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Resumo 

A competitividade das organizações é um anseio legítimo dos executivos e uma busca 

incessante presente em suas rotinas. Logo, é de significativa importância norteá-las para 

maximizar seus resultados por meio da redução de custos ou da alavancagem de receitas do 

ponto de vista logístico operacional. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é analisar o 

desempenho do sistema de produção de uma empresa varejista de supermercados, dando ênfase 

à sua logística operacional. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa descritiva-

exploratória, em forma de estudo de caso. Os dados foram coletados por meio do instrumento 

de diagnóstico desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Produção e Custos 

(NIEPC), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As entrevistas foram feitas, 

inicialmente, de forma individual e, depois, coletivamente. Os dados tratados foram 

organizados em um quadro e, posteriormente, apresentados aos participantes, para que 

pudessem apresentar as ideias de melhorias alinhadas aos fatores de prática. Os resultados 

permitiram identificar quais processos do sistema de produção necessitam de um “olhar mais 

crítico” para obter desempenhos melhores no centro de distribuição. Além disso, o 

levantamento realizado contribuiu para a elaboração do planejamento estratégico (de 2020) da 

empresa. Conclui-se, com base nos resultados obtidos, que a empresa poderia ampliar o escopo 

e maximizar as ações que já estão sendo praticadas com resultados positivos. Por outro lado, a 

adoção de procedimentos estruturados no âmbito da organização e cultura, saúde e segurança e 

qualidade contribuiria de forma mais assertiva para a melhoria dos fatores de resultado (custo, 

qualidade e flexibilidade). 

Palavras-chave: Sistema de produção, logística operacional, Rede varejista brasileira de 

supermercado. 

 

 

 

 

 



  

 

1. Introdução  

Em 2018, o setor varejista de supermercados faturou, no Brasil, o total de R$ 355,7 bilhões e, 

ao longo desse ano, contratou 30,7 mil pessoas. Ainda, abriu mais de 300 novas lojas pelo país. 

Foram os maiores números desses segmentos, nos últimos seis anos, segundo o levantamento 

anual da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2019).  

É nesta oportunidade de mercado, inserida em um contexto de reformulação, que o presente 

estudo se debruça. Portanto, a presente pesquisa buscou analisar o sistema de produção de uma 

rede brasileira do setor de varejo, com ênfase em sua logística operacional, com base no 

instrumento de diagnóstico elaborado pelos pesquisadores do Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos em Gestão da Produção e Custos (NIEPC), da Universidade de Santa Catarina (UFSC). 

Além disso, buscou-se adequar e adaptar tal instrumento para as necessidades e particularidades 

do ramo varejista e para o setor da logística operacional, com intuito de poder aplicá-lo com 

mais eficiência, de forma on-line e com apontamentos em tempo real, facilitando assim a 

obtenção dos resultados e dados comparativos. 

A opção pela empresa como objeto de estudo se deu em função do fato de que em 2018, a 

referida organização passou a integrar o ranking das 20 empresas com maior faturamento bruto 

anual do setor, conforme pesquisa divulgada anualmente pela Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS, 2018). Assim, as 20 empresas acumularam, juntas, R$ 175 bilhões 

de faturamento naquele ano. Isso representa 50% do volume do setor de atividades, que 

alcançou R$ 355 bilhões naquele ano. Para o PIB 2018, isso significou 2,5% do total. A 

empresa-alvo deste estudo, foi uma das que mais cresceu percentualmente de 2018 para 2019, 

o que a tornou uma importante referência para o presente estudo de caso.  

2. Estratégias de operações 

Toda organização, independente do setor em que atua, possui uma função de operações dentro 

de sua estrutura, mesmo quando não é chamada por esse nome. Nesse contexto, é importante 

estabelecer objetivos de desempenho adequados para atender os requisitos de mercado. Tais 

objetivos, segundo Slack e Lewis (2009) e Bristot et al. (2021), são resumidos em: qualidade, 

rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo.  

Portanto, é possível perceber que a estratégia de operação é determinante para a competitividade 

e, até mesmo, para a sobrevivência das organizações. Porter (2016) afirma que a vantagem 

competitiva advém do valor das entregas que a empresa faz a seus clientes, relacionando a isso, 

ainda, ao custo que ela tem para criar o referido produto ou serviço oferecido ao mercado.  

