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Resumo 

As dificuldades económicas sentidas nos últimos anos têm-se reflectido na rentabilidade das 

empresas, juntamente com uma maior competitividade e consumidores cada vez mais exigentes 

e sensíveis às ofertas de mercado. Neste contexto, as relações entre fornecedor e retalhista 

ganharam cada vez mais importância, onde o desempenho de cada uma destas entidades tem 

impactos directos e recíprocos. 

A Sonae MC, a empresa na qual a presente dissertação se insere, é uma das várias áreas de 

negócio do grupo Sonae, sendo responsável pelo retalho alimentar. Através de três diferentes 

insígnias – Continente (Hipermercados), Modelo e Bom Dia (Supermercados) –, a empresa 

disponibiliza uma variada e vasta gama de produtos aos seus clientes. A Sonae MC identificou 

a área referente aos níveis de serviço dos fornecedores no canal de distribuição de entrega 

directa uma das áreas a melhorar, em particular no que diz respeito ao desempenho dos 

fornecedores directos da categoria do Pão Industrial – problema a ser estudado nesta 

dissertação de mestrado. Com o objectivo de estudar este problema, foi desenvolvido um modelo 

de avaliação com indicadores de desempenho específicos para estes fornecedores directos, 

permitindo à empresa obter valores de níveis de serviço gerais e por categoria de operações 

verificados em loja. 

Com a aplicação do modelo em dois cenários distintos (duas lojas de diferentes insígnias), 

identificaram-se áreas de melhoria no que diz respeito ao desempenho dos fornecedores, sendo 

que no longo prazo se pretende controlar e melhorar de forma contínua os níveis de serviço 

associados a este negócio da entrega directa em loja. 

 

 

 

Palavras-chave: distribuição, entrega directa, operações em loja, níveis de serviço, avaliação 

de fornecedores, indicadores de desempenho 
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Abstract 

The economic difficulties experienced over recent years have been reflected in the profitability of 

many companies, along with a higher competitiveness, and even more sensitive and demanding 

consumers to the market offerings. In this context, the relationship between suppliers and retailers 

has gained increased importance, where the performance of each of these entities has direct and 

reciprocal impacts. 

Sonae MC, the company in study in this work, is one of the several business areas of Grupo 

Sonae, responsible for the food retail business. Through three different insignias - Continente 

(hypermarkets), Modelo and Bom Dia (convenience supermarkets) - the company offers a varied 

and broad range of products to its customers. 

Sonae MC identified the area related to the suppliers’ service levels in the direct store delivery 

distribution channel as one of the areas for improvement, particularly regarding the performance 

of the industrial bread’s direct suppliers - problem to be studied in this thesis. In order to study 

this problem, it was developed an evaluation model with specific performance indicators for these 

direct suppliers, allowing the company to obtain the general service level verified, as well as the 

service level values by category of in-store operations. 

With the application of the evaluation model in two distinct scenarios (two stores from different 

insignias), it were identified several areas of improvement regarding the direct suppliers’ 

performance, wherein the long run it is intended to gain control and continuously improve the 

service levels associated with this direct store delivery business.  

 

 

Keywords: channel distribution, direct store delivery, in-store operations, service level, supplier 

evaluation, performance indicators 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimentos 

 

À professa Susana Relvas pela sua orientação, apoio e constante disponibilidade ao longo do 

trabalho. 

 

Ao Eng. Tiago Mora, a toda a equipa da unidade de negócio da Padaria e Pastelaria e aos 

colaboradores das lojas da Sonae MC que demonstraram muita disponibilidade e que 

contribuíram com o seu conhecimento para o desenvolvimento desta dissertação. 

 

A todos os meus colegas e amigos, que me acompanharam durante este percurso, pela troca de 

experiências, pela amizade, pela companhia e por todo o apoio demonstrado. 

 

À minha família, em particular aos meus pais, pela presença constante, pela paciência e pelo 

apoio incansável. 

 

Por fim, à Tatiana, pelo apoio incondicional, pela força e presença em todos os acontecimentos, 

académicos e não académicos, ao longo destes seis anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Índice 

Resumo .......................................................................................................................................... i 

Abstract .......................................................................................................................................... ii 

Agradecimentos............................................................................................................................. iii 

Lista de Figuras ........................................................................................................................... viii 

Lista de Tabelas ............................................................................................................................ x 

Lista de Acrónimos e Siglas .......................................................................................................... xi 

1. Introdução .............................................................................................................................. 1 

1.1 Contextualização do Problema ........................................................................................... 1 

1.2 Objectivos da Dissertação ................................................................................................... 2 

1.3 Estrutura da Dissertação ..................................................................................................... 2 

2. Caso de Estudo ..................................................................................................................... 4 

2.1 A Sonae – Sociedade Nacional de Estratificados ............................................................... 4 

2.2 Cadeia de Abastecimento – Categoria Pão Industrial ........................................................ 5 

2.2.1 Organização da Cadeia de Abastecimento – Fornecimento Directo ........................... 6 

2.2.2 Descrição dos Processos da CA .................................................................................. 7 

2.2.2.1 Operações de Aprovisionamento e Produção ...................................................... 8 

2.2.2.2 Operações de Distribuição e Abastecimento ........................................................ 8 

2.2.2.3 Logística das operações em loja ........................................................................... 9 

2.3 Caracterização da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria ............................................ 9 

2.3.1 Fornecedores Entrega Directa do Pão Industrial ....................................................... 10 

2.3.1.1 Impacto nas Vendas ............................................................................................ 10 

2.3.1.2 Insígnias .............................................................................................................. 11 

2.3.1.3 Níveis de Serviço ................................................................................................ 11 

2.3.1.4 Operações em loja .............................................................................................. 12 

2.4 Identificação do Problema e Conclusão do Caso de Estudo ............................................ 15 

3. Revisão de Literatura .......................................................................................................... 16 

3.1 Cadeias de Abastecimento ............................................................................................... 16 

3.1.1 Definição ..................................................................................................................... 16 

3.1.2 Gestão da cadeia de abastecimento .......................................................................... 16 

3.1.3 Relações Fornecedor-Retalhista ................................................................................ 17 



v 
 

3.2 Canal de Distribuição ........................................................................................................ 18 

3.2.1 Importância do Canal de Distribuição ........................................................................ 18 

3.2.2 Entrega Directa em Loja – Direct Store Delivery (DSD) ............................................ 19 

3.2.2.1 Drivers da utilização da entrega directa em loja ................................................. 19 

3.2.2.2 Vantagens e benefícios ....................................................................................... 19 

3.2.2.3 Limitações e tradeoffs para retalhistas e produtores .......................................... 21 

3.3 Avaliação do desempenho de fornecedores ..................................................................... 21 

3.3.1 Definições e conceitos ............................................................................................... 21 

3.3.1.1 Indicadores-chave de desempenho (Key Performance Indicators – KPI) .......... 22 

3.3.1.2 Balanced Scorecard (BSC) ................................................................................. 22 

3.3.1.3 Níveis de Serviço ................................................................................................ 22 

3.3.2 Motivação para avaliação do desempenho dos fornecedores ................................... 22 

3.3.3 Medidas/medições de desempenho .......................................................................... 23 

3.3.4 Metodologias e técnicas de medição para avaliação de fornecedores ..................... 24 

3.3.5 Selecção de critérios .................................................................................................. 25 

3.3.6 Recolha de informação sobre os fornecedores ......................................................... 25 

3.3.7 Métodos de classificação (ranking methods) ............................................................. 26 

3.3.7.1 Escalas ................................................................................................................ 26 

3.3.8 Implementação do sistema de avaliação do fornecedor ............................................ 26 

3.4 Conclusão da Revisão de Literatura ................................................................................. 27 

4. Metodologia de Investigação ............................................................................................... 28 

4.1 Recolha de Dados ............................................................................................................. 28 

4.2 Mapeamento do Processo ................................................................................................ 30 

4.3 Caracterização do Modelo de Avaliação ........................................................................... 32 

4.3.1 Framework do Modelo ................................................................................................ 32 

4.3.2 Indicadores e áreas de incidência .............................................................................. 33 

4.3.3 Classificação e pesos das categorias e indicadores ................................................. 34 

4.4 Modelo de Avaliação ......................................................................................................... 36 

4.5 Ferramenta de Gestão ...................................................................................................... 37 

4.6 Níveis de Serviço e Rupturas ............................................................................................ 37 

5. Aplicação da Metodologia Proposta .................................................................................... 39 



vi 
 

5.1 Tratamento da Informação Recolhida ............................................................................... 39 

5.1.1 Resultados das entrevistas ........................................................................................ 40 

5.1.2 Enquadramento das lojas em diferentes grupos........................................................ 43 

5.1.3 Identificação das lojas benchmark ............................................................................. 44 

5.2 Mapeamento do Processo ................................................................................................ 45 

5.2.1 Recepção da mercadoria ........................................................................................... 45 

5.2.2 Reposição ................................................................................................................... 46 

5.2.3 Aprovisionamento, gestão do produto e devoluções ................................................. 48 

5.2.4 Comunicação e relacionamento ao longo do processo ............................................. 49 

5.2.5 Pontos críticos da entrega directa .............................................................................. 49 

5.3 Caracterização do Modelo de Avaliação ........................................................................... 50 

5.3.1 Framework do Modelo ................................................................................................ 50 

5.3.1.1 Determinação das escalas e notas de desempenho .......................................... 51 

5.3.2 Definição dos Indicadores de Desempenho .............................................................. 51 

5.3.2.1 Recepção ............................................................................................................ 51 

5.3.2.2 Reposição............................................................................................................ 53 

5.3.2.3 Aprovisionamento ................................................................................................ 54 

5.3.2.4 Gestão do Produto e Devoluções ....................................................................... 56 

5.3.2.5 Comunicação e Relacionamento ........................................................................ 57 

5.3.3 Tipologia de Avaliação ............................................................................................... 58 

5.3.4 Determinação das Classificações e Pesos das Categorias e Indicadores ................ 59 

5.3.4.1 Inquérito por questionário .................................................................................... 59 

5.3.4.2 Atribuição dos Pesos ........................................................................................... 59 

5.4 Construção do Modelo de Avaliação ................................................................................ 60 

5.4.1 Menú Inicial do Modelo .............................................................................................. 60 

5.4.2 Página do Modelo Correspondente à Avaliação Diária ............................................. 61 

5.4.3 Página do Modelo Correspondente à Avaliação Semanal de uma Categoria ........... 62 

5.5 Desenvolvimento da Ferramenta de Gestão .................................................................... 63 

5.5.1 Transmissão e Tratamento dos Dados das Lojas...................................................... 63 

5.5.2 Dashboard de Gestão ................................................................................................ 65 

5.6 Cálculo dos Níveis de Serviço e Rupturas ........................................................................ 68 



vii 
 

5.6.1 Níveis de Serviço Operacionais em Loja ................................................................... 68 

5.6.2 Análise das Rupturas ................................................................................................. 69 

6. Resultados ........................................................................................................................... 72 

6.1 Análise da Implementação do Modelo .............................................................................. 72 

6.1.1 Níveis de serviço ........................................................................................................ 72 

6.1.2 Rupturas e Potencial de Vendas ................................................................................ 77 

6.2 Limitações Inerentes à Aplicabilidade do Modelo ............................................................. 78 

7. Conclusões e Trabalho Futuro ............................................................................................ 79 

8. Referências ......................................................................................................................... 81 

9. Anexos ................................................................................................................................. 88 

Anexo 1 ................................................................................................................................... 88 

Anexo 2 ................................................................................................................................... 89 

Anexo 3 ................................................................................................................................... 90 

Anexo 4 ................................................................................................................................... 91 

Anexo 5 ................................................................................................................................... 94 

Anexo 6 ................................................................................................................................... 95 

Anexo 7 ................................................................................................................................... 96 

Anexo 8 ................................................................................................................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Cadeia de abastecimento da categoria Pão Industrial - Entrega directa ..................... 6 

Figura 2 - Operações da cadeia de abastecimento do Pão Industrial - Entrega directa .............. 7 

Figura 3 - Vendas por categoria da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria (2014) ................ 9 

Figura 4 - Impacto dos fornecedores nas vendas da categoria do Pão Industrial (2014) .......... 10 

Figura 5 - Principais responsáveis pelas vendas da categoria do Pão Industrial (2014) ........... 10 

Figura 6 - Impacto nas vendas da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria (2014) ................ 11 

Figura 7 - Vendas da categoria Pão Industrial por insígnia (em 2014)....................................... 11 

Figura 8 - Ciclo de aprovisionamento observado em loja ........................................................... 14 

Figura 9 - Estrutura da metodologia de investigação.................................................................. 28 

Figura 10 - Esquema da transmissão de dados entre as lojas e direcção comercial ................. 37 

Figura 11 - Relação do número de lojas visitadas com a existência de controlo na recepção .. 40 

Figura 12 - Relação do número de lojas visitadas com o tipo de aprovisionamento verificado . 41 

Figura 13 - Número de lojas visitadas e a existência de acompanhamento de encomenda...... 41 

Figura 14 - Relação do número de lojas visitadas com a existência de controlo na reposição . 41 

Figura 15 - Relação do número de lojas visitadas com o tipo de multi-reposição existente ...... 42 

Figura 16 - Número de lojas visitadas e a frequência de recolha das devoluções ..................... 43 

Figura 17 - Fluxograma da operação da recepção verificado nas lojas do grupo I .................... 45 

Figura 18 - Fluxograma da operação da recepção verificado nas lojas do grupo II ................... 46 

Figura 19 - Fluxograma da operação de reposição .................................................................... 47 

Figura 20 - Fluxograma de aprovisionamento, gestão do produto e devoluções ....................... 48 

Figura 21 - Categorias de incidência na determinação dos níveis de serviço em loja ............... 51 

Figura 22 - Layout do menu inicial do modelo de avaliação desenvolvido ................................. 61 

Figura 23 - Layout da página correspondente à avaliação diária ............................................... 62 

Figura 24 - Layout da página correspondente à avaliação semanal da categoria Reposição ... 63 

Figura 25 - Transmissão e consolidação dos dados desde a loja até à direcção comercial ...... 65 

Figura 26 - Dashboard de gestão e informação dos fornecedores directos do pão industrial ... 67 

Figura 27 - Ruptura teórica resultante das encomendas  não completas (Junho de 2015) ....... 69 

Figura 28 - Quantidades vendidas vs. quantidades perdidas até Junho de 2015 (2015) .......... 70 

Figura 29 - Evolução dos níveis de serviço por mês nas lojas seleccionadas ........................... 73 

Figura 30 - Evolução dos níveis de serviço por semana nas lojas seleccionadas ..................... 73 

Figura 31 - Comparação dos níveis de serviço com as vendas nas lojas seleccionadas .......... 74 

Figura 32 - Evolução dos níveis de serviço por categoria nas lojas seleccionadas ................... 74 

Figura 33 - Evolução dos níveis de serviço na categoria recepção - CNT Colombo ................. 75 

Figura 34 - Evolução dos níveis de serviço na categoria aprovisionamento - CNT Colombo .... 75 

Figura 35 - Evolução dos níveis de serviço na categoria reposição - MDL T.Merces ................ 76 

Figura 36 - Níveis de serviço na categoria gestão produto e devoluções - MDL T.Merces ....... 76 

Figura 37 - Drivers, efeitos e resultados da implementação do processo de entrega directa .... 88 

Figura 38 - Página da dashboard de gestão referente ao fornecedor Bimbo ............................. 95 

Figura 39 - Apresentação e introdução do inquérito por questionário ........................................ 96 

file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365446
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365447
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365448
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365449
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365450
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365451
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365452
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365453
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365454
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365455
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365456
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365457
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365458
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365459
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365460
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365461
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365462
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365463
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365464
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365465
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365466
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365467
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365468
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365469
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365470
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365471
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365472
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365473
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365474
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365475
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365476
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365477
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365478
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365479
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365480
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365481
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365482
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365483
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365484


ix 
 

Figura 40 - 1ª Secção do inquérito por questionário ................................................................... 97 

Figura 41 - 2ª Secção do inquérito por questionário ................................................................... 97 

Figura 42 - 3ª Secção do inquérito por questionário ................................................................... 99 

Figura 43 - Resultados da 1ª Secção do inquérito por questionário ......................................... 100 

Figura 44 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Recepção ..................... 100 

Figura 45 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Reposição .................... 101 

Figura 46 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Aprovisionamento ........ 101 

Figura 47 - Resultados do inquérito por questionário - Gestão do Produto e Devoluções....... 102 

Figura 48 - Resultados do inquérito por questionário - Comunicação e Relacionamento ....... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365485
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365486
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365487
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365488
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365489
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365490
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365491
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365492
file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432365493


x 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Áreas de Negócio da Sonae ........................................................................................ 5 

Tabela 2 - Questões colocadas aos colaboradores das lojas na fase de entrevistas ................ 30 

Tabela 3 - Representatividade das lojas visitadas ...................................................................... 39 

Tabela 4 - Grupos de lojas e características associadas ........................................................... 44 

Tabela 5 - Enquadramento do número de lojas existentes nos grupos desenvolvidos.............. 44 

Tabela 6 - Pontos críticos identificados nas operações de entrega directa ............................... 50 

Tabela 7 - Categoria Recepção e respectivos indicadores ........................................................ 52 

Tabela 8 - Categoria Reposição com respectivos indicadores ................................................... 53 

Tabela 9 - Categoria Aprovisionamento com respectivos indicadores ....................................... 55 

Tabela 10 - Categoria Gestão dos Produtos e Devoluções com respectivos indicadores ......... 56 

Tabela 11 - Categoria Comunicação e Relacionamento com respectivos indicadores .............. 57 

Tabela 12 - Pesos definidos para cada categoria e indicador .................................................... 60 

Tabela 13 - Análise do potencial de vendas nas lojas seleccionadas ........................................ 78 

Tabela 14 - Técnicas de Avaliação de Fornecedores ................................................................. 89 

Tabela 15 - Métodos de recolha de informação sobre os fornecedores..................................... 90 

Tabela 16 - Dados, informações e características das lojas visitadas ....................................... 91 

Tabela 17 - Categorias e indicadores definidos .......................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Telmo/Desktop/Dissertação_TelmoAlves_FINAL.docx%23_Toc432380234


xi 
 

Lista de Acrónimos e Siglas 

BSC – Balanced Scorecard 

CA – Cadeia de Abastecimento 

DC – Direcção Comercial 

DSD– Direct Store Delivery 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

GC – Gestão de Categorias 

GMA – Grocery Manufacturers Association 

GS – Gestão de Stocks 

KPI – Key Performance Indicator 

MCDM – Multi-Criteria Decision Making Approach 

MCH – Modelo Continente Hipermercados 

POS – Point of Sales (Ponto de vendas) 

TPT – Talho, Padaria e Take-Away 

UB – Unidade Base 

UN – Unidade de Negócio



1 
 

1. Introdução 

1.1 Contextualização do Problema 

Nos últimos anos, a gestão da cadeia de abastecimento tem vindo a receber uma atenção acrescida 

como uma importante performance driver para as inúmeras empresas das mais diversas indústrias. As 

empresas começaram a aperceber-se de que as suas acções afectam os outros parceiros da cadeia 

de abastecimento e vice-versa. Desta forma, os retalhistas estão cada vez mais dependentes dos seus 

fornecedores, fazendo com que os resultados do negócio das empresas estejam consequentemente 

relacionados com o desempenho dos seus fornecedores na cadeia logística (Weele, 2009). 

Historicamente, as relações empresariais com os fornecedores eram baseadas no impacto económico 

das colaborações, e não nas parcerias estratégias que poderiam resultar desse relacionamento 

(Dickson, 1966). Com o passar dos anos, e com o desenvolvimento das relações com os fornecedores, 

as empresas têm vindo a aperceber-se da natureza crítica dessas relações, ao ponto de se referirem 

aos seus fornecedores como parceiros de negócio. Assim, a selecção e gestão dos fornecedores têm 

sido reconhecidas como processos críticos para aquelas empresas que pretendem manter uma posição 

estratégica competitiva (Chen et al., 2006) 

Com isto, todas as entidades envolvidas na cadeia de abastecimento têm procurado, de forma contínua, 

meios para servir da melhor forma possível os seus clientes, com o objectivo de aumentar as vendas e 

lucro. Tal situação tem-se tornado cada vez mais desafiante ao longo dos últimos tempos, uma vez que 

os consumidores estão cada vez mais conscientes e sensíveis a preços e qualidade dos produtos, 

devido à grande variedade de alternativas existentes no mercado, procurando constantemente por valor 

acrescentado. 

Tendo em conta as dificuldades económicas sentidas nestes últimos tempos, um meio reconhecido 

capaz de acrescentar valor às empresas envolvidas é a colaboração entre estas entidades na cadeia 

de abastecimento. Uma colaboração pode melhorar a experiência do consumidor, na medida em que 

os produtos estejam disponíveis onde e quando o cliente queira, mantendo os níveis certos de stock 

disponível, com base nas previsões de vendas para cada loja.  

É neste ambiente particularmente exigente que um conceito “antigo” – entrega directa em loja, tem 

vindo a tornar-se cada vez mais proeminente na área da logística. A entrega directa ou Direct Store 

Delivery (DSD) é um método fundamental de venda e distribuição de produtos, utilizado numa grande 

variedade de indústrias, particularmente para a distribuição de produtos frescos e perecíveis. É um 

processo de negócio em que os fornecedores vendem e distribuem os seus produtos directamente para 

o ponto de vendas dos seus clientes, realizando ainda uma série de actividades em loja, como a 

reposição e o merchandising (Otto et al., 2009). 

