostra a Tabela 1. 

 
 

Intensidade  Definição Explicação 

1 Igual importância 
Duas atividades contribuem igualmente para o 
objetivo 

3 Fraca importância de uma sobre a outra 
Experiência e julgamento favorecem 
ligeiramente uma atividade em relação a outra. 

5 Essencial ou forte importância 
Experiência e julgamento favorecem fortemente 
uma atividade em relação a outra. 

7 Importância demonstrada 
Uma atividade é fortemente favorecida e sua 
dominância é demonstrada na prática. 

9 Absoluta importância 
A evidencia favorecendo uma atividade sobre a 
outra é a mais alta ordem de afirmação. 

2,4,6,8 
Valores intermediários entre dois 
julgamentos sucessivos 

Quando se deseja um maior compromisso 

Recíprocos 
dos valores 
acima 

Se uma atividade i tem um dos valores 
não zero acima, quando comparado com a 
atividade j, então j tem um valor 
recíproco, quando comparado com i. 

 

Racionais Razoes surgidas da escala 
Se a consistência foi forçada para obtenção de n 
valores numéricos para cobrir a matriz. 

Fonte: Saaty (1977). 

Tabela 1– Escala de importância 

Para construção desta matriz de comparações, são necessárias algumas questões, tais como: 
Qual dos dois elementos é preponderante, ou mais importante, para que se atinja o objetivo 
principal? Qual a intensidade dessa importância? Quando um elemento i é pontuado com um 
valor x em relação ao elemento j, este será pontuado em 1/x, quando comparado a i. Isto é o 
que se denomina de “pontuação reversa” , no método AHP. Supondo que A1, A2,...,An sejam 
os atributos a serem comparados, assim seria a matriz: 

 A1 A2 ... An 
A1 1 a12  a1n 
A1 1 / a12 1  a2n 
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...     
An 1 / a1n 1 / a2n  1 

Tabela 2– Matriz de comparações do AHP 

Feita a matriz de comparações, calcula-se o autovetor e o autovalor. 

O autovetor dá a ordem de prioridade dos atributos analisados, definindo uma hierarquia para 
o conjunto dos atributos, associado a um vetor de pesos (SAATY, 1977). O autovetor deve ser 
normalizado para se ter a soma igual a um, ou para que o maior valor encontrado seja igual a 
um. No entanto, esses autovetores são únicos. 

O autovetor (Wi) da matriz é calculado pela seguinte fórmula: 

W ai ij
1/n=

=
∏( )
j

n

1

 

O autovalor é a medida que permite analisar a consistência dos resultados. É baseado nos 
autovetores normalizados e na matriz inicial de comparações. Utiliza-se a seguinte fórmula 
para calcular o autovalor (λmáx.): 

λmáx  =  T . w 

Onde T é o autovetor normalizado e w é a soma das colunas da matriz de comparações. 

De posse do autovalor, pode-se calcular, então, o Índice de consistência (IC): 

( )
( )IC =

n

n -  1
maxλ −

 

O IC possibilita o cálculo da razão de consistência (RC), ou seja a razão entre IC e um índice 
de consistência aleatória (CA). O índice de CA está em função do tamanho da matriz, 
conforme tabela 3. Recomenda-se que a RC seja menor que 0,10, pois do contrário, deve-se 
rever a matriz de comparações para verificar a origem da inconsistência. 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
CA 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

Tabela 3 - Valores de Consistência Aleatória 

O AHP pode ser utilizado para decisões complexas, pois muitos níveis de critérios e sub-
critérios podem ser incluídos, como: planejamento estratégico, alocação de recursos, seleção 
de fontes, política de negócios, análises de custos, benefícios e investimentos, mensuração de 
desempenho, decisões estratégicas etc (MONTEVECHI, 2004; MORITA et al., 1999). 

O método AHP foi escolhido como ferramenta de análise neste artigo, pois: orienta o 
consenso entre as partes envolvidas na parceria, sendo que opiniões formarão a base para a 
hierarquização dos enfoques do SMD; direciona para um alinhamento do SMD com a 
estratégia da parceria; apresenta as prioridades dos enfoques de medição, importantes na 
gestão de parcerias, pois isso pode resultar em prioridades de decisões atuais e futuras. 