Para determinar a melhor estratégia de operações, a organização ainda depende de outro 

elemento essencial ao adequado andamento do negócio que ajuda a apontar se o caminho 

escolhido é mesmo o correto: monitorar o processo de desempenho dos projetos e planos de 

ações. Nesse sentido, a gestão de indicadores é fundamental e consegue assegurar que os 

resultados sejam atingidos conforme planejados.  

2. 1. Logística de varejo 

Magee (1989) e Maciel (2017) afirmam que a logística é a arte de administrar o fluxo de 

materiais e produtos, desde a fonte até o usuário. Tal fluxo é orientado por dois elementos: fluxo 



  

 

de informações e fluxo de bens de valor ou material. O primeiro diz respeito ao comportamento 

dos clientes, que se reflete em vendas, previsões e pedidos. As informações ali geradas se 

traduzem em planos específicos de compras e de produção. A partir daí começa o fluxo de 

matérias que envolve a compra de mercadorias de grandes fabricantes, a consolidação dos 

produtos comprados, a preparação das mercadorias, distribuição física aos clientes, até chegar 

na compra do consumidor final.  

O desafio está em equilibrar os processos que envolvem os serviços oferecidos e os gastos 

necessários para o alcance dos objetivos do negócio. Dentro da perspectiva do universo varejista, 

o valor para o cliente surge a partir do momento que ele percebe que os benefícios recebidos 

pelos produtos superam o custo total pago pela sua transação (CHRISTOPHER, 2003; 

MARTINS NETO, 2022).  

No centro dessa mudança está a ideia da externalização de atividades não essenciais, um 

conceito em crescimento que faz com que a empresa consiga voltar suas atenções totalmente 

para o foco principal dos negócios que interferem no bom andamento dos trabalhos e na 

obtenção de lucro no caso, os produtos e serviços oferecidos ao mercado consumidor.  

Com a terceirização dos serviços logísticos surge um novo protagonista neste cenário: o 

operador logístico, fornecedor que oferece serviços voltados a este fim e, que, desta forma, 

consegue atender às necessidades de cada empresa de maneira personalizada (MAZZALI; 

MILAN, 2006).  

A terceirização pode se transformar em uma vantagem competitiva e em um – inegável - 

instrumento de redução de custos, mas também pode se tornar o centro de perigosas falhas e 

problemas organizacionais que geram ineficiências e riscos à imagem da empresa perante o 

mercado (BOYSON et al., 1999).  

2.2. Indicadores de desempenho 

Para Neves (2009), gerir por meio de indicadores de desempenho é uma das formas mais 

seguras de uma empresa obter a chamada performance best-in-class (melhores práticas), já que 

aquilo que não é medido não pode ser gerenciado e tudo aquilo que não é gerenciado, não pode 

ser melhorado. Sendo assim, o principal benefício das organizações, ao medir seu desempenho, 

diz respeito a uma melhor compreensão de como ela funciona, o que acaba por refletir em sua 

performance e no processo de tomada de decisão.  

Isso, também, envolve a importância de se realizar a medição de indicadores externos, 

especialmente a partir da perspectiva do cliente. Hijjar (2001) entende que os indicadores 

permitem identificar os reais níveis de satisfação daqueles que estão na outra ponta do processo 

e são os principais interessados, minimizando as lacunas de percepção existente entre o 

consumidor e a empresa.  

Assim, a organização consegue entender qual é o atual conhecimento que possui dos processos 

que realiza e sua real situação. Além disso, tal controle também promove uma acelerada curva 

de aprendizagem para permitir a evolução da empresa ao longo dos estágios.  

2.3. Gestão de custos operacionais logísticos 



  

 

Gerenciar a operação logística de uma empresa significa, basicamente, planejar e controlar o 

estoque de materiais ou de produtos que serão utilizados na produção ou na comercialização de 

bens e serviços (BERTAGLIA, 2009). Isso envolve atividades como a manipulação de 

embalagens e seus dispositivos de movimentação; manuseio e movimentação de materiais 

dentro do campo da organização; a forma de armazenagem e, também, o transporte (FARIA; 

COSTA, 2011).  