A Sonae MC, a empresa na qual o presente trabalho está inserido, é uma das muitas empresas do 

grupo Sonae, e líder de mercado nacional no retalho alimentar, apresentando um conjunto de formatos 

distintos que oferecem uma variada gama de produtos: Continente e Continente Modelo 

(hipermercados), Continente Bom Dia (supermercados de conveniência), Bom Bocado (cafetaria e 

restaurantes). Tendo em conta os objectivos, visão, valores e missão da empresa, a Sonae MC aposta 

numa atitude de constante crescimento e inovação e numa gestão rigorosa e optimizada que se 

estende à sua cadeia logística (Sonae, 2014). 
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É perante este contexto que surge o presente trabalho, onde se pretende investigar qual será o melhor 

método para monitorizar o serviço de entrega directa de produtos em loja. Os produtos em estudo são 

geridos sobre a direcção da Unidade de Negócio da Padaria e Pastelaria, sendo estes da categoria do 

Pão Industrial. Pretende-se então averiguar que indicadores de operação melhor descrevem este 

serviço de entrega directa e que permitam, no longo prazo, monitorizar o nível de serviço prestado 

pelos fornecedores neste canal de distribuição.  

Para tal, irá ser necessário recorrer a uma análise a priori dos métodos e processos actuais de previsão 

de procura, colocação das encomendas, recepção e controlo das mercadorias, de modo a que seja 

possível compreender a logística envolvida nestas operações.  

Como resultado final, pretende-se que o modelo de avaliação e monitorização do desempenho destes 

fornecedores directos forneça à empresa uma visão mais dedicada dos acontecimentos em loja, 

permitindo também a identificação de oportunidades para optimizar o negócio da entrega directa destes 

fornecedores. Com isto, deseja-se que a longo prazo possam haver melhorias gerais do negócio e 

benefícios para a empresa, nomeadamente na redução de rupturas verificadas em loja e no 

consequente aumento das vendas dos artigos do pão industrial. 

1.2 Objectivos da Dissertação 

O objectivo principal do presente trabalho é o de desenvolver um modelo de avaliação de fornecedores 

de entrega directa, da categoria do Pão Industrial. Com a implementação do modelo e através de 

indicadores a definir, pretende-se medir o desempenho destes fornecedores nas actividades que 

realizam em loja, sendo que até à data não existem dados quantitativos representativos desse 

desempenho. Adicionalmente, e de forma a complementar as avaliações obtidas do modelo, pretende-

se construir uma ferramenta de gestão e informação desses mesmos fornecedores. A ideia associada 

a esta ferramenta é a de fornecer dados de gestão constantemente actualizados ao gestor da categoria 

do pão industrial, relativamente aos níveis de serviço verificados. 

Pretende-se desta forma que as ferramentas desenvolvidas sirvam como apoio à tomada de decisão e 

suporte de gestão - no que diz respeito a questões relacionadas com os fornecedores de entrega directa 

em estudo -, e que permitam identificar oportunidades de melhoria geral para a unidade de negócio da 

padaria e pastelaria da empresa Sonae MC. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 

1) Introdução: no capítulo inicial são apresentados o contexto e identificação do problema proposto e 

a estrutura do presente trabalho. 

2) Caso de Estudo: neste capítulo é descrito e caracterizado o problema, através da análise da cadeia 

de abastecimento do pão industrial e da estrutura da unidade de negócio da padaria e pastelaria da 

Sonae MC, no canal de entrega directa. Por fim é abordado o problema proposto, de uma forma mais 

concreta.  

3) Revisão de Literatura: neste capítulo é apresentada a recolha bibliográfica realizada, onde se insere 

o problema em questão. Os temas a serem revistos são focados na cadeia de abastecimento, canal de 

distribuição (entrega directa em loja) e avaliação de desempenho dos fornecedores. 
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4) Metodologia de Investigação: neste capítulo é apresentada uma proposta metodológica para a 

construção do modelo de avaliação que determine os níveis de serviço verificados em loja, 

representativos do desempenho dos fornecedores de entrega directa do pão industrial. 

5) Aplicação da Metodologia Proposta: neste capítulo é aplicada a metodologia proposta, sendo 

caracterizado pelo desenvolvimento do modelo de avaliação e da ferramenta de gestão e informação 

dos fornecedores de entrega directa em estudo. 

6) Resultados: neste capítulo são apresentados e analisados os resultados da aplicação do modelo 

em duas diferentes lojas da Sonae MC. 

7) Conclusões Finais e Trabalho Futuro: como desfecho, no último capítulo da presente dissertação, 

são apresentadas as principais conclusões do trabalho desenvolvido e são feitas algumas sugestões e 

considerações para um trabalho futuro 
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2. Caso de Estudo 

O presente capítulo consiste na descrição do caso de estudo, tendo por base a análise da cadeia de 

abastecimento da categoria do Pão Industrial, no canal de entrega directa, e da estrutura da Unidade 

de Negócio da Padaria e Pastelaria da Sonae MC. Na primeira secção, procede-se à apresentação da 

empresa, a sua estrutura organizacional e objectivos. A cadeia de abastecimento do pão industrial é 

analisada na secção 2.2, enquanto a secção 2.3 é dedicada à caracterização da unidade de negócio 

da Padaria e Pastelaria. 

2.1 A Sonae – Sociedade Nacional de Estratificados 

A Sonae é uma empresa portuguesa que actua na indústria do Retalho (alimentar e não alimentar), 

com parcerias nas áreas de Centros Comerciais, Media e Telecomunicações, Softwares e Sistemas de 

Informação e Gestão de Investimentos. Encontra-se presente em 6 continentes e 67 países. De acordo 

com dados referentes ao ano de 2014, a Sonae empregava aproximadamente 40.000 colaboradores, 

91% dos quais no sector do Retalho, sendo o maior empregador privado em Portugal.  

A fundação da empresa ocorreu no dia 18 de Agosto de 1959, na Maia, pelo empresário e banqueiro 

Afonso Pinto de Magalhães, e apresentava apenas uma única área de negócio – produção de painéis 

laminados decorativos de alta-pressão. No decorrer da década de 60, a empresa concentrou-se na 

produção de termolaminado decorativo (laminite) e laminado decorativo, muito devido à contratação do 

Engenheiro Químico, Belmiro de Azevedo. Nos anos 70, a Sonae continuou o desenvolvimento do seu 

negócio e iniciou actividade no sector da química industrial. Na década de 80, com a diversificação 

através de aquisições e criação de novos negócios, a empresa conseguiu alcançar marcos importantes, 

como a abertura do 1º hipermercado em Portugal (em 1985), momento que marcou o início da 

actividade da Sonae Distribuição, assim como a criação da Sonae Tecnologias de Informação e Sonae 

Imobiliária. Já nos anos 90, vários foram os acontecimentos importantes para a Sonae, desde o 

lançamento dos primeiros produtos de marca própria, aposta no retalho especializado, e abertura de 

vários centros comerciais (desenvolvimento de negócios estratégicos), consolidando também o 

controle financeiro de negócios não estratégicos, como o lançamento da Optimus e do jornal O Público. 

No início do presente século, deu-se o crescimento internacional e a reorganização do portfólio de 

negócios. A partir de 2010, ocorreu a expansão internacional com entrada em novos mercados, e a 

criação (acompanhada de um rápido desenvolvimento) dos supermercados de conveniência em regime 

de franchising, com marca Meu Super (Sonae, 2015). 

A Sonae encontra-se organizada em seis áreas de negócio distintas (ver tabela 1), sendo os Retalhos 

Alimentar e Especializado os negócios de maior importância para o grupo. Para a valorização do 

portefólio de negócios da empresa, contribuem também os negócios relacionados e as parcerias core 

(Sonae, 2015). 
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O presente trabalho irá incidir sobre a Sonae MC, área de negócio da Sonae responsável pelo retalho 

alimentar. A Sonae MC é líder de mercado nacional, abrangendo um conjunto de insígnias com 

formatos e tipos de negócio distintos que oferecem uma variada e vasta gama de produtos, sempre 

com preços competitivos: Continente e Continente Modelo (hipermercados), Continente Bom Dia 

(supermercados de conveniência), Bom Bocado (cafetaria e restaurantes), Note! (livraria/papelaria) e 

Well’s (saúde, bem-estar e óptica). Esta área de negócio foi responsável pelo início de uma revolução 

nos hábitos de consumo no panorama comercial nacional, com a implementação do primeiro 

hipermercado em Portugal, em 1985 (Continente de Matosinhos) (Sonae, 2015). A Sonae MC, no final 

de 2014, detinha cerca de 640 lojas (162 em formato franchising), com 26.400 colaboradores, 

apresentado um volume de negócios de 3.461 M€ e um EBITDA1 de 241 M€ (Sonae, 2014). 

A estratégia da Sonae MC passa pela consolidação da liderança de mercado, ao mesmo tempo que 

procura aumentar a sua rentabilidade através da implementação de novos projectos eficientes, sempre 

com dinamismo e inovação constante. Como tal, os desafios vão desde a redução de custos, 

sustentabilidade da Cadeia de Abastecimento (CA) e aumento dos serviços prestados à sociedade. 

De modo a atingir os objectivos delineados e a satisfazer os seus clientes, a Sonae MC procura manter 

uma relação de confiança com os seus parceiros de negócio, desde os fornecedores, aos distribuidores, 

de modo a que se criem meios e condições para que todas as partes envolvidas sejam beneficiadas. 

Assim, é importante criar boas relações afim de as operações da cadeia de abastecimento serem 

executadas de maneira correcta, eficiente e eficaz. 

O presente trabalho concentra-se essencialmente na determinação dos níveis de serviço dos 

representantes dos fornecedores directos do Pão Industrial, para a unidade de negócio da Padaria e 

Pastelaria, através do estudo da definição de um processo de controlo de informação e gestão das 

operações realizadas por estes fornecedores nas lojas. Neste sentido, as secções seguintes irão incidir 

sobre a caracterização do funcionamento actual da cadeia de abastecimento (CA) da unidade de 

negócio da Padaria e Pastelaria, mais concretamente na categoria do Pão Industrial. 

2.2 Cadeia de Abastecimento – Categoria Pão Industrial 

No presente trabalho, o principal foco de estudo recai sobre a categoria do Pão Industrial, uma vez que 

nesta categoria da Unidade de Negócio (UN) encontram-se fornecedores de entrega directa (aqueles 

                                                
1 EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.  
Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 

Tipo de Negócio Área Corporativa Área de Negócio 

Negócios Core 

Sonae MC Retalho Alimentar 

Sonae SR Retalho Especializado 

Negócios Relacionados 

Sonae RP Imobiliário de Retalho 

Sonae IM Gestão de Investimentos 

Parcerias Core 

Sonae Sierra Centros Comerciais 

Sonaecom Telecomunicações 

Tabela 1 - Áreas de Negócio da Sonae 
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que irão ser alvo de estudo e avaliação nesta dissertação) com impacto bastante significativo nas 

vendas, como irá ser relatado adiante, na Secção 2.3. Os fornecedores em causa são as empresas 

Bimbo e a Panrico. 

A categoria de Pão Industrial faz parte da UN da Padaria e Pastelaria, que por sua vez, pertence à 

Direcção Comercial TPT – Talho, Padaria & Take-Away, inserida na área ou pelouro dos Frescos da 

Sonae MC. A cadeia operacional a ser estudada neste trabalho é a MCH (Modelo Continente 

Hipermercados), que inclui as insígnias Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia. 

Nesta secção procede-se à caracterização da estrutura e processos da CA da Sonae MC, referente à 

categoria do Pão Industrial, no canal de entrega directa.  

2.2.1 Organização da Cadeia de Abastecimento – Fornecimento Directo 

Na categoria de Pão Industrial, assim como em todas as categorias da UN existem dois tipos de 

distribuição: a entrega directa e o abastecimento centralizado. No que diz respeito à entrega directa, os 

fornecedores entregam directamente os seus produtos nas lojas, “passando”/evitando assim o centro 

de distribuição do retalhista. Este tipo de distribuição trata-se então de uma estrutura de canal de 

distribuição muito comum entre os produtos perecíveis, em que o retalhista permite ao fornecedor 

executar operações in-store dos seus produtos, como reabastecimento/reposição e merchandising.  

Contrariamente, no abastecimento centralizado, o fornecedor entrega os produtos nos entrepostos da 

Sonae MC. Daí, é responsabilidade da empresa fazer a distribuição dos artigos para as lojas. Este tipo 

de abastecimento é o mais utilizado, representando cerca de 95% das referências da Sonae MC. 

Relativamente ao Pão Industrial, a distribuição dos artigos de marca própria desta categoria é 

centralizada.  

Posto isto, a CA nesta UN tem o envolvimento de 4 entidades distintas (ver figura 1). No que diz respeito 

às entidades internas, pertencentes à Sonae MC, estão representadas a azul na figura 1, sendo estas 

a Direcção Comercial e as Lojas. Já as entidades externas - fornecedores e distribuidores, são 

empresas que detêm o seu negócio, não fazendo parte do Grupo Sonae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cadeia é caracterizada por um constante fluxo directo de produtos e de informações entre as 

diversas entidades. De notar, novamente, que o presente estudo incide exclusivamente sobre a CA do 

Pão Industrial, com entrega directa. Seguem-se as responsabilidades e/ou funções de cada entidade:  

 Direcção Comercial: a direcção comercial não trata de fluxos de materiais, no entanto é a 

entidade chave para que os fluxos de materiais entre as restantes entidades sejam possíveis. Esta 

Figura 1 - Cadeia de abastecimento da categoria Pão Industrial - Entrega directa 
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entidade é então responsável por todo o tipo de fluxo de informação existente na CA. A direcção 

comercial engloba 2 grupos distintos: 

 Gestão de Categorias (GC) – este grupo é responsável pela procura, todo o tipo de contacto e 

contratos com os fornecedores. Os gestores de categorias têm como funções a definição da 

gama de produtos disponíveis para venda, as campanhas promocionais a serem realizadas nas 

lojas, as negociações de preços com os fornecedores e a gestão do pricing. São também 

responsáveis pelos planogramas definidos para cada loja – representação gráfica (layout) da 

distribuição dos produtos nas estantes/prateleiras, com livre-serviço; e pelo controlo dos níveis 

de serviço entre os fornecedores e as lojas, com o objectivo principal dos produtos certos, nas 

quantidades correctas, serem entregues nas lojas indicadas; 

 Gestão de Stocks (GS) – como o próprio nome indica, esta gestão é responsável pela compra 

de produtos, planos de aprovisionamento, datas de entrega nas lojas e tratam das operações 

necessárias à realização das campanhas; 

 Fornecedores: os fornecedores são responsáveis pelo fornecimento total das encomendas 

realizadas. Estabelecem contratos com distribuidores/vendedores e repositores, para que os 

produtos cheguem ao seu destino e estejam devidamente apresentados nas prateleiras das lojas;  

 Distribuidores: os distribuidores desempenham o papel de vendedores, realizando o transporte 

das encomendas dos fornecedores e, em certas lojas, efectuam as operações de merchandising 

e reposição dos produtos nas prateleiras. São também responsáveis por gerar sugestões de 

encomendas a realizar pelos aprovisionadores das lojas; 

 Repositores: em várias lojas, os distribuidores apenas deixam a mercadoria, não fazendo a 

reposição das prateleiras. Nestes casos, é necessário haver repositores, que podem representar 

várias marcas, para fazerem a reposição dos artigos. Muitos destes repositores, tal como os 

distribuidores, recebem à comissão, dependendo do número de vendas e devoluções; 

 Lojas: são os locais de venda, onde se encontram os produtos prontos para consumo. Sendo o 

ponto de ligação ao cliente, as lojas têm de estar sempre organizadas, segundo a gama e 

planogramas definidos pela Gestão de Categorias. 

2.2.2 Descrição dos Processos da CA 

No que diz respeito às operações sequenciais da CA, é possível enumerar 4 operações que garantem 

que os produtos cheguem às lojas (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida irá proceder-se à caracterização das actividades referidas na figura 2.  

Figura 2 - Operações da cadeia de abastecimento do Pão Industrial - Entrega directa 
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2.2.2.1 Operações de Aprovisionamento e Produção 

Para as operações de aprovisionamento e reaprovisionamento, a Gestão de Stocks, através do RETEK, 

consegue obter informação da quantidade de um certo produto numa loja. O RETEK fornece assim 

informação do stock existente nas lojas, e com base na média das vendas das 4 semanas anteriores e 

tendo em conta vendas históricas e sua sazonalidade, efectua uma sugestão indicada para cada loja, 

para cada artigo.  

Desta forma, há que ter em consideração as características dos produtos, assim como a sua 

variabilidade. Consequentemente é necessário distinguir entre dois tipos de produtos: produtos 

perecíveis e não perecíveis. Visto que os produtos associados à Unidade Negócio da Padaria e 

Pastelaria são bens perecíveis, o foco em causa irá incidir apenas sobre este grupo de produtos. 

Estes produtos apresentam uma grande variabilidade e diferenciação, e uma gama muito vasta, o que 

leva a uma oferta anual muito variada. As compras para a categoria de Pão Industrial, variam de loja 

para loja – diariamente, 2 a 3 vezes por semana, com excepção ao fim de semana, em que as compras 

de sexta e/ou sábado têm de cobrir a procura de sábado e/ou domingo e segunda (isto na maioria das 

lojas).  

Podem ocorrer situações em que a quantidade existente, ou a capacidade de produção do fornecedor, 

sejam inferiores às necessidades das lojas, e nesse caso, tem que se estabelecer prioridades de 

aprovisionamento. Esta função é alocada à Gestão de Stocks. 

Em relação aos tipos de aprovisionamento utilizados nas lojas, existem três tipos distintos: 

 Aprovisionamento manual: com recurso ao cadênciario (folha utilizada pelos aprovisionadores das 

lojas que contém as vendas da semana discriminadas por dia, e por artigo), e à previsão de vendas 

gerada pelo RETEK, o aprovisionador encomenda manualmente cada artigo, sem influência do 

fornecedor. A presença deste tipo de aprovisionamento é raro/quase inexistente actualmente, uma 

vez que é característico do tipo de distribuição de entrega directa ser o próprio distribuidor a sugerir 

a encomenda; 

 Aprovisionamento manual com sugestão de encomenda: tipo de aprovisionamento mais comum, 

em que o aprovisionador recebe informação das quantidades a encomendar por parte do 

distribuidor/vendedor, e segue aquela informação, criticando ou não um ou outro artigo 

(especialmente em promoção). Apesar de ser o distribuidor que indica as quantidades a 

encomendar, os responsáveis pelo aprovisionamento podem sempre recorrer à consulta do 

cadênciario; 

 Aprovisionamento automático: projecto-piloto actualmente em teste em 6 lojas Continente Modelo. 

Com este sistema, as encomendas são realizadas de forma directa e automática ao fornecedor, 

sendo que o aprovisionador pode ou não reforçar as quantidades geradas. 

2.2.2.2 Operações de Distribuição e Abastecimento  

Para que os produtos estejam disponíveis aquando a abertura das lojas, é necessário que as operações 

de distribuição e abastecimento sejam realizadas de forma eficiente. Estas são da responsabilidade 

dos distribuidores, que sendo ou não entidades das empresas envolvidas, representam directamente 

os fornecedores de entrega directa. Devem então garantir que os produtos destes fornecedores são 

abastecidos a horas e de forma correcta.  
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Uma vez que estes distribuidores efectuam rotas de transporte e distribuição em variadas lojas (da 

Sonae MC e empresas concorrentes) é importante que os supervisores dos fornecedores sejam 

capazes de organizar o processo de distribuição de tal forma que nenhuma loja fique sem inventário 

ou produto suficiente para o início das vendas do dia.  

2.2.2.3 Logística das operações em loja 

As operações logísticas realizadas nas diferentes lojas iniciam-se quando um distribuidor entrega os 

produtos nas lojas, e consistem em 5 actividades distintas: recepção, armazenamento, reposição, 

aprovisionamento e gestão/recolha de devoluções. 

Estas operações irão ser abordadas de forma mais detalhada na secção seguinte – 2.3 Caracterização 

da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria, mais concretamente na subsecção 2.3.1.4. Isto porque 

no presente estudo pretende-se estudar o desempenho dos representantes dos fornecedores nas 

operações realizadas em loja pelos mesmos. 

2.3 Caracterização da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria 

A Sonae MC apresenta na unidade de negócio da Padaria e Pastelaria cerca de 2052 artigos 

diferenciados, de 285 fornecedores. Contudo, e tal como acontece nas restantes unidades, nem todas 

as lojas disponibilizam a mesma gama e diversificação de produtos, uma vez que cada loja está 

configurada para o meio em que está inserida. De uma forma geral, a insígnia Continente é a que 

oferece uma maior gama quando comparada com as restantes insígnias, Continente Modelo e 

Continente Bom Dia. Em 2014, esta unidade teve um valor de vendas de cerca de 124M€, contribuindo 

em 32% para o total de vendas da Direcção Comercial TPT. 

Nesta unidade, o conjunto de produtos existentes são distinguidos em 3 categorias: 

 Pão Tradicional: esta categoria é responsável por todo o tipo de pão tradicional e derivados, 

como o pão especial, o pão recheado/salgado, o pão regional, derivados de pão e afins, matérias-

primas, pão de trigo e pão de centeio/mistura; 

 Pastelaria: nesta categoria encontram-se as subcategorias dos bolos, tortas, tartes, sobremesas, 

pastéis sortidos, pastelaria salgada, biscoitos e as próprias matérias-primas necessárias à 

produção deste tipo de produtos; 

 Pão Industrial: a categoria do pão industrial é subdividida em 2 subcategorias: o pão e as tostas.  

No que diz respeito ao impacto de cada categoria na UN, este pode ser observado na figura 3, onde é 

possível constatar que a categoria do Pão Tradicional deteve um maior impacto nas vendas de 2014 – 

cerca de 40% correspondentes a 49M€, seguido da Pastelaria – aproximadamente 37% com 46M€ em 

vendas, e finalmente o Pão Industrial com 29M€ em vendas, o que correspondeu a um impacto de 23% 

para a o total da unidade de negócio. 

 

 

 

 

 
 

 

40%

37%

23%
PÃO TRADICIONAL

PASTELARIA

PÃO INDUSTRIAL

Figura 3 - Impacto nas vendas por categoria da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria (2014) 

Fonte: Zoom 
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2.3.1 Fornecedores Entrega Directa do Pão Industrial 

Como referido na secção 2.2.1, o tipo de distribuição em estudo é o de entrega directa em loja, com os 

fornecedores a entregarem o produto directamente nas lojas. Assim, tanto os representantes da marca 

Bimbo como da Panrico assumem uma série de actividades nas lojas, tais como a movimentação do 

stock para a loja, o unpacking do stock, a reposição e “manutenção” das prateleiras, a disposição de 

artigos mais antigos (devoluções), a organização dos produtos nas prateleiras e ilhas2 (em campanhas 

promocionais) e finalmente as encomendas. 