As entrevistas para a obtenção dos dados das comparações paritárias foram feitas com os 
empresários das empresas envolvidas na aliança estratégica, conforme será detalhado a seguir. 

5. Estudo de caso 

O objeto de estudo é uma importante empresa do setor automotivo, que atua em parceria 
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estratégica com um de seus fornecedores de materiais produtivos indiretos, há cinco anos. A 
empresa tem aproximadamente 30 mil colaboradores e mais de 65 fábricas distribuídas pela 
Europa, Estados Unidos, Japão, China, Índia, México, Argentina e Brasil, onde se instalou 
desde 1950 e conta, atualmente, com cerca de oito mil funcionários e oito fábricas em 
diversas cidades. Essa distribuição geográfica possibilita estreitar relacionamentos com 
clientes locais, além da adequação às várias regiões atendidas, com as adaptações locais 
necessárias. 

Como em todos os setores da indústria, para tornar-se competitiva, a empresa tem de pensar 
em termos globais e agir em redes de relacionamentos. Determinada a atender às exigências 
de seus clientes, a empresa viu esse processo de globalização como uma grande oportunidade 
de crescimento, estabelecendo novas operações e adquirindo companhias pelo Brasil, 
expandindo significantemente o portfólio de seus produtos. 

Dentro deste contexto, e dada sua importância no cenário nacional, selecionou-se a empresa 
para o estudo de caso, haja vista também que as parcerias estratégicas estabelecidas com 
fornecedores representam, atualmente, grande diferencial na gestão desta empresa. Escolheu-
se então uma de suas parcerias, para análise neste artigo, referente a uma empresa fornecedora 
de materiais produtivos indiretos. Esta parceria, atualmente, é considerada como modelo para 
a empresa em análise, pois além de ser consolidada ao longo de cinco anos, representa ganhos 
financeiros relevantes, além de outros benefícios ao seu processo produtivo. 

Dada esta modalidade de parceria que estas empresas estabeleceram, novas formas de gestão 
e buscas constantes de melhorias no seu SMD são sempre visadas por estas empresas.  

Então, como primeiro passo, procedeu-se ao levantamento dos SMDs utilizados pela 
empresas, através de análises de documentos, registros e entrevistas estruturadas com os 
departamentos de suprimentos e de qualidade, na empresa cliente, e com os representantes do 
departamento de vendas, na empresa fornecedora. Verificou-se que todos os enfoques 
abordados neste artigo estão presentes no SMD das duas empresas, sendo de responsabilidade 
do setor de suprimentos, na empresa cliente, e do setor de vendas, na empresa fornecedora. 
Várias reuniões foram necessárias para compreender o processo de parceria das empresas e a 
forma de gerenciá-la, assim como realizar a entrevista com os setores, para que estes 
pudessem compreender efetivamente o significado dos enfoques contemplados pelos SMD 
atuais e, acima de tudo, pudessem contextualizar estes enfoques para a parceria. 

Os enfoques foram então comparados, pela metodologia do AHP, tanto na empresa cliente, 
como na empresa fornecedora, e foram confirmadas as consistências das respostas obtidas, 
gerando os seguintes resultados hierarquizados, conforme mostram as figuras1 e 2. 
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Figura 1 –Enfoques do SMD da empresa cliente Figura 2 – Enfoques do SMD da empresa fornecedora 

As empresas analisadas, tanto a cliente como a fornecedora, dão uma grande importância ao 
alinhamento das medidas de desempenho com os objetivos estratégicos da parceria, pois à 
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medida que os objetivos são atingidos é que se justifica a continuidade da parceria. Neste 
sentido, o alinhamento das medidas de desempenho com a estratégia é fator preponderante ao 
sucesso da parceria estratégica. Cabe ressalatar que, no caso da empresa fornecedora, o 
alinhamento é importantíssimo, principalmente porque se trata do seu negócio principal, ou 
seja, vendas de ferramentas, que neste caso são repassadas ao cliente através da parceria. Para 
a empresa cliente, o alinhamento também é importante, embora a atividade não seja o seu 
negócio principal, pois esta parceria refere-se a apenas uma parte do seu processo produtivo, 
que é a aquisição de materiais produtivos indiretos. 