Nesta linha de raciocínio, destacam-se os custos envolvidos em todo o processo produtivo 

(custos de produção, custos de manutenção, custos de instalação, de transporte e de compras). 

Segundo Vermeulen et al. (2021), para alcançar o nível ideal, é preciso, antes de qualquer outra 

coisa, conhecer e mensurar os tipos de despesas relacionadas à operação logística. Isso porque 

são elas que irão determinar o desempenho efetivo do setor e ajudar a organização a ganhar 

vantagem competitiva no contexto de mercado. Ao elaborar as estratégias de logística, 

possibilita-se dar mais atenção às questões que se mostram determinantes para um resultado 

positivo, como é o caso do planejamento, da execução, de monitoramento e de algumas ações 

corretivas. E isso envolve, principalmente, os processos logísticos que se alinham com a 

distribuição e o abastecimento.  

As redes de distribuição e abastecimento, também chamadas de outbound logistics (no caso da 

expedição de bens) e inbound logistic (para o recebimento de mercadoria ou insumos), 

controlam, basicamente, os processos de entrada e saída de produtos. Em uma operação de 

varejo, é no centro de distribuição que ocorre o recebimento de produtos dos fornecedores 

(indústrias), a armazenagem, a separação de pedidos conforme demanda e, por fim, a expedição 

da mercadoria e sua distribuição com base no plano de produção para os supermercados da rede 

varejista.  

3. O NIEPC e o instrumento de diagnóstico  

O NIEPC foi criado em 1998 com fins de centralizar estudos e pesquisas voltados à gestão da 

produção, e, principalmente, à busca de soluções para situações típicas da área administrativa. 

Em 2008, foi desenvolvido o instrumento de diagnóstico do NIEPC. Empregá-lo em uma 

análise organizacional significa fazer um diagnóstico completo dos problemas de logística de 

uma empresa, o que colabora para desenvolver internamente a ideia da importância de se 

valorizar o conhecimento da gestão da produção.  

Os resultados de sua aplicação envolvem melhorias já no curto prazo. Para que isso seja possível, 

o referido instrumento desdobra-se em seis abordagens principais: Organização e cultura; 

Logística; Sistemas de produção; Produção enxuta; Engenharia simultânea; e Qualidade total. 

A estrutura atual do instrumento de diagnóstico do NIEPC é formada por treze categorias de 

análise que representam qualquer sistema de produção: Controle de produção; 

Desenvolvimento de novos produtos; Desempenho operacional; Equipamentos e tecnologia; 

Fábrica; Gestão ambiental; Investimentos; Organização e cultura; Planejamento da produção; 

Programação da produção; Saúde e segurança; Tempo de ciclo; e Qualidade. Tais categorias 

são confrontadas com os cinco fatores de resultados (custo, flexibilidade, qualidade, 

confiabilidade e rapidez).  

O presente estudo se embasa nos cinco fatores de resultado apresentados por Slack e Lewis 

(2009). No entanto, para tornar a aplicação do instrumento mais operacional, menos lenta e 



  

 

menos repetitiva durante a coleta de dados, Azevedo, Erdmann e Faria (2014) fizeram, novos 

agrupamentos e os cinco fatores de resultado foram condensados em três (custo, flexibilidade 

e qualidade). 

O cruzamento das relações entre as categorias de análise e os fatores de resultado é apresentado 

por meio de 39 assertivas que devem ser avaliadas pelos próprios participantes da pesquisa 

considerando-se um cenário pessimista, intermediário e otimista. É deste contexto que surgem 

as ideias de melhorias que podem vir a se tornar planos de ação ou projetos.  

Para que isso seja possível, tais assertivas devem ser respondidas em escala do tipo Likert. As 

notas devem ser atribuídas a partir de uma pontuação de 1 a 5, sendo que, quanto menor a 

pontuação, menor o desempenho da organização. Com base nos resultados é possível identificar 

as deficiências e potencialidades da organização, bem como propor-se iniciativas que ajudem a 

aperfeiçoar o processo produtivo. Caso tais ideias sejam implementadas, recomenda-se a 

realização de um novo estudo como forma de comparação. 