Estas duas empresas de panificação são as que mais impacto têm a nível nacional, na categoria de 

Pão Industrial. Para além de serem os fornecedores com maior impacto nas vendas, estes são os 

únicos que entregam directamente em loja para a categoria em causa, e desse modo o presente estudo 

irá incidir exclusivamente sobre os mesmos. Estes fornecedores detêm artigos que são referência e 

principal escolha dos clientes. Desta forma, é de todo o interesse da empresa obter um maior controlo 

sobre estes fornecedores (ou melhor, dos seus representantes em loja), e para tal é necessário 

determinar os níveis de serviço dos mesmos, de forma mais rigorosa e consistente, avaliando os seus 

desempenhos nas operações realizadas em loja. 

2.3.1.1 Impacto nas Vendas 

Como já referido na secção 2.2, para esta dissertação o principal foco de estudo recai sobre a categoria 

do Pão Industrial, visto nesta categoria da Unidade de Negócio se encontrarem os fornecedores de 

entrega directa – a Bimbo e a Panrico, que detêm um impacto significativo nas vendas, como se pode 

verificar na figura 4. Para se ter uma noção da importância destes fornecedores, por observação da 

figura 4, pode-se concluir que estes dois fornecedores juntos tiveram um impacto total de 71% nas 

vendas do ano de 2014, para a categoria de Pão Industrial (excluindo marca própria). Adicionalmente, 

também se conclui que a Bimbo foi o fornecedor com mais vendas (42% vs. os 29% da Panrico). 

 

 

 

 

 
 

Na figura 5 é comparado o impacto destes dois fornecedores no total das vendas da categoria – 

aproximadamente 38%, e verifica-se que juntamente com os produtos de marca própria foram estes os 

três principais drivers (juntos detêm um impacto de 83%) das vendas da categoria em causa no ano de 

2014. Nos restantes 17% encontram-se presentes doze diferentes fornecedores, com menor impacto. 

 

 
 

                                                
2 Uma ilha corresponde a uma estrutura física (de paletes de madeira ou cartão, por exemplo) que é geralmente 

composta por produtos em destaque ou em campanha promocional. Estas ilhas são geralmente alocadas em 
corredores centrais e largos das lojas, na entrada das mesmas, ou junto das caixas de pagamento. Ou seja, em 
sítios com maior visibilidade afim de atrair e chamar a atenção do cliente. 

42%

29%

29% Bimbo

Panrico

Restantes

38%

17%

45%

BIMBO + PANRICO

RESTANTES
FORNECEDORES

MARCA PRÓPRIA

Figura 4 - Impacto dos fornecedores nas vendas da categoria do Pão Industrial (2014). Fonte: Zoom 

 

Figura 5 - Principais responsáveis pelas vendas da categoria do Pão Industrial (2014). Fonte: Zoom 
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Já no que diz respeito ao total da UN, através da observação da figura 6, verifica-se que o impacto 

destes dois fornecedores foi de 9%, o que correspondeu a aproximadamente 11M€ em vendas no ano 

de 2014. 

 

 

 

 

 

  

2.3.1.2 Insígnias 

No universo da Sonae MC existem diferentes insígnias onde se encontram os produtos disponíveis 

para o cliente. Para o presente trabalho, apenas as insígnias Continente, Continente Modelo e 

Continente Bom Dia é que são de interesse, uma vez que apenas estas fazem parte da Cadeia 

Operacional em causa – MCH.  

Por observação da figura 7, verifica-se que em 2014 as insígnias Continente e Continente Modelo 

tiveram uma performance muito semelhante, com ligeira ascensão dos Continentes Modelo. Apesar 

das lojas Modelo serem de dimensões bastante inferiores às lojas Continente, o grande número de 

Modelos existente por todo o território nacional faz com que o volume de vendas de todas as lojas seja 

ligeiramente superior aquele verificado nas lojas Continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3 Níveis de Serviço  

Os níveis de serviço são utilizados na gestão das cadeias de abastecimento e controlo de inventário 

para medir a performance das práticas de aprovisionamento existentes, de modo a garantir que existe 

produto disponível para o consumidor. Nos contratos efectuados entre a gestão comercial e os 

fornecedores, são delineados níveis de serviço a serem atingidos pelos mesmos. O valor standard 

delineado pela Sonae MC exigido aos fornecedores é na ordem dos 95%, com base numa avaliação 

mensal, e tendo em consideração, nos casos da entrega centralizada, apenas o fill rate do fornecedor 

Figura 6 - Impacto nas vendas da Unidade de Negócio Padaria e Pastelaria (2014) 

Fonte: Zoom 

Figura 7 - Vendas da categoria Pão Industrial por insígnia (em 2014). Fonte: Zoom 

40%

37%

15%
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nas suas encomendas3. Este indicador refere-se à taxa de encomendas satisfeitas pelo fornecedor 

tendo em conta as quantidades que foram encomendadas pelas lojas. Por exemplo, se uma loja 

encomendar 10 unidades de um artigo, mas o fornecedor apenas entregar 7, a fill rate é de 70%. Para 

além dos níveis de serviço traçados e metas de performance a serem atingidas, são também 

discriminados nos contratos as penalidades aos fornecedores por falharem na obtenção dos níveis 

exigidos.  

Já no que diz respeito à entrega directa, o fill rate considera apenas as quantidades correctas de 

encomenda, não englobando mais nenhum tipo de indicador que reflicta o nível de serviço operacional 

dos representantes dos fornecedores nas lojas. Desta forma, não é possível medir efectivamente os 

níveis de serviço dos fornecedores de entrega directa, uma vez que o indicador do fill rate por si só não 

é suficiente, visto não se focar nas operações que são realizadas e controladas pelos fornecedores em 

loja.  

Actualmente, no que diz respeito à avaliação dos níveis de serviço destes mesmos fornecedores nas 

operações em loja, existem apenas alguns indicadores para medir o seu desempenho ou cumprimento 

de determinados processos, tais como o controlo da hora de chegada dos distribuidores ao cais, 

controlo da hora de reposição e a percentagem de encomenda satisfeita, em termos de quantidades e 

precisão. Estes indicadores são de certa maneira vagos, e nem sempre há um controlo rigoroso e 

constante. Existem mesmo lojas em que não há qualquer informação/registo referente ao desempenho 

destes fornecedores, o que faz com que não seja possível saber o nível de serviço prestado. Esta falha 

no controlo pode resultar em rupturas de artigos e excessivas quebras/devoluções, acontecimentos 

directamente relacionados com perdas de vendas. De realçar que existem artigos da Bimbo e Panrico 

que estão constantemente em promoção, de modo a impulsionar as vendas. No entanto, em muitas 

lojas, não são entregues as quantidades suficientes para garantir que haja produto disponível. Esta 

situação deve-se essencialmente a uma má gestão dos representantes dos fornecedores e a uma falta 

de controlo das lojas sobre os mesmos. 

Conclui-se que, apesar de existirem contratos estabelecidos com os fornecedores descritos, estes são 

exclusivamente focados nas quantidades de artigo encomendadas e satisfeitas – indicador do fill rate. 

Não existe um processo de controlo característico do tipo de distribuição e operações efectuadas por 

estes fornecedores - processo esse que avalie o desempenho dos vendedores e repositores, nas 

operações que estes realizam e são responsáveis nas lojas.  

Com isto, é resumido de seguida, nas subsecção 2.3.1.5, as operações e questões relacionadas com 

a entrega directa em loja, e sobre as quais a metodologia futura deste trabalho irá incidir. 

2.3.1.4 Operações em loja 

As operações logísticas realizadas nas diferentes lojas iniciam-se quando um distribuidor entrega os 

produtos nas lojas, e consistem em 5 actividades distintas: 

(1) Recepção: na recepção os distribuidores descarregam as mercadorias, assim que os 

recepcionistas (responsáveis da loja encarregues pela operação de recepção no cais) tiverem 

                                                
3 Lógica da entrega centralizada, onde os níveis de serviço são avaliados através de uma série de indicadores já 
englobados no fill rate, e que são controlados e medidos nos entrepostos da Sonae aquando a recepção da 
mercadoria. 
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disponibilidade para a operação. Os recepcionistas registam a entrada dos distribuidores e, em 

certas lojas, os tempos de chegada e saída do cais. De seguida, através da utilização de um PDA, 

fazem o pick das mercadorias, introduzindo assim no sistema as quantidades entregues e validade 

dos artigos. Nesta operação, verificam também a encomenda entregue em termos de quantidades 

e apresentação (se a mercadoria está em bom estado para a disponibilização ao cliente), para 

averiguar se está tudo de acordo com o encomendado – se as quantidades indicadas no guia de 

remessa do distribuidor forem iguais às entregues então a encomenda está correcta. Antes de 

abandonar o cais, e depois do trabalho que lhe compete, o distribuidor desloca-se à recepção para 

recolher a factura relativa à encomenda entregue, assinada pelos intervenientes do processo. É 

na recepção que são também emitidas notas de falta, caso uma encomenda não seja totalmente 

satisfeita; 

(2) Armazenamento: a operação de armazenamento varia consoante as dimensões da loja, a 

capacidade de entrega dos distribuidores (há lojas que recebem stock 2 a 3 vezes por semana) e 

o volume de vendas. Assim, numa loja com entregas diárias, a quantidade de stock armazenado 

é consideravelmente menor do que aquela verificada numa loja com 2 a 3 recepções semanais. 

Tendo em conta a dimensão e as vendas, as lojas têm mais ou menos espaço reservado para 

stock, sendo que o objectivo é minimizar a quantidade de stock, sem que isso influencie a 

maximização das vendas; 

(3) Reposição: a reposição em loja é realizada ou pelo próprio distribuidor, ou por um repositor (que 

pode também efectuar a reposição de outras marcas). Existem também excepções em que o 

distribuidor não está designado para tal, porém tem de realizar o abastecimento das prateleiras, 

por impossibilidade/folgas do repositor e vice-versa. De uma maneira geral, a reposição por parte 

dos distribuidores ou repositores ocorre diariamente, com excepção ao domingo, onde têm de ser 

os colaboradores de certas lojas que fazem a reposição ou certos repositores contratados 

especificamente para o fim-de-semana; 

(4) Encomendas: para a operação de aprovisionamento, as encomendas são sugeridas pelo 

distribuidor ou vendedor da marca, que com base nas vendas verificadas para cada artigo, entrega 

uma folha com as suas quantidades sugeridas. Cabe depois ao responsável pelo 

aprovisionamento, a revisão final da encomenda e comunicação ao fornecedor, conforme já foi 

descrito na secção 2.2.2.1.  

Adicionalmente à informação já descrita nessa subsecção, no que diz respeito às encomendas, o 

distribuidor/vendedor baseia-se em 3 pontos principais para a operação de aprovisionamento: 

nível actual de inventário na loja (nas prateleiras e armazém), experiência anterior e market 

inteligence (informações recolhidas por visitas às lojas). É importante salientar que as previsões 

podem ser afectadas por factores externos e campanhas promocionais. Da comparação entre o 

stock existente na loja, o stock de produto sem validade ou com data próxima do fim da mesma e 

as suas previsões de vendas, resultam as sugestões de compra por parte do vendedor. As 

previsões das vendas são feitas com base no histórico do produto, assim como das vendas actuais 

e outros factores, nomeadamente tendências e sazonalidade. O objectivo é que, diariamente, após 

fazer a distribuição (e reposição se for também o responsável), o distribuidor deixe uma folha ao 



14 
 

Figura 8 - Ciclo de aprovisionamento observado em loja 

 

 

 

responsável pelo aprovisionamento com as quantidades a encomendar, discriminadas por artigo. 

Desta forma, o aprovisionador da loja pode encomendar, o mais cedo possível, as quantidades 

pretendidas ao fornecedor, permitindo assim que haja uma maior capacidade de resposta – o 

fornecedor ao receber a encomenda o mais cedo possível, tem mais tempo para preparar a 

produção e distribuição e conseguir assim cumprir os pedidos das lojas. Após a análise desta 

informação, o fornecedor consegue apresentar um maior poder de resposta, tanto na gestão dos 

stocks como na distribuição.  

De uma maneira geral, o ciclo de aprovisionamento em loja encontra-se representado na figura 

11. O distribuidor/vendedor, com base na sua recolha de informações relativas à loja em questão, 

efectua uma sugestão de encomenda, que posteriormente é enviada directamente para o 

fornecedor pelo responsável do aprovisionamento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Recolha e gestão das devoluções: no que diz respeito às devoluções dos artigos das marcas 

Bimbo e Panrico, estas são asseguradas pelos próprios fornecedores. Isto é, faz parte do modelo 

de negócio destas empresas assumir as quebras – produtos não vendidos, perto do término do 

prazo de validade - ou seja, as devoluções. Desta forma, todos os artigos que não sejam vendidos 

nas lojas são devolvidos aos fornecedores, tornando isto uma vantagem para a Sonae MC, que 

não tem custos directos de quebra nestes produtos. Assim, os representantes dos fornecedores 

responsáveis pela distribuição e reposição das lojas verificam, em cada reposição, a data de 

validade dos artigos que posteriormente serão recolhidos. Um procedimento comum e incorrecto 

verificado em diversas lojas tem a ver com o facto de os distribuidores deixarem acumular o stock 

para devoluções (não recolherem assim que haja produto para devolução), situação que pode 

gerar problemas de contabilização do inventário para a loja. Outra desvantagem directamente 

relacionada com este acordo de devoluções tem a ver com o facto de os vendedores serem 

“penalizados” pela empresa que representam se atingirem um certo número de devoluções. Tal 

acontecimento faz com que estes sejam por vezes cautelosos com as quantidades a encomendar, 

não tendo como horizonte a maximização das vendas por parte da Sonae MC – as lojas, como 

estão salvaguardadas pelas devoluções, têm sempre em mente a maximização das vendas - nem 

dos próprios distribuidores. De modo a rentabilizar as suas vendas, o distribuidor tenta encontrar 

um ponto onde as vendas e devoluções sejam óptimas (maximizar as vendas sem que isso afecte 

a minimização das quebras). Como balancear este tradeoff não é uma tarefa fácil, mas é algo que 

o distribuidor vai percepcionando melhor ao longo do tempo. Para contrabalançar esta ocorrência, 

é necessário haver um controlo das encomendas por parte do responsável de aprovisionamento 
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e/ou um indicador de controlo da coerência das quantidades encomendadas pelo repositor (com 

foco nos artigos promocionais). 

2.4 Identificação do Problema e Conclusão do Caso de Estudo 

A Sonae MC, empresa sobre a qual o presente estudo se encontra inserido, é líder de mercado nacional 

no sector do retalho alimentar. Abrangendo um conjunto de lojas e insígnias com formatos e tipos de 

negócio distintos, desde os hipermercados – Continente e Continente Modelo – aos supermercados –

Continente Bom Dia, a Sonae MC oferece diariamente uma complexa e extensa gama de produtos. 

Inserida na DC TPT, a UN da Padaria e Pastelaria apresenta cerca de 2052 artigos diferenciados, de 

285 fornecedores. Esta unidade apresenta 3 categorias: o pão tradicional, a pastelaria e o pão 

industrial. 

Para este trabalho, o principal foco de estudo recai sobre a categoria do Pão Industrial. Os fornecedores 

de entrega directa desta categoria, a Bimbo e a Panrico, são aqueles que representam um maior 

impacto das vendas para a UN, como foi demonstrado ao longo deste trabalho com os resultados do 

ano de 2014. Detêm artigos que são referência e principal escolha dos clientes, contribuindo com um 

impacto bastante importante para as vendas. Consequentemente é de todo o interesse da empresa 

tentar controlar a performance destes fornecedores, determinando níveis de serviço que permitam 

impulsionar ainda mais as vendas. 

No entanto, tal como foi relatado, não existe um controlo eficaz, eficiente e constante no que diz respeito 

ao desempenho destes fornecedores (seus representantes) nas lojas. Os indicadores actuais utilizados 

para avaliar o desempenho geral não são concretos, nem são prática comum nem constante nas 

diversas lojas. Esta situação faz com que em diversos momentos, existam problemas nas lojas 

relacionados com a gestão do stock e recolha dos produtos para devolução efectuada pelos 

representantes das marcas, assim como ruptura principalmente dos artigos promocionais e a 

consequente redução de potenciais vendas. Para o futuro deste trabalho, irá ser realizado um 

levantamento e estimativa das rupturas semanais em determinadas lojas (que actualmente não são 

registadas), e o impacto deste acontecimento nas vendas (ou possíveis vendas) dos artigos das marcas 

em estudo. 

É neste contexto que surge este estudo, em que se pretende criar um processo de monitorização do 

serviço de entrega directa dos produtos destes fornecedores nas lojas. Este processo tem como 

horizonte a determinação de certos indicadores de controlo nas diferentes áreas de actuação dos 

fornecedores em loja, com o objectivo de permitir identificar oportunidades de melhoria e optimização 

deste negócio, através de informação de gestão obtida das avaliações em loja. 

Para além da falha de controlo na avaliação dos fornecedores, existem também questões associadas 

às operações logísticas das lojas que contribuem para a inexistência de um processo de avaliação. 

Deste modo, é necessário um estudo mais aprofundado dos métodos e processos verificados nas 

operações logísticas das lojas, desde a previsão da procura, métodos de aprovisionamento, recepção 

e controlo de mercadorias. Isto com o intuito de encontrar pontos críticos, aspectos em comum, práticas 

positivas e negativas, possíveis padrões e divergências gerais, de modo a conhecer possíveis 

limitações inerentes à aplicabilidade do processo de controlo e monitorização dos níveis de serviço. 



16 
 

3. Revisão de Literatura 

Neste capítulo é apresentada a recolha bibliográfica realizada, que suporta a presente dissertação. 

Pretende-se apresentar alguns conceitos presentes na literatura que se considerem relevantes à 

criação do processo de controlo dos níveis de serviço dos fornecedores directos. Assim, após uma 

primeira visão sobre Cadeias de Abastecimento na secção inicial, são abordadas nas seguintes 

secções conceitos relacionados com o Canal de Distribuição e o tipo de distribuição em estudo - a 

entrega directa - e finalmente a Avaliação de Desempenho de Fornecedores. 

O presente capítulo inclui então os seguintes subcapítulos: (1) Cadeias de Abastecimento; (2) Canal 

de Distribuição; e (3) Avaliação de Desempenho dos Fornecedores. 

3.1 Cadeias de Abastecimento 

3.1.1 Definição  

O conceito de cadeia de abastecimento tem origem na literatura da logística, e esta tem continuado a 

ter um impacto significativo na definição do mesmo (Chen e Paulraj, 2004). Inicialmente, a ênfase deste 

conceito passava pelo apoio ao movimento do produto e coordenação entre fornecedor e retalhista 

(Bechtel e Jayaram, 1997). Os gestores logísticos dos sectores com grandes quantidades de inventário 

observaram um grande benefício na gestão dos materiais (inputs e outputs). Desde a sua introdução 

na indústria do retalho, o conceito de cadeia de abastecimento tem-se espalhado pelas diversas 

indústrias (Bechtel e Jayaram, 1997). New e Payne (1995) descreveram cadeia de abastecimento 

incluindo actividades como planeamento, criação do produto, produção, montagem, transporte, 

armazenamento, distribuição, suporte ao cliente após entrega.  

A cadeia de abastecimento é a corrente que liga cada elemento do processo de produção e 

abastecimento, desde as matérias-primas aos consumidores finais (Scott e Westbrook, 1991; New e 

Payne, 1995). Segundo Chopra e Meindl (2007) uma cadeia de abastecimento consiste em todas as 

entidades que estão directa ou indirectamente envolvidas em satisfazer os pedidos dos clientes. 

Tipicamente, estão incluídos o fabricante/produtor, fornecedor, distribuidor, grossista/vendedor, 

retalhista e consumidor (Chopra e Meindl, 2007). O âmbito/scope de uma cadeia de abastecimento 

pode ser definido em termos do número de empresas envolvidas na CA e as suas respectivas funções 

(Cooper et al., 1997). Cooper et al. (1997) definem também que a estrutura da CA é a configuração das 

empresas envolvidas na CA. As dimensões a considerar incluem o comprimento da CA e o número de 

fornecedores e consumidores em cada nível da cadeia. 

3.1.2 Gestão da cadeia de abastecimento 

A área da gestão de cadeia de abastecimento (GCA) tem vindo a receber uma atenção crescente 

devido ao facto de se focar na criação de melhorias tanto no topo como nos níveis primários da CA, 

transmitindo um fluxo de materiais e informação ao longo da cadeia, o que permite criar vantagem 

competitiva para as empresas envolvidas (Christopher, 2012). 

Na literatura, várias são os autores que definem gestão de cadeia de abastecimento (GCA). Simchi-

Levi et al. (2003) consideram GCA como “o conjunto de abordagens utilizadas para integrar de forma 

eficiente fornecedores, produtores, armazéns, e lojas, para que a mercadoria seja produzida e 
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distribuída nas quantidades, localizações e tempos correctos, com vista à minimização total dos custos 

do sistema, ao mesmo tempo que os níveis de serviço são satisfeitos.” Segundo o Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP, 2015), “GCA engloba o planeamento e gestão de todas as 

actividades envolvidas no fornecimento e aquisição, conversão/transformação, e todas as actividades 

de gestão logística. É importante salientar que também inclui a coordenação e colaboração com 

parceiros do canal, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços de terceiros 

(third-party service providers) e consumidores.” Christopher (2005) definiu GCA como “a gestão das 

relações upstream e downstream com fornecedores e consumidores para fornecer valor acrescentado 

ao cliente ao menor custo para a cadeia de abastecimento como um todo.” Numa definição mais actual, 

para Stadtler (2015) a GCA é “a tarefa de integrar unidades organizacionais ao longo da cadeia de 

abastecimento e coordenar fluxos de materiais, de informação e financeiros de maneira a satisfazer a 

procura dos clientes, com o objectivo de melhorar a competitividade da cadeia de abastecimento como 

um todo.” 