Os decisores das empresas também reconhecem que uma vez alinhadas, estas medidas de 
desempenho, ou parte delas, precisam também estar integradas, ou seja, gerenciadas 
conjuntamente, pois considera-se que assim estará ampliando o controle da parceria. Neste 
sentido, a integração aparece como segundo enfoque mais importante para as duas empresas 
parceiras. Observou-se durante as entrevistas, que a empresa fornecedora se preocupa muito 
com o permanente contato com seu cliente e atendimento de sua demanda. Neste sentido a 
integração das medidas podem servir como ferramentas de feedback e aprendizado para 
melhorias constantes. Então as medidas, uma vez integradas, não devem ser analisadas de 
forma isolada, pois sem a interação das partes, fica difícil atender aos anseios e expectativas 
do cliente e perde-se a efetiva gestão da base da relação, isto é, da confiança. 

As empresas julgam o efeito comportamental como importantíssimo neste processo de 
parceria, pois se o pessoal não estiver comprometido com as iniciativas adotadas para o 
gerenciamento da parceria, perde-se todo o efeito das medidas alinhadas e integradas. 

A eficácia do gerenciamento da parceria também depende do perfeito dinamismo do sistema 
de medição, segundo visão do fornecedor, o qual identifica o dinamismo como terceiro 
elemento mais importante do SMD da parceria. Esta característica dinâmica dos SMDs, na 
visão dos decisores da empresa fornecedora, está diretamente relacionada com a integração, 
pois a medição do desempenho interno e externo da empresa, demanda atualização constante 
e integração com os clientes, buscando maiores feedbacks possíveis. Dessa forma, o 
gerenciamento se torna efetivo para empresas que buscam parcerias de longo prazo, baseadas, 
acima de tudo, no compromisso com os clientes envolvidos. 

Em resumo, esta análise demonstra que as características prioritárias comuns do SMD da 
parceria, na concepção das duas empresas, são: alinhamento e integração. Isso implica que 
ambas se preocupam não só com os objetivos estratégicos que buscam, como também com o 
gerenciamento conjunto, já que estão atuando como parceiras neste processo de busca de 
vantagens competitivas. 

6. Conclusões  

Acredita-se que um SMD que contemple os enfoques definidos neste artigo, permite maior 
confiabilidade nos resultados proporcionados pelas medidas de desempenho, assim como o 
estabelecimento de novas metas e estratégias, proporcionando, conseqüentemente, a 
manutenção e confiança nos relacionamentos de longo prazo.  

O estudo de caso evidenciou que um SMD hierarquizado é oportuno para estas empresas, pois 
ambas se preocupam com os enfoques estabelecidos neste artigo, porém com pesos um pouco 
diferenciados. No entanto, ambas dão prioridade de importância ao alinhamento dos seus 
SMD, seguidos da integração, haja vista que possuem relacionamento direto para cumprir 
suas obrigações com a parceria e reconhecem a importância da gestão integrada. 

Os empresários das empresas estudadas argumentaram que a presença de um SMD 
desdobrado com enfoques hierarquizados serve para avaliar seu atual SMD, pois pode revelar 
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controles inadequados, assim como pode sugerir melhorias, através da criação de novos 
indicadores, direcionando novos enfoques ao SMD utilizado. 

Considera-se este trabalho como um primeiro passo para a hierarquização de um SMD 
completo, ou seja, incluindo não somente a ponderação dos enfoques de um SMD como 
também dos seus indicadores de desempenho. Neste sentido, o artigo sugere a continuidade 
do uso do método AHP para hierarquizar os enfoques e os indicadores adotados na medição 
do desempenho de parcerias estratégicas entre clientes e fornecedores. 
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