A mediação dos resultados obtidos deve ser fomentada por um profissional responsável pelo 

diagnóstico, capaz de intermediar o andamento da pesquisa e analisar a pontuação obtida. 

Depois disso, o responsável reúne os participantes a fim de obter um consenso das notas 

individualmente atribuídas. As evidências que validam as pontuações escolhidas também 

devem ser registradas como forma de justificar tal conceito.  

Após a aplicação do diagnóstico, o levantamento de ideias é agrupado dentro dos próprios 

fatores de prática para melhor organização. Os fatores de prática, segundo Slack e Lewis (2009), 

representam os padrões ou perfis de boas práticas organizacionais, ou seja, atitudes, esforços 

ou habilidades que a organização deve ter e que, consequentemente, refletirão nos resultados. 

São eles: Alianças Estratégicas; Capital Humano; Conhecimento; Fatores Culturais; Inovação; 

Relacionamento com os Clientes; Responsabilidade Social; Sistemas de Controle; Técnicas de 

Produção e; Tecnologia da Comunicação e Informação.  

As ideias de maior relevância para os fatores de resultado transformam-se em projetos que 

devem ser executados para aumentar a competitividade. Neste momento, o ideal é realizar 

também um relatório de diagnóstico com todas as informações obtidas, centralizando tudo em 

um único documento.  

3.1. O instrumento de diagnóstico na internet 

Trata-se da mesma ferramenta de avaliação, apenas voltada para uma versão adaptada ao 

registro e ao manuseio online e imediato dos dados, como forma de facilitar o uso e a 

compilação dos resultados obtidos. Desta forma, o pesquisador é capaz de utilizar o modelo 

online para ter respostas mais assertivas e prontas.  

É possível realizar o cadastro de um novo diagnóstico, após a inserção de login e senha no 

sistema. Depois se escolhe o tipo de empresa a ser estudada e o pesquisador é direcionado para 

as categorias de análise, as assertivas e os fatores de resultado vinculados à realidade do setor. 

A partir de então é só alimentá-lo com as informações correspondentes. 

A plataforma apresenta uma lista com os quadros do diagnóstico para que o conteúdo das 

categorias de análise possa ser preenchido a partir da resposta dada pelos participantes. Cada 



  

 

uma das categorias deve ser avaliada individualmente, via fatores de resultado e num 

posicionamento da escala Likert. Ao fim do processo, o pesquisador é habilitado a incluir as 

sugestões e ideias de melhoria para cada uma das categorias avaliadas e alinhá-las aos fatores 

de práticas. O produto final é um relatório com resultados de forma compilada e completa.  

4. Metodologia 

A presente pesquisa está baseada na aplicação do instrumento de avaliação e diagnóstico do 

sistema de produção elaborado pelo NIEPC, cujas especificações foram mencionadas no item 

3 (O NIEPC e o instrumento de diagnóstico). Em termos de sua caracterização, trata-se de um 

estudo descritivo-exploratório em forma de estudo de caso.  

O referencial teórico foi feito a partir de pesquisa em bases de dados renomadas como Scielo, 

Spell, Portal da Associação Brasileiro de Supermercados (ABRAS) e estudos realizados pelos 

pesquisadores do NIEPC. Além disso, o estudo aborda, ainda, a estratégia de estudo de caso.  

O artigo desmembrou o levantamento de informações em três momentos distintos. A etapa 1 se 

concentrou em adequar o instrumento de avaliação, diagnóstico e auxílio à tomada de decisão, 

do NIEPC, para o ambiente de varejo. A etapa 2 envolveu a autorização da empresa-alvo do 

estudo para realização da pesquisa e aplicação do diagnóstico. Em reuniões presenciais, o 

pesquisador explicou o que é o NIEPC e sanou eventuais dúvidas. Em seguida, disponibilizou-

se um tempo para que as questões fossem respondidas de forma individual. Por fim, todos os 

participantes foram reunidos para alinhamento das notas atribuídas a cada assertiva.  