A GCA tem vindo a ser descrita como a integração de todos os processos de negócio de valor 

acrescentado, que vão desde a extracção da matéria-prima ao consumo dos produtos pelos 

consumidores finais (Cooper et al., 1997; Wisner e Tan, 2000). O desafio da integração de processos 

de negócio é que a integração da cadeia de abastecimento não envolve apenas a integração de 

processos funcionais da empresa, mas também envolve o cruzamento desses processos com os 

participantes da CA (Lambert et al., 2005). A integração interna ocorre ao longo das funções da 

empresa enquanto a integração externa tem a participação dos envolvidos na CA (Richey Jr. et al., 

2010).  

Usualmente, o objectivo da integração da cadeia de abastecimento é alcançar custos mais baixos e/ou 

melhores serviços (Troyer e Cooper, 1995). O planeamento colaborativo, a redução de inventários, a 

redução dos custos de distribuição e transporte, a melhoria de lead-times e aumento dos níveis de 

serviço aos clientes são resultados possíveis para uma integração relacional devidamente gerida 

(Richey et al., 2010). 

3.1.3 Relações Fornecedor-Retalhista  

No passado, as relações entre fornecedores e compradores eram vistas como necessidades, em vez 

de um processo de potencial lucro. Desde a introdução de novas práticas de produção, como a 

produção just-in-time, foi dada uma maior ênfase à redução da base de fornecedores (Weber et al., 

1991). Como consequência, empresas por todo o mundo reorganizaram a sua base de fornecedores, 

reduzindo o número de fornecedores e reforçando as relações com os restantes. A selecção de 

fornecedores tornou-se numa decisão estratégica com a capacidade de manter contacto apenas com 

os fornecedores que beneficiariam o negócio. Portanto, as avaliações de fornecedores podem ser 

utilizadas para minimizar os riscos e maximizar o valor global para o cliente (Zeydan et al., 2011). A 

existência deste potencial estratégico da gestão do relacionamento entre comprador-vendedor é 

também referido por outros autores (Talluri e Sarkis, 2002; Sarkar e Mohapatra, 2006; Gordon, 2008). 

No seu livro, Weele (2009) considera uma parceria como sendo o resultado do esforço contínuo do 

contratante para melhorar resultados na relação com os seus fornecedores; em vez de ser uma técnica 
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que pode ser adaptada e aplicada num curto espaço de tempo. Esta pode ser a razão para o pequeno 

número de relações de sucesso em prática, aponta o autor. 

Uma definição do termo “relação com fornecedor” pode ser retirada da mesma obra de Weele (2009), 

onde este define essa parceria como: “um parceiro é definido como uma empresa cuja organização em 

causa tem uma relação contínua de vendedor-comprador, envolvendo um compromisso ao longo de 

um extenso período de tempo, uma mútua partilha de informação e riscos e recompensas resultantes 

desse relacionamento”. 

A relação existente entre os representantes dos fornecedores e os colaboradores das lojas da Sonae 

MC tem de ser uma relação baseada na confiança mútua. Com o número elevado de visitas por semana 

destes vendedores às lojas, as interacções resultantes são imensas, daí ser necessário haver boas 

relações estabelecidas, com uma comunicação eficaz e constante. 

3.2 Canal de Distribuição  

Distribuição pode ser definida como a soma total de todas as actividades e entidades relacionadas que 

são necessárias/intervenientes para garantir uma ligação de sucesso entre produção e consumo 

(Mallen, 1996). Para Rexhausen et al. (2012), a distribuição apresenta um papel crucial na GCA, ao 

garantir a ligação entre as entidades internas da cadeia de abastecimento (e as suas actividades) e o 

consumidor final.  

Observando o processo de distribuição em si, pode-se definir como as etapas necessárias a serem 

executadas de forma a mover e armazenar os produtos, desde a fase do fornecedor à etapa do 

consumo. Segundo Frazier (2009), a distribuição foca-se essencialmente no modo como são 

processadas, organizadas e expedidas as encomendas até ao cliente pretendido, isto através dos 

canais da CA apropriados. Uma vez que os custos de distribuição são também altos, o papel da 

distribuição para a rentabilidade da cadeia de abastecimento é consequentemente fundamental 

(Chopra e Meindl, 2007). 

3.2.1 Importância do Canal de Distribuição 

A gestão estratégica dos canais de distribuição tem vindo a crescer em termos de importância e 

popularidade no mundo dos negócios (Levy e Weitz, 2011). Existem várias razões para tal 

acontecimento. Primeiramente, uma vez que hoje em dia é cada vez mais importante agir o mais 

rapidamente possível, de maneira a satisfazer as necessidades do consumidor, a distribuição ganhou 

cada vez mais relevância, visto ser nesta operação que a maior parte do lucro pode ser encontrado, 

nas diversas indústrias (Wise e Baumgartner, 1999). Por outras palavras, a distribuição e a sua rede 

tornaram-se numa importante fonte de sucesso e vantagem competitiva. Este acontecimento tem vindo 

a ser descrito na literatura de forma extensiva. Anderson e Narus (1990) descreveram que é 

mutuamente reconhecido e compreendido que, para terem sucesso, produtores e distribuidores estão 

cada vez mais dependentes uns dos outros. Com isto, pretenderam demonstrar que o sucesso de um 

produtor não pode ser alcançado exclusivamente pelo seu esforço; ter um bom parceiro na distribuição 

é muito importante. Hyvönen e Tuominen (2007) afirmaram que as recentes alterações no mundo dos 

negócios desafiaram muitas empresas a procurarem novos métodos para alcançar uma vantagem 

sustentável de performance, através da orientação de mercado e a constante colaboração com o canal 
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de distribuição. Em segundo lugar, as estratégias do canal de distribuição afectam muitos outros 

aspectos no que diz respeito às estratégias de marketing. De acordo com Kotler et al. (2014), a 

distribuição tem impacto directo nas vendas, uma vez que se o produto não se encontra disponível, 

não pode ser vendido. Desta forma, a operação de entrega é vista como parte do produto que está 

directamente relacionada com o nível de satisfação do cliente. 

Por último, a escolha da rede de distribuição tem consequências a longo prazo, sendo uma das mais 

difíceis decisões a tomar ao longo da cadeia de abastecimento. Segundo Chopra e Meindl (2007), os 

impactos de escolher uma rede de distribuição prolongam-se por décadas. No longo prazo, as 

estratégias do canal de distribuição envolvidas em alianças estratégicas e parcerias construídas com 

base na confiança e benefícios mútuos, criam interesses distinguíveis.  

3.2.2 Entrega Directa em Loja – Direct Store Delivery (DSD) 

No caso em estudo o tipo de canal de distribuição presente é a entrega directa, pelo que será 

aprofundada esta temática no âmbito da literatura dos canais de distribuição. 

A entrega directa em loja pode ser definida como um processo de negócio em que os fornecedores 

vendem e distribuem os seus produtos directamente para o ponto de vendas (Point of Sales – PoS) ou 

ponto de consumo (Point of Consumption – PoC), incluindo serviços adicionais do produto e marketing, 

como o merchandising, recolha de informação, ou serviço de equipamento, passando qualquer logística 

do retalhista ou grossista (Otto et al., 2009). 

Para a Associação de Marketing Americana (AMA, 2015), DSD é definido como: 

1) (definição de distribuição física) sistema onde os produtos são entregues na loja do comprador, 

em vez do centro de distribuição. Pode resultar num menor manuseamento e entregas mais 

rápidas, mas não significa necessariamente menores custos. 

2) (definição do ponto de vista do retalho) entrega por um vendedor directamente a uma loja do 

retalhista, contrariamente a uma entrega ao centro de distribuição do mesmo retalhista. 

De acordo com um extensivo inquérito dos retalhistas de bens de consumo nos Estados Unidos da 

América, realizado pela Grocery Manufacturers Association (GMA) (Estudo GMA, 2008), esta estrutura 

de canal de distribuição representa 25% do volume de supermercado e 52% do lucro do retalho. 

Empresas com marcas bem conhecidas como a Budweiser, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Doritos e Oreos 

utilizam com frequência o DSD para distribuir e repor os seus produtos nas lojas dos retalhistas. 

Categorias de produtos que apresentam rápida rotatividade como soft drinks, frescos e embalados são 

as mais comuns para a prática da entrega directa em loja (Chen, 2008; GMA, 2008; Otto et al., 2009). 

3.2.2.1 Drivers da utilização da entrega directa em loja 

No que diz respeito à utilização do processo de entrega directa em loja, Otto et al. (2009) indicam na 

sua obra as alterações, os efeitos e os resultados do DSD no canal de distribuição, nomeadamente 

para os fornecedores e retalhistas. Na figura 37, em anexo (anexo 1), encontra-se uma representação 

gráfica e lógica dos conteúdos anteriormente referidos.  

3.2.2.2 Vantagens e benefícios 

De seguida, são apresentadas as vantagens do processo de entrega directa em loja, para as áreas da 

logística, vendas e marketing. 
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• Vantagens na área da logística 

Para Otto et al. (2009), são bastantes os benefícios e vantagens da utilização da entrega directa para 

a logística. Estes autores referem as seguintes vantagens associadas a este processo de negócio: 

 DSD garante ciclos de reaprovisionamento mais rápidos: o ciclo de satisfação das encomendas é 

tipicamente inferior a 48 horas. Isto garante uma constituição adequada do produto nas prateleiras, 

para bens perecíveis (Otto et al., 2009). Deste modo, produtos das categorias da padaria, talho e 

aves, peixe e lacticínios são usualmente entregues directamente pelos fornecedores (Kaipia e 

Tanskanen, 2003); 

 Permite que os produtos sejam correctamente manuseados e garante uma melhor apresentação 

do produto na prateleira: o conceito de entrega directa está relacionado com um controlo do 

produto crucial para o negócio, o seu correcto manuseamento; o representante do fornecedor, com 

o devido expertise, tem um melhor conhecimento do produto, o que lhe permite assegurar um 

melhor handling deste até chegar ao seu ponto de venda final, assim como a melhor disposição 

possível na prateleira (Otto et al., 2009); 

 Reduz o nível de inventário: num sistema de DSD, o fornecedor detém a distribuição completa até 

ao ponto de venda ou consumo, entregando directamente no destino final em loja (exemplo: 

prateleira, frigorífico, expositor ou ilha). Com base nas visitas às lojas, o fornecedor fica capaz de 

corresponder a procura ao reabastecimento de forma contínua. Os níveis de stock de segurança 

ao logo da CA – especialmente ao nível do retalho – podem ser reduzidos uma vez que são geridos 

pelos fornecedores (Otto et al., 2009); 

 Reduz também o número de vezes, em média, que um artigo se encontra em ruptura: com as 

constantes visitas semanais do representante do fornecedor à loja, este consegue ter uma melhor 

noção da rotação dos artigos nas prateleiras e ilhas, até quando o artigo se encontra em promoção 

(Otto et al., 2009). 
 

• Vantagens na área das vendas e marketing 

Adicionalmente, e com base nas vantagens logísticas citadas anteriormente, muitos são também os 

pontos positivos resultantes do processo de entrega directa para as vendas e marketing, sendo eles os 

seguintes: 

 DSD permite uma comunicação sem obstáculos e impedimentos para os clientes e consumidores: 

tratando-se de um processo onde as empresas vendem e distribuem os seus bens directamente 

para os clientes, o fornecedor e o respectivo retalhista trabalham juntos, de forma contínua e 

directa. De acordo com Otto et al. (2009) não existe nenhum processo de negócio que permita 

esta interacção tão frequente entre fornecedor e retalhista. Deste modo, e com a utilização do 

DSD, o fornecedor pode beneficiar de uma comunicação integrada e consistente com os seus 

clientes - e vice-versa - assim como obter uma melhor compreensão das suas necessidades. A 

gestão das relações entre o fornecedor e os seus parceiros comerciais, assim como os seus 

clientes, é um ponto fulcral neste contexto (Otto et al., 2009); 

 Aumenta a rentabilidade dos clientes (Cannon e Homburg, 2001; Otto et al., 2009); 

 Aumenta a eficiência na introdução de novos produtos (Otto et al., 2009); 

 DSD aumenta a eficácia das promoções (Otto et al., 2009). 
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3.2.2.3 Limitações e tradeoffs para retalhistas e produtores 

A entrega directa em loja envolve tradeoffs para retalhistas e produtores. De acordo com o inquérito 

realizado pela GMA (GMA, 2008), um dos benefícios mais importantes resultante do DSD para os 

retalhistas é a redução de requisitos laborais para executar as operações em loja. Para um típico 

retalhista, o processo de entrega directa liberta cerca de 17 mil horas laborais por ano por loja de 

retalho, permitindo ao retalhista se focar noutras actividades. Outros benefícios incluem um melhor 

merchandising em loja, melhores níveis de serviço, e menores custos de distribuição e inventário (GMA, 

2008; Otto et al., 2009). Enquanto os benefícios para o retalhista podem ser significativos, é de esperar 

que este tenha de pagar um preço grossista maior para produtos reabastecidos através de entrega 

directa (Nelson, 2003). 

Por sua vez, o DSD representa um custo adicional significativo para os produtores, uma vez que estes 

têm de dedicar/atribuir uma equipa especializada para realizar as operações de reabastecimento e 

tratar do merchandising nas lojas. Os representantes dos fornecedores são incentivados sobre as 

vendas dos seus próprios produtos, para garantir que estes são devidamente repostos e 

comercializados; enquanto os colaboradores das lojas estão preocupados com as vendas das lojas, 

têm de lidar com muitos mais produtos e podem não ter as capacidades de merchandising dos 

representantes dos fornecedores, que estão mais focados e apenas têm de tratar dos seus próprios 

produtos (Kurtulus e Savaskan, 2013). Pelo lado positivo, os fornecedores podem justificar o facto de 

cobrarem preços mais elevados para produtos reabastecidos via entrega directa, e possivelmente 

aumentarem as suas vendas através de um melhor merchandising realizado em loja (Kurtulus e 

Savaskan, 2013). 

3.3 Avaliação do desempenho de fornecedores 

Na literatura, apesar de haver um extenso estudo e pesquisa de metodologias para avaliação de 

fornecedores, não existe nenhuma informação concreta no que diz respeito à avaliação do desempenho 

dos fornecedores no tipo de estrutura de entrega directa em loja. Deste modo, na presente secção irá 

proceder-se à definição e motivação para avaliar a performance dos fornecedores, assim como 

metodologias presentes na literatura, para servirem como base para aplicabilidade no processo futuro 

a ser desenvolvido.  

3.3.1 Definições e conceitos 

Uma definição de avaliação de fornecedores é descrita por Neely et al. (1995) como sendo “… o 

processo de quantificação da eficiência e eficácia das acções do fornecedor”. Já Weele (2009) descreve 

a avaliação de fornecedores como uma técnica utilizada para controlar e melhorar a performance dos 

fornecedores em termos de qualidade, confiança na entrega, capacidade técnica e prestação de 

serviços. Uma vez as empresas cada vez mais se esforçam para reduzir a sua base de fornecedores, 

ao mesmo tempo que tentam consolidar relações mais próximas e de longo prazo com os fornecedores 

escolhidos, certas expectativas são também colocadas sobre estes fornecedores, para entregarem de 

acordo com um nível de serviço suficiente (Simpson, et al., 2002). De maneira a monitorizar e controlar 

se os requisitos estão a ser cumpridos, as empresas utilizam medidas de desempenho para gerir a sua 

base de fornecedores (Schmitz and Platts, 2004). 
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Gordon (2008) define gestão de performance do fornecedor como “o processo de avaliação, medição, 

monitorização da performance do fornecedor e processos e práticas de negócio dos fornecedores para 

o propósito da redução de custos, mitigação do risco, e melhoria contínua”. De acordo com Zeydan et 

al. (2011), a avaliação de fornecedores é um problema de tomada de decisão multiobjectivo e 

multicritério contendo factores quantitativos e qualitativos, pois usualmente existe mais do que um 

critério que é necessário ter em conta aquando a avaliação de um fornecedor. 

Mais tarde, John et al. (2013) definiram avaliação de fornecedores como um sistema para memorizar e 

classificar os níveis de serviço de um fornecedor no que diz respeito a várias questões, que podem 

incluir o desempenho na entrega e a qualidade dos produtos. 

3.3.1.1 Indicadores-chave de desempenho (Key Performance Indicators – KPI) 

Os indicadores-chave de desempenho podem ser definidos como os indicadores de performance que 

têm um impacto significativo no desempenho de uma organização, nas áreas estratégicas, tácticas e 

de controlo e planeamento operacional (Gunasekaran et al., 2004). Estes indicadores fornecem aos 

gestores informação sobre o nível de performance da organização. Tradicionalmente, os KPI’s 

utilizados para a avaliação do desempenho dos fornecedores são o preço, a qualidade e a entrega 

(Lysons e Farrington, 2005). 

3.3.1.2 Balanced Scorecard (BSC) 

O balanced scorecard é um modelo estratégico de medição que integra medidas financeiras e não-

financeiras. O BSC não se focaliza em dados históricos, mas utiliza dados passados para criar 

informação para o futuro. O desempenho passado é complementado com medidas de performance dos 

drivers para desempenho futuro (Bhagwat e Sharma, 2007). Kaplan e Norton (1996) propuseram a 

ferramenta do balanced scorecard para avaliar o desempenho através de quatro perspectivas: 

financeira, processos internos, consumidor e aprendizagem e conhecimento. Com o BSC, a missão e 

estratégias da empresa podem convertidas em metas e medidas nas quatro perspectivas descritas 

anteriormente. O modelo pode fornecer uma base para o sistema de gestão estratégica das empresas 

(Kaplan e Norton, 1996). 

3.3.1.3 Níveis de Serviço 

De acordo com Bowersox et al. (2002), nível de serviço define-se como um conceito que mede o 

desempenho de um sistema ou prestação de um serviço, onde determinados objectivos são definidos. 

O nível de serviço desejado indica a percentagem que deverá ser alcançada para cada um das metas 

previamente definidas. Nos contratos de prestação de serviço, os acordos de nível de serviço são 

estabelecidos entre prestadores de serviços e clientes, nos quais são definidos os serviços prestados, 

métricas associadas a esses serviços, níveis de serviço aceitáveis e não aceitáveis, responsabilidades 

de ambas as partes envolvidas, e acções a serem tomadas em circunstâncias específicas (Dobler et 

al., 1996). 

3.3.2 Motivação para avaliação do desempenho dos fornecedores 

A ligação entre gestão eficiente da relação retalhista-fornecedor e vantagem competitiva tem sido 

relatada por diversos autores (Talluri e Sarkis, 2002; Sarkar e Mohapatra, 2006; Gordon, 2008). Num 
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estudo realizado por Laarhoven et al. (2000), foi demonstrado que nas relações entre fornecedor-

retalhista onde existe uma forte orientação para o desempenho, foram alcançados melhores resultados 

do que naquelas com menos foco na performance. 

Hald e Ellegaard (2011) citam dois principais propósitos para avaliação dos fornecedores; suportar a 

tomada de decisão na empresa que está a comprar, e encorajar a melhoria da performance do 

fornecedor. Um inquérito realizado pelo Grupo Aberdeen (2002) demonstrou que 70% dos participantes 

consideraram a avaliação do desempenho dos fornecedores crítica para as suas operações. A medição 

da performance dos fornecedores é igualmente importante para decidir não só o preço, mas também o 

custo total da relação existente, incluindo custos de entregas atrasadas, danificadas, etc. (Grupo 

Aberdeen, 2002).  

Gordon (2008) descreve que a primeira vantagem que pode ser obtida do conceito da gestão de 

performance do fornecedor é permitir à empresa concentrar os seus recursos em actividades de valor 

acrescentado, e diminuir os esforços resolvendo problemas resultantes do desempenho dos 

fornecedores, como entregas tardias, defeituosas, perda de competitividade, ou inventário em excesso. 

O segundo grande benefício é a vantagem competitiva que as empresas podem obter. Posteriormente, 

as empresas conseguem identificar a capacidade do fornecedor em termos de inovação e melhorar as 

suas relações-chave (Gordon, 2008).  

3.3.3 Medidas/medições de desempenho 

Indicadores que meçam o desempenho dentro ou fora de uma organização podem ser configurados de 

diversas maneiras, mas um indicador deve ser criado de forma a cumprir os seguintes parâmetros 

apresentados por Franceschini et al. (2007): i) Ser representativo; ii) Ser fácil e simples de interpretar; 

iii) Ser rápido e fácil de actualizar; iv) Ser sensível a mudanças dentro ou fora da empresa; v) Ser fácil 

de recolher e processar em termos de dados; vi) Ser capaz de indicar tendências ao longo do tempo. 

Os indicadores fornecem três funções básicas para a organização: controlo, comunicação e melhoria. 

Inicialmente, a empresa irá ganhar controlo a partir da avaliação, e de seguida controlará o 

desempenho dentro da organização. Segundo, os indicadores são meios de comunicação do estado 

corrente dos processos da empresa, e ao longo da cadeia de abastecimento. Por último, indicadores 

que demonstrem a actual situação de trabalho, irão identificar gaps entre o desempenho e os resultados 

esperados. A dimensão dos gaps entre o estado actual e as metas traçadas indica melhorias 

necessárias através de um melhor controlo, informação e feedback (Franceschini et al., 2007). 

Um aspecto a ter em conta na diferenciação dos desempenhos medidos é fazer a distinção entre 

medidas de performance avaliando eficiência e eficácia. De acordo com Chow et al. (1994), “eficiência 

define-se como fazer as coisas bem, enquanto eficácia é fazer a coisa certa.” Outra distinção entre 

estas duas definições está relacionada com a satisfação do cliente, onde eficácia diz respeito se as 

necessidades dos consumidores são satisfeitas e eficiência mede como é que os recursos económicos 

são explorados aquando a obtenção de um determinado nível de satisfação do cliente (Lai et al., 2004). 

O aspecto da qualidade também pode ser utilizado, onde eficiência monitoriza o output de uma 

actividade relacionada com os recursos usados como input e eficácia controla a qualidade do trabalho 

realizado (Rasmussen, et al., 2009).  
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A decisão sobre o que se irá medir, e que pesos atribuir a cada critério de medição, é uma parte crucial 

na criação de um sistema de avaliação de fornecedores. Gordon (2008) afirma que as métricas 

quantitativas não são suficientes para fornecer aos gestores a imagem total da gestão de desempenho 

do fornecedor, sendo assim também necessários métodos qualitativos. Como exemplo de métricas 

qualitativas, que têm como base a comunicação entre empresas, tem-se a partilha de informação, 

confiança e gestão de relacionamento de negócios (Lysons e Farrington, 2005); para além dos já 

referidos, Handfield et al. (2009) dão outros exemplos de indicadores qualitativos – capacidade de 

resolução de problemas, habilidade técnica, relatórios de progresso, compatibilidade 

comprador/vendedor, etc. Estes indicadores são mais difíceis de medir devido a factores humanos tais 

como os sentimentos, relações existentes, impressões de julgamento e tendências de preconceitos. 

Contudo, as métricas qualitativas podem ter um impacto importante sobre o valor do relacionamento 

entre fornecedores e compradores (Handfield et al., 2009; Lysons e Farrington, 2005). 

3.3.4 Metodologias e técnicas de medição para avaliação de fornecedores 

Os scorecards e classificação de fornecedores (supplier rating ou vendor rating) estão entre os métodos 

mais comuns para avaliar o desempenho do fornecedor, para além de métodos como as visitas ao 

local, questionários, avaliação de terceiros, ou certificações internas ou externas (Gordon, 2008; Weele, 

2009; Wheaton, 2009). O Scorecard do fornecedor é uma ferramenta que permite recolher e mostrar 

dados relativos ao desempenho do fornecedor. É composto por vários grupos de critérios ou KPI’s, que 

avaliam a qualidade dos produtos, entrega, capacidade de resposta, inovação e outros. No segundo 

nível, estes grupos podem ser subcategorizados em indicadores como a percentagem de entregas a 

tempo ou antecipadas, tempo de entrega actual versus estabelecido, cumprimento de pagamentos, 

comunicação de alterações e respostas (Gordon, 2008). 

A classificação de fornecedor ou vendor rating consiste na medição de diferentes aspectos do 

fornecedor, tais como: preço, qualidade e fiabilidade/confiança na entrega ou envio. O objectivo do 

sistema de classificação de fornecedores é medir e relatar o desempenho dos fornecedores aprovados, 

a fim de melhorar o seu desempenho. Assim, este sistema disponibiliza aos fornecedores diferentes 

tipos de status de acordo com o seu nível de serviço. Este tipo de classificação tem como desvantagens 

o possível custo da recolha de dados, as classificações podem não ser cientificamente precisas e por 

vezes o desempenho do fornecedor é afectado por factores externos. O processo de classificação 

começa com a determinação dos factores críticos que serão utilizados para medir o desempenho do 

fornecedor (as variáveis são consideradas críticas se estas podem acrescentar valor, diminuindo os 

custos ou melhorando o serviço ao cliente). A classificação pode ter uma base numérica ou ser de 

acordo com a escala de Likert. A cada critério de classificação deve ser atribuído um peso, de acordo 

com a importância geral desse critério para a avaliação do fornecedor. O sistema de classificação só 

pode ser eficaz se for coerente, mensurável e objectivo. Por último, o sistema deve estar disponível 

para todos, isto é, a empresa que está a avaliar tem de estar pronta para discutir com um fornecedor 

as razões da sua avaliação. Os resultados devem ser relatados e discutidos cara-a-cara, num intervalo 

de tempo definido (Roylance, 2006; Weele, 2009). 

Hald e Ellegaard (2011) introduziram um modelo de três fases de avaliação de fornecedores: 
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1) O design do sistema de avaliação da performance do fornecedor – na 1ª fase, categorias chave 

são identificadas (KPI’s) e indicadores de performance são seleccionados; 

2) A implementação do sistema de avaliação do desempenho do fornecedor – para esta fase, é 

essencial compreender o que é necessário para implementar este tipo de sistema; 

3) A utilização do sistema concebido – nesta fase são recolhidos e revistos dados relativos ao 

desempenho do fornecedor, sobre os quais serão tomadas decisões. 

Outros modelos e técnicas para medição e avaliação dos fornecedores estão presentes na literatura: 

custo total de propriedade (total cost of ownership), modelo linear ponderado, método da matriz, 

modelos de programação linear, avaliação qualitativa, auditorias de fornecedores, modelação de 

custos, SCOR (Supply Chain Operations Reference), ABC e o já descrito Balanced Scorecard (Kaplan 

e Norton, 1996; Wagner e Johnson, 2004; Weele, 2009; Zimmermann e Seuring, 2009; Wang et al., 

2010). Em anexo (anexo 2, tabela 14) encontra-se uma breve descrição destes modelos. 

Apesar das diferenças existentes entre as técnicas referidas, a maioria delas tem em comum, 

baseando-se em critérios de selecção bem preparados, descrições de critérios pré-definidos assim 

como alguns métodos de medição; isto é, embora apresentem pontos distintos, o desenvolvimento e a 

estrutura destes sistemas de avaliação de fornecedores são semelhantes. 

3.3.5 Selecção de critérios 

Uma abordagem comum na escolha dos critérios é começar por rever aquilo que foi demonstrado 

noutros estudos, identificando critérios usados com frequência e seleccionar aqueles são aplicáveis ao 

método de avaliação em questão (Barla, 2003; Erdem e Göçen, 2012; Min, 1994; Şen et al., 2008). 

Segundo Çelebi e Bayraktar (2008), o primeiro passo da avaliação é seleccionar os critérios que 

servirão como base para avaliar os fornecedores. Uma selecção inadequada pode ser considerada 

como um desperdício de mão-de-obra, tempo e dinheiro e pode induzir em erro a decisão final sobre a 

avaliação de um fornecedor. 

Şen et al. (2008) sugeriram uma estrutura de múltiplas etapas para a definição de critérios de avaliação 

de fornecedores. O primeiro passo passa por formar uma equipa multifuncional, uma vez que a 

avaliação de fornecedores é uma abordagem multicritério de tomada de decisão (multi-criteria decision 

making approach – MCDM). A segunda etapa consiste em recolher uma ampla gama de possíveis 

critérios de avaliação de fornecedores presentes na literatura. Posteriormente, deve ser criado um 

template com os critérios escolhidos juntamente com critérios adicionais específicos para uma dada 

empresa. O terceiro passo tem como objectivo estruturar os critérios escolhidos numa hierarquia, com 

base na importância de cada critério. No último passo, procede-se ao cálculo do impacto percentual e 

dos graus de importância relativa para todos os critérios (Şen et al., 2008). 

3.3.6 Recolha de informação sobre os fornecedores 

Quando uma empresa decide desenvolver e realizar uma avaliação do desempenho dos fornecedores, 

devem ser abordadas questões relativas à recolha de dados. Na maioria dos casos, o comprador 

pretende avaliar a maior diversidade de aspectos possível da prestação e negócio do fornecedor. O 

comprador irá entender melhor os riscos associados à realização de negócios com determinado 

fornecedor. No entanto, enquanto o comprador deseja recolher o máximo das informações sobre o 

fornecedor, obter acesso a toda esta informação é, na realidade, quase impossível (Gordon, 2008). 
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Para Gordon (2008), é essencial certificar que são recolhidos os dados e informações correctas e ter 

em mente o nível de integridade da informação recebida. O principal desafio ao desenvolver um método 

de recolha de informação passa pela cobertura necessária para o processo, isto é, como recolher 

grande parte da informação relativa ao desempenho do fornecedor utilizando os recursos actuais da 

empresa. A mesma autora, num outro estudo, sugere diferentes métodos para a recolha de informações 

– questionários (em papel ou online), extracção de dados de sistemas actuais, visitas ao local e 

certificação de terceiros – e destaca os maiores desafios associados a cada método (Gordon, 2005). 

Os métodos sugeridos encontram-se descritos na tabela 15, presente no anexo 3. Os métodos 

sugeridos devem ser combinados e utilizados no processo de recolha de dados e informação, de modo 

a fornecerem uma visão integral do desempenho do fornecedor (Gordon, 2005). 

3.3.7 Métodos de classificação (ranking methods) 

De acordo com Weele (2009), os métodos utilizados para avaliar o desempenho dos fornecedores 

podem ser muito diferentes de empresa para empresa. Contudo, é prática comum a estes métodos 

serem divididos em métodos objectivos e métodos subjectivos. Os métodos objectivos estão 

relacionados com a quantificação dos vários indicadores; já os subjectivos são utilizados pelas 

empresas para avaliar os fornecedores através do julgamento pessoal ou qualificar os indicadores de 

desempenho (Weele, 2009). Ambos os grupos necessitam de ser classificados com base numa escala 

pré-definida. O procedimento de medição também pode ser subdividido em medição relativa e absoluta 

(Hartley e Betts, 2010). 

3.3.7.1 Escalas 

Como referido na secção anterior, um princípio básico na teoria da classificação (ranking) passa pela 

diferenciação entre medidas relativas e absolutas. A medição relativa implica que duas ou mais 

alternativas estejam a ser comparadas, enquanto a medição absoluta significa que as alternativas são 

comparadas com uma alternativa ideal (conhecida ou por conceber) (Saaty, 2006). Para avaliar e 

classificar alternativas no que diz respeito aos níveis ideais de intensidade, é necessário criar graus ou 

variações nesse critério. Ao avaliar uma medida com um número absoluto, é preciso proceder-se à 

normalização desse critério, dividindo a medição pelo maior valor possível que este possa alcançar. 

Esta percentagem pode então ser dividida em diferentes intervalos, correspondentes a um resultado 

específico. Para a avaliação de critérios qualitativos, utilizando uma escala de intensidade – por 

exemplo de 0 a 100%, tem de estar presente e disponível uma ideia intuitiva do valor correspondente 

à performance do fornecedor em causa, para aquele critério de medição. Uma alternativa a este 

processo, passa por definir de forma clara os cumprimentos específicos que um fornecedor deve 

alcançar qualitativamente para obter um certo resultado (Saaty, 2006). 

De modo a ser possível incluir critérios quantitativos numa avaliação de fornecedores, os dados 

resultantes necessitam de ser trabalhados e normalizados, devido ao facto das medidas quantitativas 

se encontrarem, na maioria dos casos, em unidades diferentes das qualitativas (Hartley e Betts, 2010).  

3.3.8 Implementação do sistema de avaliação do fornecedor 

Um sistema que avalie diferentes fornecedores pode ser implementado dentro de diferentes aspectos 

de uma empresa: em toda a organização, ou numa ou mais divisões específicas. Na literatura, existem 
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vários autores que fizeram diferentes tipos de pesquisas que se focam, ou pelo menos sugerem, 

diferentes maneiras de implementar um sistema de avaliação de fornecedores numa estratégia 

empresarial (Bourne et al., 2007; Cohen e Roussel, 2013; Gordon, 2005; Ross et al., 2006; Vokurka et 

al., 1996). 

Gordon (2005) apresenta sete passos para implementar e avaliar a performance dos fornecedores: 1. 

Alinhar metas de desempenho do fornecedor com os objectivos da empresa; 2. Determinar um método 

de avaliação; 3. Desenvolver um método para recolher informação acerca dos fornecedores; 4. Criar e 

desenvolver um sistema de avaliação robusto; 5. Implementar um sistema de avaliação do desempenho 

do fornecedor; 6. Dar feedback aos fornecedores sobre o seu desempenho; 7. Produzir resultados 

através da medição da performance dos fornecedores. 

3.4 Conclusão da Revisão de Literatura 

Neste capítulo foi feita uma revisão de literatura alusiva aos temas cadeia de abastecimento, canal de 

distribuição e avaliação do desempenho de fornecedores. Esta revisão foi realizada no sentido de se 

obter uma melhor compreensão dos temas inerentes à presente dissertação e de reunir informação 

sobre conceitos, modelos e processos que possam ser adaptados e aplicados na resolução do 

problema identificado no presente caso de estudo da Sonae MC. 

Numa primeira fase, foi realizada uma revisão da cadeia de abastecimento, abordando-se definições 

da gestão e integração da CA e relações fornecedor-retalhista, de modo a contextualizar o problema.  

De seguida, estudou-se o Canal de Distribuição e a sua importância, com maior ênfase na entrega 

directa em loja ou DSD, com o intuito de se obter um melhor conhecimento acerca desta distribuição, 

e quais as suas características. Foram identificadas as vantagens, limitações e tradeoffs da utilização 

deste canal. 

A avaliação do desempenho dos fornecedores foi o último tema a ser revisto. Foi realizada uma recolha 

de definições e conceitos de modo a contextualizar o tema com o problema em estudo; desde a 

definição de avaliação de fornecedores, passando pela abordagem de conceitos como indicadores-

chave de desempenho (KPI’s), BSC e níveis de serviço. Como base para compreender o motivo de se 

avaliar os fornecedores e a importância em redor deste assunto, reviu-se a motivação para avaliação 

do ponto de vista de diversos autores. De modo a criar uma formulação para o futuro modelo a 

desenvolver, começou por se estudar medidas de desempenho e características que devem estar 

presentes na definição de indicadores de controlo. Seguidamente, foi realizada uma pesquisa das 

metodologias e técnicas de medição para avaliação de fornecedores referidas e abordadas com 

frequência na literatura, uma vez que apesar de não existir um estudo semelhante ao que irá ser criado, 

pretende-se aplicar os conceitos e técnicas já desenvolvidas e reconhecidas, com a intenção de estas 

serem devidamente adaptas e aplicadas ao problema em causa. 

Os métodos de classificação ou ranking methods e escalas para classificação foram brevemente 

referidos, sendo futuramente aprofundados aquando o desenvolvimento do modelo.  

Por fim, foram revistas maneiras de implementar um sistema de avaliação de fornecedores, com este 

a ser o último ponto da criação e desenvolvimento de um modelo de avaliação. 
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4. Metodologia de Investigação 

Como verificado no capítulo anterior, não existe nenhuma metodologia na literatura que relacione a 

entrega directa e a medição do desempenho dos fornecedores que participem neste processo. Assim, 

no presente capítulo, é apresentada a metodologia de investigação concebida especificamente para o 

problema em estudo – o desenvolvimento de um modelo que permita avaliar o desempenho dos 

fornecedores de entrega directa da Sonae MC, na categoria do Pão Industrial. Na figura 9 encontra-se 

presente a estrutura da metodologia proposta para esta dissertação, sendo que ao longo deste capítulo 

irá proceder-se a uma abordagem detalhada de cada uma das fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Recolha de Dados 

A 1ª fase da metodologia apresentada diz respeito à recolha de dados, tendo como objectivo a 

identificação das diversas particularidades da entrega directa que permitam mapear o processo. Para 

tal, são utilizados na presente dissertação três meios de recolha de dados: (1) análise documental; (2) 

visitas às lojas; e (3) entrevistas.  

Análise documental  

A análise documental corresponde ao meio inicial na fase de recolha de dados, com o propósito de se 

construir uma lista de lojas a visitar para o desenvolvimento deste trabalho. De acordo com Bell (2014), 

a análise documental apresenta-se como uma técnica eficaz de recolha e verificação de dados, ao 

passo que Yin (2013) considera que uma análise prévia a documentos relacionados com um certo 

estudo, trata-se de um processo facilitador na recolha e tratamento de dados para a realização desse 

estudo. 

Na presente dissertação irão ser utilizados dados provenientes da base de dados (Zoom) da empresa, 

tais como a lista de lojas por regiões e insígnias, e valores relativos às vendas dos produtos das marcas 

Bimbo e Panrico. 

De modo a se obter uma amostra significativa que represente as diferentes realidades da entrega 

directa do pão industrial nas lojas da Sonae MC, há que ter em conta três aspectos no momento de 

análise das lojas a visitar. Esses três aspectos são os seguintes: 

1. Impacto nas vendas – identificar lojas com maior e menor impacto nas vendas nos artigos dos 

fornecedores em estudo, durante o ano de 2014. Deste modo, pretende-se observar 

1º Recolha de Dados

2º Mapeamento do Processo

3º Caracterização do Modelo

4º Construção do Modelo

5º Desenvolvimento da Ferramenta de Gestão

6º Níveis de Serviço e Rupturas

Figura 9 - Estrutura da metodologia de investigação 
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comportamentos e métodos apresentados em lojas com valores de vendas completamente 

distintos; 

2. Dimensões das lojas – tendo como base comparativa o tamanho das lojas representativas das 

três insígnias da Sonae MC, a ideia é perceber as semelhanças e diferenças existentes, e qual 

o peso do factor dimensão no processo da entrega directa; 

3. Localização geográfica – abranger lojas de diferentes regiões no estudo, com devida 

identificação de padrões e diferenças no processo.  

Apesar da localização geográfica de uma loja não ter a mesma importância dos dois primeiros factores 

apresentados, o propósito desta análise é cruzar dados destes três aspectos e construir uma lista de 

lojas a visitar, de modo a obter-se uma visão completa do processo a nível nacional, para a cadeia 

organizacional da empresa. 

Visitas às lojas e Entrevistas 

Posteriormente à análise documental e elaboração da lista de lojas a visitar, tem-se a etapa da recolha 

de dados referente à visita nas lojas identificadas. Pretende-se, em cada visita, observar todos os 

detalhes relevantes para mapear o processo da entrega directa – desde a chegada à loja do distribuidor, 

até ao momento em que este abandona o cais. Assim, devem ser identificados aspectos e práticas 

comuns em cada operação, as pessoas responsáveis envolvidas, os pontos críticos e de melhoria do 

processo. 

O último meio de recolha de dados corresponde à realização de entrevistas individuais a diferentes 

colaboradores das lojas a visitar. Esta abordagem (de entrevista) permite que os indivíduos envolvidos 

expressem a sua opinião sobre os diversos aspectos e assuntos do problema em questão. Para além 

disso, garante a explicação de conceitos e ideias, contribui para a obtenção de diferentes perspectivas 

do processo, assim como facilita a recolha de informação relevante para a estruturação do problema 

(Barriball e While, 1994; DiCicco‐Bloom e Crabtree, 2006). Para Yin (2013), a entrevista é uma fonte 

fundamental no processo de recolha de dados, uma vez que na maior parte dos casos os assuntos 

abordados são descritos e interpretados por intervenientes específicos. 

No que diz respeito ao tipo de entrevista a utilizar, irá ser empregue a entrevista semiestruturada. Este 

estilo de entrevista é caracterizado por se basear num conjunto de questões pré-determinadas, de 

natureza exploratória e abertas a discussão, sendo que se pretende que outras questões surjam do 

diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Com as entrevistas semiestruturadas é possível explorar 

diferentes opiniões e perspectivas relativamente aos assuntos em estudo, devido ao estilo das questões 

utilizadas – predefinidas, mas abertas –, permitindo um melhor aprofundamento e clarificação da 

informação a recolher (Barriball e While, 1994; Qu e Dumay, 2011). Este formato de entrevista é 

bastante comum para a fase de pesquisa, cujo público-alvo geral é de apenas um entrevistado ou um 

grupo restrito de indivíduos (DiCicco‐Bloom e Crabtree, 2006). Para além disso, visto que em cada 

entrevista se irá recolher respostas baseadas em questões predefinidas, estas entrevistas facilitam a 

análise e comparação das informações obtidas pelos diferentes participantes (Leech, 2002). Com isto, 

a fase posterior à recolha de dados – tratamento da informação obtida – torna-se mais fácil de 

desenvolver.  
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Posto isto, e seguindo uma abordagem produtiva e integrada para o melhor conhecimento possível do 

processo da entrega directa, seleccionou-se o grupo de colaboradores a ser entrevistado em cada loja. 

Este grupo é composto pelo chefe de secção da padaria ou chefe de frescos (dependente da insígnia 

em que a loja se encontra), aprovisionador responsável pelos produtos da padaria e chefe de recepção.  

Relativamente às questões colocadas em cada visita, estas têm como referência os principais aspectos 

verificados durante o Capítulo 2 desta dissertação e encontram-se enumeradas de seguida, na tabela 

2. Ao longo da entrevista, as questões delineadas são colocadas a diferentes colaboradores, 

dependendo da tipologia da questão e respectiva função do funcionário da loja. Assim, as perguntas 1 

a 3 foram concebidas para averiguar se existe algum tipo de controlo relativo a tempos de chegada (e 

entrega) e qualidade da mercadoria entregue pelos distribuidores, sendo designadas para os chefes 

de recepção. Já as perguntas 4 a 6 são direccionadas para os responsáveis pelo aprovisionamento, 

uma vez que o conteúdo destas questões diz respeito à frequência semanal de entregas e encomendas 

(e acompanhamento das mesmas). As restantes questões – 7 a 11 – devem ser dirigidas ao chefe de 

secção da padaria, no entanto a participação ou opinião dos restantes colaboradores também pode ser 

necessária. Estas últimas questões estão relacionadas com os aspectos de reposição e gestão dos 

produtos por parte do representante do fornecedor. 
 

Tabela 2 - Questões colocadas aos colaboradores das lojas na fase de entrevistas 
 

1 Existe controlo na recepção da hora de chegada do distribuidor ao cais? 

2 Existe controlo na recepção do estado e qualidade da mercadoria em cada entrega? 

3 Existe algum tipo de controlo da hora de entrada dos repositores em loja? 

4 
Qual o tipo de encomenda existente na loja para estes fornecedores? Isto é, as 
encomendas são realizadas previamente ou no próprio dia? 

5 
Qual a frequência das encomendas para os artigos destes fornecedores? E a frequência 
de entrega das encomendas? 

6 
Existe algum controlo/acompanhamento sobre as encomendas que são efectuadas 
pelos distribuidores? 

7 
Qual a frequência semanal da reposição dos artigos destes fornecedores nas 
prateleiras? 

8 
Existe multi-reposição diária, principalmente dos artigos promocionais? E multi-
reposição ao fim-de-semana? Caso não exista, considera que seria necessária? 

9 
Existe algum controlo/acompanhamento na reposição efectuada pelos repositores 
externos? Mais concretamente, no cumprimento do planograma e disposição dos 
produtos nas prateleiras? 