A partir daí, os participantes puderam elaborar ideias para aperfeiçoar os processos e maximizar 

o resultado da organização. Além disso, ao longo do processo de obtenção de todos os dados 

necessários, esse estudo fez uso imediato do instrumento de diagnóstico via web, o que 

simplificou o processo de entrevistas, registro dos dados e a geração do relatório.  

5. Apresentação dos resultados 

Algumas das assertivas realizadas com os participantes precisaram passar por pequenos ajustes 

para se adequar ao ambiente de aplicação do instrumento e facilitar a compreensão. As 

mudanças sofridas foram na alteração de sentido das palavras “produto” para “processo”, 

“fábrica” para “centro de distribuição”, “produto” para “fluxo de processos” e “produção”, no 

sentido de ser um processo de separação dos produtos recebidos no centro de distribuição, o 

que permite a elaboração de expedições de lotes fracionados dos produtos até as lojas. No 

entanto, uma alteração em comum a todas as assertivas foi o conceito de cliente. Neste caso 

específico, os clientes da organização são as lojas que irão receber os produtos distribuídos pela 

logística a partir do centro de distribuição.  

A empresa-alvo escolhida possui dois tipos de ambientes destinados para a venda dos produtos 

que disponibiliza ao consumidor: as lojas de venda direta aos consumidores finais e um 

portfólio de vendas online, que acontece via portal de e-commerce. Ela mantém e administra 

uma unidade logística de centro de distribuição para processar as operações de recebimento, 

armazenagem, separação e distribuição dos produtos que chegam das indústrias fornecedoras.  

Para aplicar a pesquisa via instrumento NIEPC foram realizadas duas reuniões com os 

participantes da pesquisa. O questionário foi disponibilizado e cada participante respondeu às 



  

 

respectivas assertivas conforme suas próprias percepções. Posteriormente, as questões foram 

discutidas em grupo a fim de gerar consenso a respeito de qual seria a pontuação mais adequada 

para cada categoria de análise e para cada fator de resultado. Neste processo, todos os 

comentários individuais foram registrados na plataforma do NIEPC.  

O encontro com todos os participantes se mostrou necessário visto que as respostas dadas eram 

contrastantes entre si. A partir do consenso da pontuação, os participantes foram incentivados 

a sugerir ideias de melhorias que trouxessem benefício à organização e que pudessem ser 

implantadas de forma viável. Futuramente, a ideia é que a empresa possa repetir o processo de 

diagnóstico com uma nova aplicação questionário para avaliar o crescimento e as mudanças 

adquiridas no transcorrer do tempo.  

É importante ressaltar que todas as etapas da pesquisa foram executadas por meio da versão 

web do instrumento do NIEPC, simplificando o processo e ajudando no registro das ocorrências. 

A partir dele também foi possível gerar um relatório completo, com base nas respostas dos 

participantes.  

A fim de facilitar a identificação, os resultados que obtiveram pontuação desfavorável (com 

notas 1 ou 2) foram preenchidos de vermelho. Já as respostas intermediárias (com notas 3) 

receberam o realce amarelo. Por fim, os resultados considerados favoráveis (com notas 4 ou 5) 

foram coloridos de verde. As categorias de análise que mais se mostraram mais preocupantes 

foram a qualidade e a saúde e segurança, ambas concentradas na pontuação desfavorável para 

todos os fatores de resultado. Nenhuma das categorias chegou à pontuação máxima de 5 pontos. 

Além disso, o contrário também é verdadeiro: nenhuma pontuação mínima (1 ponto) foi 

alcançada. Os mesmos resultados também foram avaliados a partir da média simples dos fatores 

de resultados por categoria de análise, conforme pode ser observado no quadro. 

 

Quadro 1 - Resultados 



  

 

 

Fonte: os autores (2022) 

 

Ao observar o quadro 1 (especificamente na coluna 4), percebe-se que a categoria organização 

e cultura obteve uma nota média de valor 2, juntamente com as categorias qualidade e saúde e 

segurança. No extremo oposto se encontra, por sua vez, tem-se as categorias investimentos e 

desenvolvimento de novos processos avaliadas com a melhor média (com 3,33 pontos). 