10 Com que regularidade o distribuidor recolhe as devoluções em armazém? 

11 
O distribuidor efectua uma correcta gestão dos produtos no armazém? Isto é, identifica 
e diferencia de forma clara para os colaboradores da loja os produtos que são para 
reposição e aqueles que são para devolução? 

4.2 Mapeamento do Processo 

O mapeamento de um processo trata-se de uma ferramenta importante que muitas organizações 

usufruem para assegurar que um processo de negócio é realizado de forma eficiente e eficaz. Esta 

ferramenta é utilizada frequentemente, sendo que o delinear (ou mapear) das actividades de um 

processo é tipicamente alcançado através de observação directa e documentação existente de cada 

passo desse processo (Madison, 2005; Jacka e Keller, 2009). De acordo com Jacka e Keller (2009) 

são quatro as etapas principais para o mapeamento de um processo, sendo elas as seguintes: 1. 
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Identificação do processo e obter um conhecimento total de todas as etapas do processo; 2. Recolha 

de informações, com identificação de objectivos, riscos e pontos-chave de controlo; 3. Entrevistar e 

mapear – compreender o ponto de vista dos indivíduos envolvidos no processo e projectar mapas 

representativos da realidade actual do processo; 4. Análise posterior, com devida utilização de 

ferramentas e métodos que permitam melhor o processo, em termos de eficácia e eficiência, nos 

resultados pretendidos com o mesmo. 

No que diz respeito ao mapeamento do processo em estudo nesta dissertação – entrega directa dos 

fornecedores em loja –, pretende-se identificar quais as operações que compõem o processo, 

compreender a realidade do negócio em loja, os principais aspectos e características em cada 

operação, assim como os pontos críticos existentes. Este mapeamento provém essencialmente das 

visitas realizadas às lojas, entrevistas e análise das respostas às mesmas, sendo que a ideia é 

conceber o mapeamento das lojas identificadas como benchmark.   

Identificação de lojas benchmark 

O benchmarking empresarial pode ser definido como um processo contínuo e sistemático que permite 

a comparação do desempenho das organizações (respectivas funções e/ou processos) relativamente 

ao que é considerado o melhor nível de desempenho. O benchmarking empresarial apresenta quatro 

vertentes, sendo elas o benchmarking interno, o benchmarking competitivo, o benchmarking funcional 

e o benchmarking genérico (Ahmed, 1998; Bogan e English, 1994). Tendo em conta que para a 

presente dissertação se pretende identificar que lojas possam servir como exemplo para efectuar o 

mapeamento do processo da entrega directa, a vertente de benchmarking implícita será a do 

benchmarking interno. 

Desta forma, deve ser realizada uma comparação (de cariz interno) entre as lojas visitadas, sendo que 

o objectivo passa por identificar as lojas em que se consiga obter uma melhor visibilidade e explicação 

detalhada do processo, assim como aquelas onde exista um melhor funcionamento do negócio e 

desempenho por parte dos envolvidos. 

Fluxogramas das operações 

Um fluxograma define-se como uma representação gráfica de uma sequência lógica de um programa, 

processo de trabalho ou produção, na qual são utilizados símbolos para representar operações, dados, 

direcção de fluxos, e equipamentos, de modo a definir, analisar ou equacionar a solução de um 

problema (Aguilar-Saven, 2004). 

Na etapa posterior à identificação das lojas benchmark são efectuadas as caracterizações específicas 

para cada operação, com identificação dos responsáveis/partes envolvidas nas operações e aspectos 

mais importantes observados. Para cada operação, tem-se uma representação gráfica, sob a forma de 

um fluxograma, que demonstra o fluxo de trabalho existente nessa operação. Desta forma, pretende-

se obter a visão geral do processo da entrega directa, dividido em partes (por operações), nas lojas 

identificadas, com o intuito de estruturar uma base para o desenvolvimento do modelo de avaliação 

deste negócio. 
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Pontos críticos do processo 

Com o mapeamento do processo descrito, pode-se proceder à identificação dos pontos críticos 

existentes nas diferentes operações que caracterizem o negócio da entrega directa. Um ponto crítico, 

no contexto do negócio em estudo nesta dissertação e tendo como referência a opinião dos decisores, 

pode ser caracterizado como uma ocorrência numa determinada operação, em que caso haja alguma 

falha ou uma incorrecta prestação de um serviço relacionado com esse aspecto crítico, pode resultar 

em implicações directas para a área de negócio em causa. De entre as principais consequências, é de 

realçar o aumento das rupturas e consequente redução/perda de vendas, assim como a redução do 

nível de serviço para o cliente.  

Os pontos críticos apresentam assim um grau de importância elevado, sendo dessa forma essencial a 

identificação e conhecimento dos mesmos em cada operação da entrega directa. O desenvolvimento 

dos indicadores de controlo está directamente relacionado com os pontos críticos do processo, uma 

vez que se pretende que estes indicadores incidam essencialmente nos aspectos críticos verificados 

em cada operação, de forma a transmitirem à direcção comercial informação relevante do desempenho 

dos fornecedores em loja. 

4.3 Caracterização do Modelo de Avaliação 

Nesta secção, irão ser apresentadas as fases a seguir para a caracterização do modelo de avaliação. 

Tendo como ponto de partida a framework do modelo, irão ser desenvolvidos indicadores para 

diferentes áreas de incidência do negócio. De seguida, procede-se à definição das escalas de 

classificações e notas de desempenho específicas para cada indicador, assim como os tipos de 

avaliação pretendidos. Por fim, tem-se a classificação e importância das categorias e indicadores 

criados, sendo esta última fase dividida em dois passos distintos: 1º desenvolvimento de um 

questionário para determinar a classificação dos indicadores, segundo os colaboradores das lojas; 2º 

atribuição de pesos aos diversos indicadores, utilizando uma metodologia da literatura de 

transformação de classificações em pesos relativos. 

4.3.1 Framework do Modelo 

Relativamente à estrutura do modelo de avaliação, esta irá ser baseada nas metodologias do Balanced 

Scorecard e Supplier Rating. Apesar do conceito do BSC ser focado na melhoria do desempenho de 

uma empresa, tendo em conta quatro perspectivas que reflictam a visão e estratégia da mesma – 

financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento – (Kaplan e Norton, 1996) a 

framework projectada para o modelo a desenvolver nesta dissertação baseia-se neste tipo de 

pensamento teórico. Ou seja, o foco em causa será à volta de um certo número de perspectivas 

diferentes (áreas de incidência ou categorias da entrega directa) que reflictam os níveis de serviço dos 

fornecedores directos, de forma a compreender a realidade em loja e melhorar este processo. A grande 

diferença entre metodologia a ser implementada e o BSC reside assim no facto de se pretender 

melhorar o desempenho de um único negócio (ou processo) da empresa, e não de um modo geral. 

Já no que diz respeito à aplicabilidade do Supplier Rating, a ideologia característica desse método será 

utilizada no modelo de avaliação, na medida em que se pretende medir o desempenho dos 

representantes dos fornecedores nas diferentes áreas de actuação dos mesmos, tendo em conta os 
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indicadores criados, pesos atribuídos e as escalas de classificação definidas (Gordon, 2008; Weele, 

2009). 

4.3.2 Indicadores e áreas de incidência  

Uma vez definida a framework do modelo de avaliação, a etapa seguinte corresponde à escolha das 

áreas de incidência ou operações da entrega directa em que se pretende obter valores representativos 

dos níveis de serviço, com respectiva criação dos indicadores para cada operação. Relativamente ao 

desenvolvimento dos indicadores de medição de desempenho, estes têm como referência três fontes 

distintas, sendo elas as seguintes: 

1. Pontos críticos observados nas operações em loja e descritos na etapa de mapeamento do 

processo; 

2. Ideias e opiniões dos decision-makers – director da unidade de negócio da padaria, gestor de 

categoria do pão industrial – e colaboradores das lojas visitadas sobre a criação e necessidade 

de certos indicadores de controlo; 

3. Estudos e trabalhos existentes na literatura sobre o desenvolvimento de modelos de avaliação 

de fornecedores, com referência à utilização dos indicadores mais comuns e que de certa forma 

se adeqúem ao negócio da entrega directa. 

No que diz respeito aos dois primeiros pontos, estes só podem servir como referência para o 

desenvolvimento dos indicadores para a presente dissertação após aplicação da metodologia proposta. 

Assim, e desde já, apenas é possível enumerar uma lista de possíveis indicadores a desenvolver, com 

base na literatura. De acordo com Shin et al. (2000), os indicadores para medir o desempenho dos 

fornecedores têm em conta aspectos de custo, qualidade, tempos de entrega, segurança e eficiência 

na entrega (entregas a horas). Entre os diversos indicadores existentes, e tendo em consideração o 

negócio em estudo, pode-se destacar os seguintes indicadores: a qualidade dos produtos entregues, a 

percentagem de encomenda completa, a eficácia nos tempos de entrega e distribuição da mercadoria, 

o número de produtos danificados ou em falta, a flexibilidade de entregas urgentes, a precisão das 

encomendas realizadas, etc. (Shin et al., 2000; Gunasekaran et al., 2004; Gordon, 2008). 

Posto isto, é importante realçar que a decisão final sobre a lista de indicadores a serem utilizados no 

modelo de avaliação está a cargo do Director da UN da Padaria da Sonae MC. Este DUN é desta forma 

o decision-maker que mais peso tem sobre as decisões finais impostas neste trabalho, que sejam da 

responsabilidade desta área de negócio da empresa. 

Escalas de medição e notas de desempenho 

Considerando de seguida as escalas de medição/classificação e notas de desempenho a serem 

atribuídas a cada um dos indicadores desenvolvidos na etapa anterior, estas estão também 

dependentes das decisões tomadas pelos decision-makers. Visto existirem diversas condicionantes e 

particularidades específicas, as escalas e notas estabelecidas devem ser adequadas à realidade das 

lojas e exigência do negócio.  

Juntamente com o parecer dos decision-makers, define-se nesta etapa os seguintes aspectos: 

 Escalas de classificação – definição do número de intervalos e delimitação das escalas; 
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 Notas de desempenho – decisão relativa à utilização de valores percentuais ou absolutos; 

atribuição desses valores aos intervalos das escalas de classificação, com base no número de 

intervalos existentes e limites definidos.  

Tipologia de avaliação 

A última etapa desta fase dos indicadores e áreas de incidência aborda a questão da tipologia de 

avaliação a utilizar no modelo de avaliação. Isto é, deve ser definido o género/padrão de avaliação 

pretendido com a aplicação do modelo – se se pretende uma avaliação diária, semanal ou mensal. A 

escolha do tipo ou tipos de avaliação a serem empregues tem de ter em conta a frequência com que 

se pretende analisar os níveis de serviço dos fornecedores directos – determinado pela direcção 

comercial –, e acima de tudo deve considerar a disponibilidade de mão-de-obra existente em loja. 

4.3.3 Classificação e pesos das categorias e indicadores 

De seguida, e com o objectivo de determinar a importância e peso dos diferentes indicadores criados, 

procede-se a uma pesquisa na literatura de metodologias de atribuição de pesos, onde se verifica que 

vários são os autores que têm abordado diferentes técnicas de determinação de pesos em análises e 

modelos multicritério (Belton e Stewart, 2002; Borcherding et al., 1991; Goodwin e Wright, 2004; Tzeng 

et al., 1998; Xu, 2004).  

Tzeng et al. (1998) classificam os métodos de atribuição de pesos em dois diferentes tipos: objectivos 

e subjectivos. As abordagens subjectivas permitem escolher pesos de acordo com informações de 

preferência de critério, intuições subjectivas ou julgamentos baseados no conhecimento dos decision-

makers, que será a abordagem a utilizar nesta dissertação. Dentro do grupo deste tipo de abordagem, 

destacam-se os seguintes métodos: ranking ordering method, o tradeoff method e pricing-out method, 

o ratio method, o swing method, o analytic hierarchy process (AHP), o direct rating (DR) method, o 

Delphi method (Ahn e Park, 2008; Dörnyei e Taguchi, 2010; Tzeng e Huang, 2011; Doyle et al., 1997; 

Bottomley e Doyle, 2001; Stillwell et al., 1981; Solymosi e Dombi, 1986). 

Segundo Ahn e Park (2008), existe uma variedade de situações onde é adequado atribuir pesos de 

acordo com uma dada classificação, através do método de ranking ordering. Neste sentido, têm sido 

desenvolvidas várias técnicas para lidar com estes pesos (ranked weights) de forma a determinar as 

classificações das alternativas em estudo (Barron e Barrett, 1996a; Stillwell et al., 1981; Butler e Olson, 

1999; Edwards e Barron, 1994; Jia et al., 1998). Barron e Barrett (1996a, 1996b) consideram que 

classificar por ordem de importância um determinado critério ou indicador, em detrimento de uma 

atribuição directa de um peso relativo (em termos percentuais, por exemplo), é geralmente uma decisão 

mais fácil e simples para o decision-maker, sendo que posteriormente essa informação pode ser 

utilizada para gerar pesos numéricos.  

Posto isto, na presente dissertação, irá ser apresentada uma lista de n indicadores por categoria de 

incidência, onde cada indicador i tem uma dada classificação 𝑟 𝑖, sendo que i = 1,2,…,n. O objectivo 

desta etapa é transformar as classificações atribuídas aos indicadores (𝑟 1,…,𝑟 𝑛) em pesos relativos 

(𝑤1,…,𝑤𝑛), com o intuito de se obter um nível de serviço ajustado ao impacto de cada categoria e 

indicadores associados. Na literatura, vários autores sugerem funções específicas para atribuir pesos 

𝑤𝑖 a n indicadores com classificações 𝑟 𝑖 definidas. Stillwell et al. (1981) apresentaram três funções ou 

técnicas distintas: rank reciprocal, rank sum e rank exponent weights. Solymosi e Dombi (1986) e 
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Barron (1992) propuseram a técnica rank order centroid weights. Já Lootsma (1996) sugeriu dois tipos 

geométricos de atribuição de pesos.  

Dos métodos referidos anteriormente, o escolhido a ser utilizado na presente dissertação, com o 

objectivo de determinar os pesos das diferentes categorias e indicadores, será o método do rank order 

centroid (ROC). A justificação da escolha deste método deve-se ao facto de os pesos obtidos pelo ROC 

terem uma fundamentação teórica mais apelativa, e aparentam executar melhor em termos de precisão 

de escolha do que os outros esquemas baseados em classificações (Ahn e Park, 2008). Esta 

abordagem produz uma estimativa geral dos pesos que minimiza o erro máximo de cada peso, ao 

identificar o centroide de todos os pesos possíveis e mantendo a ordem de classificação de importância 

objectiva. De forma resumida, este método trata-se então de um simples modo de atribuir pesos a um 

determinado número de indicadores de acordo com o seu nível de importância. Esta técnica utiliza os 

ranks ou classificações como inputs e converte-os em pesos (e valores qualitativos de importância 

relativa) para cada indicador. A fórmula que representa esta metodologia de determinação de pesos 

segue-se na equação 1: 

 

onde se tem que: 

• 𝑤𝑖 indica o peso relativo do indicador i; 

• 𝑛 corresponde ao número de indicadores existentes; 

• 𝑟𝑘 representa a classificação (ou rank) do indicador i, sendo que i = 1, 2, …, n. 

 

Através da aplicação deste método, pretende-se assim determinar os pesos das categorias definidas 

para esta dissertação e dos respectivos indicadores de medição de desempenho.  

Desenvolvimento do inquérito por questionário 

Com o método de atribuição de pesos definido, a próxima etapa consiste na obtenção de dados que 

representem as classificações, por ordem de importância, dos indicadores a serem aplicados no modelo 

de avaliação. Para tal, é necessário o desenvolvimento de um inquérito por questionário, direccionado 

para os colaboradores das lojas, com o intuito de se obter uma amostra significativa da importância dos 

indicadores.  

Um questionário trata-se de um instrumento de investigação que utiliza processos de recolha 

sistemática de dados, afim de dar resposta a um determinado problema. É baseado, de uma maneira 

geral, numa série de perguntas a serem aplicadas a uma amostra representativa de um grupo de 

pessoas (Dörnyei e Taguchi, 2010). Os dados recolhidos são de fácil tratamento, visto que as 

respostas, em particular as fechadas, permitem uma fácil quantificação dos resultados. 

Consequentemente, o processo de análise estatística torna-se mais simples.  

Sendo assim, o inquérito irá ser submetido a todas as lojas MCH (Continentes, Continentes Modelo e 

Continentes Bom Dia), devendo ser respondido por apenas uma pessoa por loja – de preferência pelo 

chefe de frescos/secção da padaria –, e será organizado segundo as seguintes secções: 

𝑤𝑖 (𝑅𝑂𝐶) =  
1

𝑛
 ∑  

1

𝑟 𝑘

𝑛

𝑘=𝑖

 (1) 
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 1ª secção: composta por uma única questão – a ordenação das categorias ou áreas de incidência 

definidas da mais importante para a menos importante, utilizando uma escala de ordenação 

definida; 

 2ª secção: nesta secção pretende-se colocar uma questão por cada categoria estabelecida, 

referentes à ordem de importância dos indicadores representativos de cada categoria, tal como na 

secção anterior; 

 3ª secção: secção de resposta aberta e opcional, dedicada a comentários e sugestões, com vista 

à introdução de possíveis novos indicadores e alterações nos desenvolvidos. 
 

As questões colocadas nas duas primeiras secções, são questões de natureza fechada, apresentando 

vantagens como a rapidez e facilidade de resposta para o inquirido, maior uniformidade, rapidez e 

simplificação na análise das respostas e facilidade na categorização das respostas para posterior 

análise (Gillham, 2008). 

4.4 Modelo de Avaliação 

Uma vez estabelecidos os pesos dos indicadores de desempenho e categorias da entrega directa, 

segue-se o desenvolvimento do modelo de avaliação. A construção do modelo deve ter em conta os 

recursos existentes nos locais de implementação – lojas da Sonae MC –, deve ser de uma utilização 

simples, prática e intuitiva, de modo a facilitar a avaliação dos colaboradores e não ocupar tempo 

excessivo aos mesmos. 

Sendo assim, e apesar de existirem diversos formatos para a monitorização e avaliação de 

fornecedores – desde a utilização de softwares4 como o BSC Designer e outros mais sofisticados que 

sejam incorporados no sistema de ERP (Entreprise Resource Planning) da empresa, à utilização de 

uma simples folha de cálculo (Gordon, 2008) –, o modelo de avaliação será desenvolvido no Microsoft 

Excel5. A escolha deste programa em detrimento de outros softwares pode ser justificada em diversas 

maneiras: 

• Custo de implementação: o desenvolvimento e implementação em loja de um modelo 

desenvolvido em Excel não apresenta qualquer custo financeiro para a empresa, uma vez que 

esse programa já se encontra disponível em todas as lojas Sonae MC; enquanto que outro 

software específico de avaliação de fornecedores teria, pelo menos, um custo de aquisição; 

• Formação: a utilização de um software SPM ou SRM mais complexo, tornaria necessária a 

existência de formação para os colaboradores das lojas onde o modelo fosse implementado; 

• Variedade de utensílios e add-ins: o Excel apresenta uma variedade considerável de aplicações 

e utensílios, desde a existência de inúmeras funções matemáticas (comandos e fórmulas) à 

possibilidade de criação de macros6 através da programação VBA (Visual Basic for Applications). 

Desta forma, com o desenvolvimento do modelo em Excel, é possível, entre outros cenários, 

                                                
4 Os softwares de apoio à monitorização e avaliação de fornecedores são usualmente designados como soluções 
SPM (Supplier Performance Management) ou SRM (Supplier Relationship Management). 
5 Consultar o site https://products.office.com/pt-pt/excel, para mais informações sobre este programa. 
6 Uma macro trata-se uma sequência de comandos e funções armazenadas num módulo VBA, desenvolvida para 
Excel, que pode ser utilizada para executar uma determinada tarefa, funcionando desta forma como um atalho. A 
sua utilização é muito comum para tarefas repetitivas e longas, evitando assim perdas de tempo em determinadas 
etapas e automatizando-as. 

https://products.office.com/pt-pt/excel
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calcular os níveis de serviço verificados em loja e transmitir de forma directa esses níveis de 

serviço para o gestor comercial (através da criação e utilização de uma macro).  

4.5 Ferramenta de Gestão 

A criação da ferramenta de gestão é a etapa que se segue à construção do modelo de avaliação. 

Pretende-se fornecer ao gestor comercial informações actualizadas, precisas e directas relativamente 

aos níveis de serviço – gerais ou por categorias – dos fornecedores directos do pão industrial, nas lojas 

da Sonae MC. O principal objectivo do desenvolvimento desta ferramenta passa por, com base nos 

níveis de serviço verificados e disponibilizados, servir como suporte e apoio para tomadas de decisão 

relacionadas com os fornecedores de entrega directa do pão industrial.  

Para que sejam possíveis a construção e o desenvolvimento sustentado e contínuo de uma ferramenta 

ou dashboard de gestão, é necessário que as avaliações efectuadas no modelo em loja sejam 

transmitidas para a direcção comercial, sob a forma de dados de informação e gestão relativos ao 

desempenho dos fornecedores em estudo. Sendo assim, é necessário criar uma base de dados, onde 

sejam armazenados todos os dados necessários provenientes das avaliações em loja. Esta base de 

dados deve ser automaticamente actualizada com novos registos de dados provenientes das lojas. 

Para além dos níveis de serviço, deve ser consequentemente registado o fornecedor correspondente 

a esse nível de serviço, a data da avaliação e a loja onde foi efectuada.  

Uma ilustração representativa da transmissão e fluxo de dados desde as lojas até à direcção comercial 

pode ser observada na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Níveis de Serviço e Rupturas 

Níveis de serviço operacionais em loja 

Relativamente aos níveis de serviço verificados em loja, estes irão ser obtidos através do modelo 

desenvolvido. Tendo em conta o desempenho do fornecedor nos diversos indicadores e os respectivos 

pesos que irão ser determinados posteriormente na secção 5.3.4.2, é possível obter o nível de serviço 

operacional para cada categoria do negócio da entrega directa. O nível de serviço verificado, tanto para 

cada categoria como o geral (ou final), é calculado automaticamente no modelo de avaliação em loja. 

• Avaliações do 
desempenho dos 

fornecedores directos 
realizadas em loja pelos 
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• Registo de todas as 
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localmente.
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das lojas para a direcção 
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avaliações das lojas; 
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• Níveis de Serviço 
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• Facilidade de análise da 
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serviço, tanto no geral 

como nas diversas 
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Dashboard de Gestão 
constantemente 

actualizada

Figura 10 – Representação esquemática da transmissão de dados entre as lojas e direcção comercial 
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As operações matemáticas que determinam o nível de serviço por categoria e o nível de serviço final 

são demonstradas de seguida: 
 

 Para o nível de serviço por categoria, irão existir tantas equações consoante o número de 

categorias definidas. Em cada equação existe um somatório da multiplicação dos pesos dos 

indicadores pelas respectivas notas atribuídas pelo colaborador da loja ao desempenho dos 

fornecedores nesses indicadores. A equação 3 representa a formulação para o cálculo do nível de 

serviço para cada categoria existente. 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎  (%) =  ∑(𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑖 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (2) 

Sendo que: 

• 𝑛 corresponde ao número de indicadores 𝑖 existentes na categoria, sendo 𝑖 = 1, … , 𝑛; 

• 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛ℎ𝑜 𝑖 (em %) diz respeito ao desempenho do fornecedor verificado no indicador 𝑖; 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖 representa o peso atribuído ao indicador 𝑖; 
 

 

 Relativamente ao nível de serviço final ou geral, irá existir apenas uma única equação, onde é 

realizado o somatório da multiplicação dos níveis de serviço verificados nas diferentes categorias 

pelos respectivos pesos designados. A equação 3 demonstra então a fórmula representativa do 

cálculo do nível de serviço final. 
 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  (%) =  ∑(𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑗 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑗)

𝑐

𝑗=1

 
(3) 

Onde se consta que: 

• 𝑐 representa o número de categorias 𝑗 existentes, sendo 𝑗 = 1, … , 𝑐; 

• 𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑗 (em %) corresponde ao nível de serviço verificado na categoria 𝑗; 

• 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑗 diz respeito ao peso atribuído à categoria 𝑗; 

Rupturas e potencial de vendas 

No que diz respeito às rupturas, pretende-se determinar a proveniência das mesmas, e incidir sobre o 

impacto que estas têm nas vendas. Esta análise será focada nos artigos promocionais das marcas 

Bimbo e Panrico, na categoria do pão industrial. Sendo o cliente cada vez mais sensível a preços e 

promoções, estes produtos ficam susceptíveis a uma maior procura, o que pode resultar em duas 

situações correlacionadas – um maior impacto nas vendas desses produtos, e a possibilidade de 

rupturas em loja. Esta é uma decisão suportada pelo DUN da Padaria que, como já referido, trata-se 

do decisor mais importante na presente dissertação. 

Com base nas rupturas verificadas em loja, pretende-se analisar o potencial de vendas, através de 

informação como as quantidades de venda semanal, o número de dias de ruptura (durante uma 

semana), e tendo em conta o número de horas de funcionamento da loja e horas de ruptura, através 

do recurso ao último point of sales (POS). 

 

 

 



39 
 

5. Aplicação da Metodologia Proposta 

Este capítulo é dedicado à descrição das diferentes etapas e actividades envolvidas na aplicação da 

metodologia proposta para a construção modelo de avaliação e desenvolvimento da ferramenta de 

gestão e informação dos fornecedores directos do pão industrial. O capítulo inicia-se com um estudo 

exploratório sobre os dados recolhidos em diversas lojas, através dos resultados das entrevistas, 

seguido do mapeamento do processo nas lojas identificadas como benchmark e identificação dos 

pontos críticos. Posteriormente, são caracterizadas as duas ferramentas desenvolvidas ao longo deste 

trabalho – o modelo de avaliação para implementação em loja e a dashboard de gestão e informação 

para utilização a nível da gestão comercial da Sonae MC. Por fim, são especificados os conceitos e as 

equações a considerar para o cálculo dos níveis de serviço, rupturas e potencial de vendas. 

5.1 Tratamento da Informação Recolhida 

No que diz respeito à obtenção e recolha de dados para o presente trabalho, esta etapa foi realizada 

através de visitas a diversas lojas da cadeia organizacional da Sonae MC, apoiada por uma análise 

documental prévia e pela concretização de entrevistas semiestruturadas em cada loja visitada, como 

referido na secção 4.1. De modo a se obter uma amostra ampla e que representasse as diferentes 

realidades do negócio da entrega directa do pão industrial a nível nacional, teve-se em conta três 

aspectos no momento de estruturar a metodologia da recolha dos dados: (1) Impacto nas vendas; (2) 

localização geográfica; e (3) as dimensões das lojas. 

Assim, após uma análise das vendas para as diferentes insígnias e lojas, e definindo três regiões 

distintas - zona centro sul, zona centro e zona norte -, foram identificadas cerca de quarenta lojas para 

servirem como base de estudo para o presente trabalho. No entanto, devido a 

impossibilidades/impedimentos alheios ao desenvolvimento do estudo, só foi possível visitar vinte e 

quatro lojas. Foi então, com base nas visitas a estas lojas, que se recolheram os primeiros pareceres 

e características relacionadas às diferentes operações em loja para a entrega directa, com incidência 

no controlo do desempenho sobre os representantes da Bimbo e Panrico. Na tabela 16, no anexo 4, 

encontram-se detalhadas todas as lojas visitadas, com análise de características associadas a cada 

uma (tendo em conta o impacto nas vendas, as dimensões e a região). Na tabela 3, segue-se a 

representatividade destas lojas no universo da Sonae MC, tendo em conta o impacto nas vendas (alto, 

moderado e baixo), a região (norte, centro e centro sul) e as dimensões (grandes, médias e reduzidas). 

Tabela 3 - Representatividade das lojas visitadas 

 

Insígnias 
Impacto nas vendas Região Dimensões Número 

de lojas 
visitadas Alto Moderado Baixo Norte Centro 

Centro 
Sul 

Grandes Intermédias Reduzidas 

Continente 7 4 2 3 5 5 8 4 1 13 

Continente 
Modelo 

2 1 3 1 3 2 1 2 3 6 

Continente 
Bom Dia 

1 2 2 0 0 5 1 1 3 5 

Total  10 7 7 4 8 12 10 7 7 24 
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É importante referir que para a representação dos dados presentes na tabela 3, nomeadamente no que 

diz respeito ao impacto nas vendas e dimensões, foram equiparadas as lojas visitadas entre cada 

insígnia. Isto é, não se está a comparar o impacto nas vendas nem as dimensões entre lojas de 

diferentes insígnias. Desta forma, a selecção e alocação das lojas visitadas pelas diferentes opções, 

tem apenas em conta lojas da mesma insígnia e que se consideram like for like. Só desta forma se 

pode fazer uma comparação ajustada entre as diferenças das lojas por insígnia.  

Relativamente ao número de lojas visitadas por insígnia e região, consta-se por observação da tabela 

3 que foram visitadas 13 lojas Continente, 6 lojas Continente Modelo e 5 lojas Continente Bom Dia. A 

região mais visitada foi a Centro Sul (inclui lojas em Sintra, Lisboa, Montijo e Seixal) com 12 lojas, 

seguida da região Centro (8 lojas, desde Mafra a Coimbra), sendo que apenas 4 lojas foram visitadas 

na região Norte (São João da Madeira a Gaia). No que diz respeito ao impacto nas vendas e dimensões, 

pode-se afirmar que o número de lojas visitadas se encontra equilibrado tendo em conta as diferenças 

entre as lojas – foram visitadas 10 lojas com alto impacto nas vendas, 7 com valores moderados e 

outras 7 com um impacto baixo nas vendas; o mesmo se sucede para as dimensões. 

5.1.1 Resultados das entrevistas 

De seguida, são apresentados e analisados os resultados de algumas das questões colocadas durante 

as entrevistas nas diversas lojas. Na tabela 16, disponível em anexo (anexo 4), encontra-se presente 

um resumo deste universo de respostas. Nas figuras que se seguem, são demonstrados apenas os 

dados que se consideraram mais relevantes como ponto de partida para a caracterização do negócio 

da entrega directa e consequente desenvolvimento do modelo de avaliação dos fornecedores directos. 

Controlo na recepção  

Das vinte e quatro lojas visitadas, em apenas nove é registada a hora de chegada do distribuidor (figura 

11). Nas restantes quinze lojas, apenas é apontado na recepção que o distribuidor chegou à loja (folha 

de presença), mas sem registo horário. A pontualidade do distribuidor ao não ser apontada nestas 

quinze lojas, não permite identificar casos problemáticos e recorrentes de distribuidores que cheguem 

demasiadas vezes atrasados (antes da abertura de loja). Este aspecto pode ser crítico para a 

disponibilidade do produto na prateleira, e sendo uma questão simples de identificar é algo a rever no 

processo da recepção. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Controlo no aprovisionamento 

Relativamente às questões colocadas acerca do aprovisionamento/sistema de encomendas – questões 

4 e 5 –, analisando os resultados obtidos através dos gráficos das figuras 12 e 13, conclui-se que o 

número de lojas em que a encomenda é realizada no momento de entrega no próprio dia (treze lojas) 

9

15

Existe Controlo

Controlo
inexistente

Figura 11 - Relação do número de lojas visitadas com a existência de controlo na recepção 
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é superior às lojas onde existe um planeamento do aprovisionamento prévio (onze lojas) e que em 

apenas sete das vinte e quatro lojas visitadas existe um acompanhamento/controlo das encomendas 

realizadas pelo distribuidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das dezassete lojas em que não existe controlo das quantidades encomendadas/entregues em loja 

pelo distribuidor, estão incluídas as treze lojas em que as encomendas são efectuadas no dia, e outras 

quatro lojas em que existe um aprovisionamento prévio ao momento de entrega. Na revisão deste 

processo, identificou-se que nestas treze lojas em que a encomenda é realizada no próprio dia, 

encontram-se todas as lojas visitadas das insígnias Continente Modelo e Continente Bom Dia. Tal 

padrão pode ser um acontecimento comum para lojas destas insígnias, que em termos comparativos 

de vendas e dimensões são inferiores às lojas Continente. Verificou-se também que existe uma falta 

de controlo sobre as encomendas realizadas pelo distribuidor, sendo que os colaboradores das lojas 

“confiam” e assumem que é um processo da responsabilidade do fornecedor. O problema associado a 

esta questão tem a ver com o facto de as quantidades de mercadoria entregues poderem não ser as 

adequadas à loja, o que é contraditório com o objectivo de maximização das vendas. 

Controlo e existência de reposição 

Incidindo agora no capítulo da reposição, e tendo em conta as questões 8 e 9, relacionadas com o 

controlo da reposição efectuada pelo representante do fornecedor e o tipo de multi-reposição existente 

em loja –, foram recolhidos os dados apresentados nas figuras seguintes (figuras 14 e 15). Por 

observação da figura 14, conclui-se que há um certo equilíbrio no controlo da reposição nas lojas 

visitadas – em sete lojas existe controlo constante, em seis um controlo ocasional e nas restantes onze 

lojas é (praticamente) inexistente um controlo na reposição. O que se pretende com o controlo desta 

operação é avaliar a performance do distribuidor/repositor no que diz respeito ao cumprimento do 

planograma e à qualidade da disposição dos produtos nas prateleiras e ilhas.  
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Encomendas
feitas
previamente

Encomenda no
próprio dia
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acompanhamento

Acompanhamento
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Sim

Ocasionalmente

Não

Figura 12 - Relação do número de lojas visitadas 

com o tipo de aprovisionamento verificado 
Figura 13 - Relação do número de lojas visitadas com 

a existência de acompanhamento de encomenda 

Figura 14 - Relação do número de lojas visitadas com a existência de controlo na reposição 
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Na figura 15, é possível analisar os diferentes tipos de multi-reposição existente nas lojas visitadas, 

sendo eles a multi-reposição diária, multi-reposição ao fim-de-semana e a multi-reposição 

ocasional/excepcional em períodos sazonais e épocas festivas. Relativamente às respostas recolhidas, 

em treze lojas não existe qualquer tipo de multi-reposição, ou seja, existe uma única reposição diária 

nestas lojas, efectuada ou pelo distribuidor no momento da entrega, ou por um repositor externo. Desta 

forma, nestas lojas, caso os colaboradores da loja não façam uma eventual reposição de um artigo 

(que esteja em ruptura na prateleira), mais ninguém o irá fazer, ficando assim esse produto indisponível 

para venda até ao próximo dia.  

Nas restantes lojas, em quatro existe multi-reposição em ocasiões especiais, e em apenas sete lojas 

existe uma multi-reposição regular – sendo que a multi-reposição é diária em quatro delas, e nas 

restantes três só existe ao fim-de-semana. De notar que estas últimas sete lojas referidas são todas da 

insígnia Continente, o que faz jus à realidade de negócio deste tipo de lojas, o que explica a existência 

de um maior reforço na reposição para estas lojas. 

A existência ou inexistência de um tipo de multi-reposição numa loja deve estar associado à realidade 

da loja (em termos de vendas, localização geográfica, dimensão e número de visitas por dia à loja, 

movimentação/rotatividade dos artigos). No entanto, durante a recolha destes dados verificou-se uma 

certa incoerência no tipo de multi-reposição alocada em determinadas lojas, não correspondendo às 

necessidades das mesmas. Desta forma, a criação de um indicador que permita aos colaboradores 

das lojas a transmissão de um reforço e necessidade de mudanças na filosofia de multi-reposição 

empregue em loja, pode ser um dos pontos que pode ter um impacto significativo na melhoria deste 

negócio.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Recolha de devoluções e gestão do produto 

Para concluir a informação recolhida das visitas às lojas, pode-se analisar os dados relativos à 

frequência da recolha das devoluções por parte do distribuidor, através da figura 16. Verifica-se que 

em apenas quatro lojas é que existe uma recolha eficaz dos produtos para devolução, ou seja, só 

nestas lojas é que os distribuidores recolhem as devoluções sempre que estas existam. Desta forma, 

ao não deixarem acumular as devoluções no armazém da loja, permitem que este se encontre mais 

organizado e “limpo”, facilitando em diversos aspectos o trabalho para os colaboradores da loja. Nas 

restantes vinte lojas, em treze a recolha é efectuada entre dois a quatro dias por semana, e em sete a 

recolha chega a acontecer apenas uma ou duas vezes por semana. Este acontecimento é algo que 

também deve ser analisado e avaliado, de forma a permitir uma melhor organização do armazém e 

inventário. 
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3

4

13

Diária

Apenas fim-de-semana

Ocasional/Excepcional

Não existente

Figura 15 – Relação do número de lojas visitadas com o tipo de multi-reposição existente 



43 
 

 

 

 

 

 
 

Posto isto, e resumindo de uma maneira geral aquilo que foi observado e retirado das visitas às lojas, 

foi possível identificar que existe uma falta de controlo geral nas operações realizadas pelos 

representantes dos fornecedores, assim como na medição do seu desempenho. De entre as principais 

observações, tem-se que: 

 Só em 37% das lojas visitadas é que existe controlo na pontualidade dos distribuidores; 

 Em cerca de 70% das lojas – o que corresponde a dezassete lojas - não existe um 

acompanhamento nas quantidades de encomenda indicadas e posteriormente entregues pelo 

distribuidor; 

 Em apenas sete lojas – 29% do número de lojas visitadas – é que existe um controlo no que diz 

respeito à operação de reposição dos produtos nas prateleiras e ilhas, e respectiva apresentação 

dos mesmos; sendo que em 46% das lojas não existe qualquer tipo de controlo; 

 Relativamente ao aspecto da multi-reposição, em treze lojas (54%) não existe qualquer tipo de 

multi-reposição, o que significa que caso esta não seja efectuada pelos colaboradores das lojas, 

então não será realizado no dia em questão; 

 No capítulo da recolha de devoluções, apenas os distribuidores que actuam sobre quatro lojas, 

recolhem os produtos para devolução sempre que estes existam; a tendência mais usual, 

verificada em 54% das lojas, é a recolha ocorrer entre duas a quatro vezes por semana, o que 

pode ter algumas consequências a nível de gestão e logística do armazém. 

5.1.2 Enquadramento das lojas em diferentes grupos   

Uma vez analisados e processados os dados obtidos das entrevistas, e antes da identificação das lojas 

como benchmark para melhoria geral do processo, procedeu-se à criação de dois grupos distintos de 

lojas. O objectivo desta divisão e consequente enquadramento foi o de permitir descrever de uma forma 

mais detalhada as diferentes características verificadas durante as visitas às variadas lojas, e realizar 

uma espécie de associação (like for like) entre as mesmas. Assim, foi criado um grupo de lojas com 

maior rotação de produtos e vendas e outro relativo às lojas com menor movimentação e impacto nas 

vendas. No grupo de maior rotação, que irá ser denominado por Grupo I, encontram-se incluídas as 

seguintes lojas: lojas Continente de grande dimensão e impacto nas vendas; lojas Modelo Continente 

de dimensão e impacto nas vendas intermédios. Já no grupo de menor rotação, de nome Grupo II, 

encontram-se presentes as restantes lojas Continente e Continente Modelo – de menor dimensão e 

menor impacto nas vendas; e todas as lojas da insígnia Bom Dia. Outra diferença existente entre os 

dois grupos corresponde ao tipo de aprovisionamento verificado, em que nas lojas do grupo I as 

encomendas são realizadas previamente ao momento de entrega e para o grupo II as encomendas são 

realizadas no próprio dia. Na tabela 4, é possível observar a divisão proposta, com as características 

associadas aos dois grupos desenvolvidos. 

4

13

7
Sempre que há produto

2 a 4 vezes por semana

1 a 2 vezes por semana

Figura 16 - Relação do número de lojas visitadas com a frequência de recolha das devoluções 
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Tabela 4 - Grupos de lojas e características associadas 

 

Com esta divisão das lojas em dois diferentes grupos, é coerente contextualizar o universo de lojas 

existentes da cadeia organizacional em estudo. Assim, após se verificar que lojas são semelhantes 

(like for like) entre si no que diz respeito às vendas, rotação e dimensão, e através da obtenção da 

indicação do tipo de aprovisionamento verificado em cada loja, foi possível enquadrar cada loja num 

dos grupos criados. O tipo de aprovisionamento existente em cada loja foi obtido através da observação 

da base de dados (Zoom) da empresa, sendo identificadas como lojas do grupo I aquelas lojas que 

continham registos de encomendas não satisfeitas (e percentagem de rupturas), indicando desta forma 

que as encomendas são realizadas previamente ao dia de entrega. Na tabela 5, tem-se o resumo do 

número de lojas existentes para cada insígnia, e sua divisão pelos grupos I e II. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por análise da tabela 5, conclui-se que das 202 lojas existentes na cadeia organizacional MCH até à 

data, apenas 53 estão inseridas no grupo I, sendo que só nestas lojas é que existe um 

aprovisionamento prévio ao momento de entrega. Isto significa que em aproximadamente 74% das 

lojas a encomenda é feita no momento de entrega (feita no dia para o mesmo dia). 

5.1.3 Identificação das lojas benchmark 

Relativamente às lojas que serviram como benchmark para o estudo do processo da entrega directa, 

foram identificadas as seguintes lojas para os dois grupos: 

 Grupo I: Continente Amadora e Continente Colombo; 

 Grupo II: Continente Modelo Tapada e Continente Bom Dia Algés. 

Estas lojas foram identificadas como benchamark não só devido à relação de bom 

desempenho/impacto nas vendas, mas também porque foi nestas lojas que se conseguiu recolher uma 

explicação mais detalhada dos diferentes aspectos relacionados com as operações da entrega. O maior 

Divisão 
Grupos 

Características 

Grupo I 

 

Lojas Continente e Continente Modelo: 
 

 Com grande impacto nas vendas 
 Com maior movimentação e rotatividade de produtos 
 De maior dimensão 

 
 Encomendas realizadas previamente ao próximo momento/dia de entrega 

Grupo II 

 

Restantes lojas Continente e Continente Modelo: 
 

 Menor impacto nas vendas 
 Menor movimentação e rotatividade de produtos 
 Menor dimensão 

 
Todas as lojas Continente Bom Dia 
 

 Encomendas realizadas no próprio dia (momento de entrega) 

Insígnias 
Número de 

lojas existentes 
Lojas  

Grupo I 
Lojas 

Grupo II 

Continente 
 

39 30 9 

Continente Modelo 121 23 98 

Continente Bom Dia 42 0 42 

Total 202 53 149 

Tabela 5 - Enquadramento do número de lojas existentes nos grupos desenvolvidos 



45 
 

interesse e disponibilidade demonstrados pelos colaboradores destas lojas também foram factores que 

contribuíram para a escolha. 

Serão estas as lojas que servirão como referência para o próximo subcapítulo, onde irão ser descritas 

as operações as is, e que servirão também como base para a caracterização do modelo desenvolvido. 

5.2 Mapeamento do Processo 

No que diz respeito ao mapeamento do processo da entrega directa, foram identificadas quatro 

operações essenciais para a realização diária deste negócio, com base nas visitas às lojas e posterior 

tratamento da informação. Estas operações são a recepção da mercadoria, a reposição, o 

aprovisionamento e a gestão do produto e devoluções. Para além destas operações, o factor 

comunicação e relacionamento existente entre os envolvidos – colaboradores das lojas e 

representantes dos fornecedores – também é realçado nesta secção. De seguida, são efectuadas 

caracterizações específicas para cada operação, com identificação dos responsáveis/partes envolvidas 

nas operações, aspectos mais importantes observados e os pontos críticos associados às mesmas. 

5.2.1 Recepção da mercadoria  

A operação da recepção da mercadoria inicia-se aquando a chegada do distribuidor ao cais. De 

seguida, se houver espaço para descarregar a mercadoria, esta é verificada por um ou dois 

recepcionistas da loja, onde é realizado um pick por artigo e correspondente verificação do mesmo. 

São também averiguados aspectos de qualidade dos produtos entregues, juntamente com a introdução 

no sistema da data de validade de cada SKU. O fluxograma correspondente a esta operação, para o 

caso das lojas com maior rotação, encontra-se presente na figura 17. 