As categorias fábrica, planejamento da produção, programação da produção, tecnologia e 

tempo de ciclo foram avaliadas com nota média 3, sendo percebidas como um cenário 

intermediário. 

Por outro lado, em relação à média dos fatores de resultado (linha 15 do quadro 1), o custo 

(2,92) e a flexibilidade (2,77) obtiveram as melhores pontuações. A qualidade, por sua vez, 

recebeu a pior avaliação, com uma nota média de 2,38.  

Desta forma, buscou-se compreender os motivos que levaram a determinadas pontuações 

individuais e também por consenso. A explicação foi auferida por meio de evidências 

solicitadas aos participantes. Tais evidências também foram registradas, por meio do 



  

 

instrumento de diagnóstico do NIEPC e geradas por relatório, ao final. Algumas, no entanto, se 

limitam a fazer sentido somente àqueles que fazem parte da própria empresa-alvo, por se tratar 

de questões técnicas e particulares da rotina interna.  

O estudo, então, traz a relação de ideias de melhorias que foram apresentadas ao longo do 

processo de pesquisa. Faz-se importante salientar que o número de projetos e ou melhorias foi 

de fato elevado e diante da diferente complexidade mencionada de cada projeto, a fim de 

priorização pela experiência do autor quanto ao investimento versus retorno, a sugestão de 

implementação centrou-se nos seguintes projetos: Projeto número 03: Projeto de descrição dos 

procedimentos operacionais (POPs) e treinamento dos envolvidos; Projeto número 17: 

Implementação da manufatura enxuta via projetos de kaizens; Projeto número 18: Comunicação 

dos resultados semanais para todos os cargos de liderança.  

Todavia, percebe-se que o resultado da pesquisa e da utilização do instrumento de avaliação e 

diagnóstico do NIEPC é mais importante do que meramente verificar a percepção das pessoas 

acerca de determinados tópicos. O grande diferencial é permitir a exploração das oportunidades 

de melhorias para posterior priorização e definição de planos, seus responsáveis e prazos para 

a sua execução. Uma das saídas positivas dessa visão de oportunidades de melhoria foi a 

alimentação da base de informações para elaboração do planejamento estratégico da área, ação 

está que permitirá o melhor aproveitamento das observações obtidas por meio da aplicação do 

instrumento.  

6. Conclusão 

Com base nos resultados da aplicação do instrumento diagnóstico, foi possível observar que as 

categorias de análise organização e cultura, qualidade e saúde e segurança obtiveram a pior nota 

média (2). Por outro lado, as categorias investimento e desenvolvimento de novos processos 

obtiveram a melhor nota média (3,33). 

Em relação à média dos fatores de resultado considerados nas 13 categorias de análise, o custo 

recebeu a melhor pontuação com uma nota média de 2,92, seguida de flexibilidade com 2,77 e 

qualidade pior pontuação com uma nota média de 2,38.  

Com base nos dados obtidos, realizou-se a apresentação dos resultados ao grupo que deu ensejo 

à discussão aprofundada a respeito de cada categoria de análise. Foi desse debate que surgiram 

as propostas de melhorias de performance a serem aplicadas pela empresa-alvo do estudo por 

meio da inclusão dos projetos de melhoria (projeto de descrição dos procedimentos 

operacionais e treinamento dos envolvidos; implementação da manufatura enxuta via projetos 

de kaizens; e comunicação dos resultados semanais para todos os cargos de liderança) no 

próprio planejamento estratégico da área.   

O estudo permite inferir que o impacto de uma avaliação organizacional participativa pode 

induzir mudanças culturais e facilitar a implantação de métodos gerenciais modernos que 

objetivem melhorar a competitividade da organização e a qualidade dos serviços prestados.  

Em relação à sugestão de futuros estudos, sugere-se a realização de pesquisas entre outras redes 

varejistas a fim de se gerar uma avaliação comparativa entre as organizações. Essa ramificação 

poderia gerar insights e/ou orientações a todas as empresas que fazem parte do setor 



  

 

supermercadista, como, por exemplo troca de boas práticas e alavancagem de performance via 

compartilhamento de ideias e ou projetos. Poderia gerar, inclusive, o aumento na 

representatividade do setor perante a economia do país e o seu PIB. 
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