Os responsáveis envolvidos nesta operação são então os colaboradores das lojas – recepcionistas, 

mais especificamente – e o distribuidor da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Fluxograma da operação da recepção verificado nas lojas do grupo I 
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Já para as lojas do grupo II, é possível analisar o procedimento existente em loja através da figura 18. 

A diferença reside no facto de a encomenda ser realizada no próprio dia de entrega pelo distribuidor, o 

que faz com que este primeiro verifique quais são as necessidades da loja para o dia, e só de seguida 

é que a mercadoria é descarregada e verificada pelo recepcionista. Deste modo, o único critério na 

verificação da mercadoria entregue em loja é o de garantir que o que é facturado vai ao encontro das 

quantidades entregues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos aspectos mais importantes verificados em loja na operação da recepção, tem-

se que: 

• Verificação essencial de duas igualdades no momento de entrega: as quantidades indicadas na 

guia de remessa do distribuidor têm de ser iguais àquelas que são efectivamente entregues, e 

facturadas por loja; em lojas de menor rotação, apenas é verificado se as quantidades entregues 

são aquelas que foram facturadas. 

• Pontualidade de entrega – como verificado anteriormente, na grande maioria das lojas não existe 

um controlo relativo às horas de chegada dos distribuidores. Estão delineados intervalos de tempo 

para a entrega, mas não são apontados efectivamente os tempos de chegada dos distribuidores. 

Outro problema associado a este ponto é o facto de as horas de entrega não irem ao encontro da 

realidade da loja, o que faz com que por diversas situações ocorram rupturas momentâneas de 

certos produtos (principalmente nos promocionais) aquando a abertura da loja. 

5.2.2 Reposição  

Relativamente à operação de reposição, esta é de total responsabilidade do distribuidor ou repositor 

(representante do fornecedor), pelo que não há qualquer envolvimento dos colaboradores das lojas da 

Sonae MC – apenas em casos excepcionais. Esta operação é imediatamente posterior à operação da 

recepção, e inicia-se com a verificação das validades dos artigos já existentes nas prateleiras (produtos 

Figura 18 - Fluxograma da operação da recepção verificado nas lojas do grupo II 
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que não foram vendidos de dias anteriores). Neste passo é fundamental que o repositor faça uma 

correcta rotação dos artigos nas prateleiras, seguindo uma política de FEFO (First Expired First Out).  

Caso haja multi-reposição diária, quer pelo mesmo repositor ou por outro designado exclusivamente 

para este aspecto, os passos para a realização desta operação a realizar devem ser os mesmos. Na 

figura 19 encontra-se uma ilustração do fluxograma desta operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumeram-se abaixo os aspectos mais importantes na operação da reposição em loja: 

 Cumprimento do planograma: é importante verificar se os repositores cumprem com o espaço 

definido pelos gestores comerciais, assim como a qualidade da disposição nas prateleiras 

(apresentação e imagem do produto para o cliente); 

 Multi-reposição: é fundamental perceber a realidade das diferentes lojas no que diz respeito à 

multi-reposição - se existe necessidade de reforço e comunicação aos fornecedores deste 

aspecto; se a multi-reposição está adequada para as reais necessidades das lojas, com atenção 

especial a épocas festivas e períodos de maiores vendas (reforço extra necessário, e que 

raramente se tem em conta). A correcta rotação dos artigos nas prateleiras (um artigo fora de 

validade pode ter impacto na sensibilidade do cliente) é também um factor a considerar em 

qualquer reposição; 

 Pontualidade: a pontualidade dos repositores tem de estar alinhada com a realidade da loja; na 

grande maioria das lojas visitadas, a hora de reposição não é controlada nem adequada, o que 

pode causar rupturas momentâneas na abertura de loja. 

Figura 19 - Fluxograma da operação de reposição 
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5.2.3 Aprovisionamento, gestão do produto e devoluções  

Seguidamente à operação de reposição, o distribuidor efectua a sua sugestão de encomenda, 

entregando ao responsável pelo aprovisionamento uma folha com as quantidades que considera as 

necessárias para a loja – este sistema de sugestão de encomenda do distribuidor só existe nas lojas 

do grupo I, uma vez que nas restantes a encomenda é feita no momento da entrega. Para efectuar a 

sugestão de encomenda, o distribuidor deve ter em conta alguns aspectos, tais como as quantidades 

de produto existentes (em loja, stock no armazém e devoluções), as validades dos artigos nas 

prateleiras – o quão perto se encontram do fim da data de validade –, entre outras condicionantes, 

relacionadas por exemplo com as campanhas promocionais. Paralelamente a este passo, o distribuidor 

recolhe, se possível, os artigos que são para devolução. Neste aspecto, é essencial que haja uma 

coordenação entre a loja e o distribuidor, uma vez que o último só pode recolher artigos para devolução 

assim que estes sejam inseridos no sistema como devolução. A gestão das devoluções por parte do 

distribuidor é algo a ter em conta – o ideal é este recolher sempre que hajam devoluções disponíveis. 

Na figura 20 encontra-se uma representação do fluxograma destas duas operações, que podem ser 

interligadas para demonstração do negócio de entrega directa. Por observação do fluxograma, verifica-

se que nem sempre a encomenda é da responsabilidade do distribuidor. Ocasionalmente, a sugestão 

do distribuidor pode não ser aceite pelo aprovisionador, que pode considerar incorrecta ou não 

adequada a encomenda sugerida pelo distribuidor. Nestas situações, cabe então ao aprovisionador 

ajustar as quantidades necessárias a encomendar para a loja em questão. É por isso necessário que 

haja um acompanhamento constante do aprovisionamento, de modo a evitar encomendas incoerentes 

para as diversas lojas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, são enumerados os pontos mais importantes verificados em loja na operação do 

aprovisionamento: 

• Sugestão de encomenda: tal como verificado, varia de insígnia para insígnia e até de loja para 

loja. Num grupo de lojas – grupo I, os aprovisionadores acompanham o processo, e juntamente 

com a sugestão do vendedor, fazem uma encomenda para o dia seguinte; nas restantes, não 

Figura 20 - Fluxograma das operações de aprovisionamento, gestão do produto e devoluções 
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existe qualquer acompanhamento do processo de aprovisionamento, onde a encomenda é 

“aberta” no sistema, para que possa ser recepcionada em loja – género de negócio de “mercearia”, 

isto é, tipo de negócio onde o vendedor chega à loja, verifica o que é necessário, e deixa o produto. 

Deste modo, não existe um controlo relativamente às quantidades que são entregues pelos 

distribuidores nestas lojas, o que leva à incerteza relativamente à maximização das vendas; 

• Maximização das vendas ou minimização das quebras: tradeoff que o distribuidor tem de lidar 

aquando o momento da sua encomenda – devido às comissões que estão implícitas ao trabalho 

destes distribuidores (relativamente ao limite de quebras), estes têm de determinar uma 

quantidade que considerem ideal, de modo a não comprometerem as necessidades das lojas; 

• Possíveis rupturas: relacionadas com encomendas incoerentes ou inadequadas para a realidade 

da loja. 
 

No que diz respeito à gestão do produto e devoluções, foram verificados dois aspectos a ter em conta, 

sendo eles: 

• Regularidade da recolha: a análise da regularidade de recolha por parte do distribuidor pode ser 

importante para avaliar o desempenho do representante neste aspecto, permitindo a identificação 

de melhorias directas a nível logístico para a loja – melhor organização do armazém; 

• Correcta gestão do inventário: significa que o distribuidor faz uma diferenciação íntegra e clara do 

inventário real e devoluções presentes no armazém. Tal como no ponto anterior sobre a 

regularidade da recolha, quanto melhor for esta gestão, mais e maiores serão os benefícios 

logísticos para as lojas.  

5.2.4 Comunicação e relacionamento ao longo do processo 

Um dos aspectos verificados durante a fase de levantamento e recolha de informação tem a ver com a 

comunicação e o relacionamento entre as partes envolvidas – colaboradores das lojas e representantes 

dos fornecedores. Desde que o distribuidor chega à loja, até ao momento de saída do cais, verificou-

se que existem questões pertinentes e importantes para o correcto funcionamento deste tipo de 

negócio. Logicamente, o factor pessoal é algo que pode influenciar um melhor ou pior comportamento 

e prestação de serviço do distribuidor ou repositor em loja. Desta forma, é crucial que ambas as partes 

estejam em sintonia e que haja clareza e prestabilidade aquando a comunicação de potenciais 

problemas e de ocorrências que necessitem de uma mudança imediata. Desta forma, o repositor deve 

comunicar situações que observe na loja, tais como uma incorrecta etiquetagem de um produto (artigo 

em loja mal identificado), preços incorrectos, ilhas mal posicionadas, entre outras. 

Consequentemente irão também ser delineados indicadores que permitam medir o desempenho do 

representante do fornecedor nestes aspectos mais humanos e pessoais – apesar de ser algo 

subjectivo, a ideia é providenciar os gestores comerciais com a maior informação possível a nível 

quantitativo, de acordo com a avaliação dos colaboradores em loja. 

5.2.5 Pontos críticos da entrega directa 

Com o mapeamento do processo efectuado, foi possível identificar os pontos críticos correspondentes 

às diferentes operações que caracterizam este negócio da entrega directa. Tendo em conta a 

explicação teórica da secção 4.2 e os aspectos mais importantes observados nas lojas benchmark, são 
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apresentados na tabela 6 os pontos críticos verificados em cada operação do processo de entrega 

directa em loja e as principais consequências. 

Tabela 6 - Pontos críticos identificados nas operações de entrega directa 

 
 

Tendo em conta os pontos críticos identificados e descritos, estes servirão como base para toda a 

estruturação do modelo desenvolvido. Pretende-se então com a delineação destes aspectos, criar 

indicadores que vão ao encontro dos pontos críticos de cada operação (serem eficientes para o 

negócio), e que permitam avaliar o que é realmente importante para o desenvolvimento e melhoria 

geral da entrega directa. 

5.3 Caracterização do Modelo de Avaliação  

Nesta secção realizou-se a caracterização do modelo de avaliação, onde se começou por apresentar 

o framework teórico abordado na secção 4.3. Posteriormente à definição das categorias da entrega 

directa que afectam os níveis de serviço operacionais, foram apresentados os indicadores 

desenvolvidos para cada categoria, com as devidas descrições, escalas de classificação e notas de 

desempenho. De seguida foram definidos os tipos de avaliação pretendidos. Por fim, determinaram-se 

os pesos para as categorias e indicadores, de acordo com as classificações de importância atribuídas 

pelos colaboradores das lojas, observadas pelos resultados dos inquéritos. Através da utilização da 

técnica ROC, procedeu-se à transformação das classificações em pesos, sendo esta a etapa final desta 

secção. 

5.3.1 Framework do Modelo 

A framework ou estrutura base do modelo, teve em conta os métodos do BSC e Supplier ou Vendor 

Rating, como referido na secção 4.2. Assim, tendo em conta essa sustentação teórica e os pontos 

críticos observados em loja, foram definidas cinco categorias que estão relacionadas ou afectam 

directamente os níveis de serviço operacionais em loja. Estas cinco categorias correspondem às 

operações de recepção, reposição, aprovisionamento, gestão do produto e devoluções e comunicação 

e relacionamento. Na figura 21, encontra-se uma ilustração da ideia base do modelo desenvolvido. 

Cada categoria contém uma série de indicadores que irão ser descritos de seguida na secção 5.3.2, 

em que é pretendido que estes transmitam uma informação clara e precisa do nível de serviço prestado 

Operação Pontos Críticos 
Principais  

consequências 

Recepção 
Verificação da encomenda  

Pontualidade de entrega  

Reposição 

Cumprimento do planograma Aumento das rupturas: 

Qualidade na reposição
- Indisponibilidade do produto 

na prateleira 

Multi-reposição - Perda de potenciais vendas 

Aprovisionamento 

Sugestão de encomenda  

Tradeoff entre maximização das vendas  
e minimização das quebras

 

Redução do nível de serviço 
prestado ao cliente: 

Gestão do produto 
e devoluções 

Gestão dos artigos no armazém
- Insatisfação do cliente por  
indisponibilidade do produto 

Regularidade da recolha Imagem negativa transmitida 

Comunicação e 
Relacionamento 

Comunicação de ocorrências em loja  

Flexibilidade e prestabilidade  
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pelos representantes dos fornecedores nas lojas. Desta forma, o nível de serviço verificado em loja 

está dependente do desempenho dos distribuidores e repositores no que diz respeito à avaliação da 

sua performance nestas cinco categorias e respectivos indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1 Determinação das escalas e notas de desempenho 

Relativamente às escalas e notas a atribuir ao desempenho dos representantes dos fornecedores em 

cada indicador, por decisão do Director da UN da Padaria da Sonae MC, foi estabelecido que o nível 

mínimo aceitável de prestação de serviço por indicador seria de 50%. Com isto, todo o desempenho 

inferior a 50% será considerado inaceitável e classificado com 0%, e as restantes notas de classificação 

a atribuir seguem uma média aritmética de acordo com a respectiva escala associada.  

A utilização de valores percentuais – em detrimento de valores absolutos – e um número reduzido de 

intervalos de escalas de classificação para cada indicador, foram também decisões tomadas a nível 

comercial entre o Director da UN e gestor da categoria do pão industrial, e segundo a opinião de alguns 

colaboradores de lojas visitadas. Isto com o intuito de tornar o sistema de classificação simples, directo 

e eficaz. Na secção seguinte – 5.3.2 – são apresentadas as diferentes escalas definidas para os 

indicadores de desempenho de cada categoria. 

5.3.2 Definição dos Indicadores de Desempenho 

No que diz respeito aos indicadores presentes em cada categoria, estes irão ser abordados de seguida, 

no entanto é possível observar na tabela 17 do anexo 5, todos os indicadores discriminados por 

categoria.  

5.3.2.1 Recepção 

Determinaram-se quatro indicadores que permitem avaliar o desempenho dos distribuidores – 

pontualidade de entrega, encomenda entregue, qualidade da mercadoria e acondicionamento no 

transporte. Esta categoria é a única para a qual serão realizadas avaliações diárias do desempenho 

dos fornecedores  – posteriormente na secção 5.3.3 irão ser apresentados os tipos de avaliação 

desenvolvidos. Deste modo, as escalas para cada indicador não são amplas, e a nota mínima exigida 

aos representantes dos fornecedores em qualquer indicador é de 50%.  Na tabela 7, estão detalhados 

os quatro indicadores para a operação da recepção, com respectiva descrição, escala e nota de 

avaliação. 

Níveis  
Serviço em 

Loja
Recepção

Reposição

Aprovisionamento

Gestão do 
Produto e 

Devoluções

Comunicação e 
Relacionamento

Figura 21 - Categorias de incidência na determinação dos níveis de serviço em loja 
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Tabela 7 - Categoria Recepção e respectivos indicadores 

 Pontualidade de Entrega 

Com este indicador pretende-se avaliar a pontualidade de entrega do distribuidor, isto é, se o 

distribuidor chega ao cais dentro do intervalo estabelecido para a entrega da mercadoria. Visto este ser 

o primeiro momento no processo da entrega directa, há-que ser feita uma avaliação eficaz e directa e 

que incida directamente sobre um dos pontos críticos deste processo.  

 Encomenda Correcta 

Este indicador foi criado para se determinar em termos quantitativos a percentagem de quantidades 

entregues face às encomendadas. Inicialmente, pretendia-se que fosse calculada a percentagem 

exacta da encomenda correcta, no entanto, devido à falta de mão-de-obra e tempo disponíveis na 

recepção, decidiu-se criar intervalos de percentagem que reflictam o nível de encomenda satisfeita.  

 Qualidade da mercadoria 

A qualidade da mercadoria diz respeito ao estado e condições (físicas) da mercadoria entregue. 

Pretende-se que o recepcionista avalie aspectos tais como se os produtos estão em bom estado para 

serem comercializados (para consumo do cliente) e se impressão da data de validade está 

correctamente explícita e perceptível para o cliente.  

 Acondicionamento no transporte 

O acondicionamento no transporte consiste na avaliação do acondicionamento dos produtos no camião 

ou carrinha do distribuidor. Está relacionado com o indicador da qualidade da mercadoria, uma vez que 

caso o acondicionamento da mercadoria durante o transporte da mesma não seja o correcto, os 

produtos podem ser danificados. 

Recepção 

Indicador Descrição Escala Nota 

Pontualidade de 
entrega 

Pontualidade de entrega do distribuidor. 

Muito depois do intervalo 0% 

Pouco depois do intervalo 50% 

Dentro do intervalo 100% 

Não aplicável  NA 

Encomenda correcta Quantidades entregues face às encomendadas. 

Muito incompleta  
(<= 50%) 0% 

Parcialmente satisfeita 
(51% a 75%) 50% 

Bastante satisfeita  
(76% a 94%) 75% 

Totalmente satisfeita 
(>95%) 100% 

Não aplicável  NA 

Qualidade da 
mercadoria 

Estado e condições da mercadoria entregue. 
Exemplo: se as embalagens estão 

danificadas/amachucadas, se a data de validade 
está bem impressa e explícita para o cliente. 

Fraca 0% 

Aceitável 50% 

Bom estado 75% 

Óptimo estado 100% 

Não aplicável  NA 

Acondicionamento no 
transporte 

Acondicionamento da mercadoria no camião. 

Inadequado 0% 

Adequado 50% 

Bom 75% 

Muito Bom 100% 

Não aplicável  NA 
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5.3.2.2 Reposição 

Foram criados cinco indicadores que permitem avaliar o desempenho dos distribuidores e repositores 

– pontualidade e enchimento das prateleiras, tempo despendido, cumprimento do planograma e 

qualidade da disposição, multi-reposição e rotação dos artigos. Os intervalos de classificação definidos 

para cada indicador são idênticos aos existentes para a operação da recepção. Na tabela 8, encontram-

se os cinco indicadores para a operação da reposição, com a respectiva descrição, escala e nota de 

avaliação. 

Tabela 8 - Categoria Reposição com respectivos indicadores 

 Pontualidade e Enchimento das Prateleiras 

Para que as prateleiras e ilhas das lojas se encontrem devidamente preenchidas aquando a abertura 

da loja, o distribuidor ou repositor do fornecedor deve chegar à loja a tempo de cumprir com a totalidade 

do enchimento dos produtos. Tal como o indicador da pontualidade na operação da recepção, este 

momento é crítico para a disponibilidade do produto ao cliente e, dessa forma, o avaliador tem de 

considerar se o representante do fornecedor cumpriu com o enchimento necessário muito depois da 

abertura (0%), pouco depois da abertura (50%) ou se cumpriu com o intervalo adequado para a loja em 

questão (100%). 

 Tempo Despendido 

Com este indicador pretende-se determinar se o repositor é eficiente no tempo que disponibiliza para 

a operação da reposição. Uma vez que muitos dos repositores também representam outras marcas, o 

Reposição 

Indicador Descrição Escala Nota 

Pontualidade e  
Enchimento das  

prateleiras 

Pontualidade do distribuidor/repositor na operação de 
reposição. O enchimento total das prateleiras (ilhas e 

lineares) deve ser feito antes da abertura de loja.  

Muito depois da abertura 0% 

Pouco depois da abertura 50% 

Antes da abertura 100% 

Não aplicável  NA 

Tempo despendido 

O tempo despendido na operação de reposição não 
deve ser muito excessivo (geralmente os repositores 

representam outras marcas), nem muito curto (trabalho 
feito à pressa é sinónimo de trabalho mal feito) 

Inadequado 0% 

Adequado 50% 

Ideal 100% 

Não aplicável  NA 

Cumprimento 
Planograma e 

Qualidade Disposição 

O planograma deve ser cumprido por parte dos 
repositores. Isto é, cada um deve ocupar as prateleiras 
com o espaço predefinido para a marca que representa. 

A disposição dos produtos também é algo a ter em 
conta. Uma melhor organização na disposição, chama 

mais a atenção do cliente. 

Inadequado 0% 

Adequado 50% 

Bom 75% 

Excelente 100% 

Não aplicável  NA 

Multi-reposição diária e 
ao fim-de-semana 

A multi-reposição é essencial em lojas com volume de 
venda maior, mas não só. No geral, e naturalmente, os 

artigos em promoção têm uma maior rotação, logo é 
fundamental garantir que estes artigos se encontram 

disponíveis nas prateleiras durante todo o dia. Na 
grande maioria das lojas, os fins-de-semana são 

responsáveis pelo maior número de vendas. Desta 
forma, é crucial que haja reposição ao fim-de-semana 

dos artigos em folheto. 

Não Existente 0% 

Relativamente suficiente 50% 

Satisfatória 75% 

Excelente 100% 

Não aplicável/necessária NA 

Rotação artigos  
(Política FEFO) 

Rotação artigo na prateleira: Antes de repor um artigo, 
repositor verifica as datas de validade, retira os artigos a 

expirar, e "puxa" os artigos mais antigos para a frente 
da prateleira, repondo os novos mais atrás. 

Inadequado 0% 

Adequado 50% 

Bom 75% 

Muito Bom 100% 

Não aplicável  NA 
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tempo despendido para a reposição dos artigos do pão industrial não deve ser muito excessivo (com 

isto pode acontecer que os produtos dessas outras marcas não se encontrem nas prateleiras no 

momento de abertura da loja), nem muito curto, mas sim adequado às realidades dos diferentes 

produtos.  

 Cumprimento do Planograma e Qualidade da Disposição 

O cumprimento do planograma e a qualidade da disposição são dois dos factores mais importante na 

reposição. Como podem ser directamente correlacionados, decidiu-se juntar os dois e criar um único 

indicador. No que diz respeito à definição deste indicador, é necessário ter em mente que o planograma 

deve ser cumprido com rigor pelos representantes do fornecedor, e sendo assim estes apenas devem 

ocupar os espaços predefinidos pelos gestores comerciais; relativamente à qualidade da disposição, é 

um aspecto crucial, no sentido em que está directamente relacionado com a apresentação dos produtos 

ao cliente.  

 Multi-reposição 

A multi-reposição é também um dos pontos mais críticos no negócio da entrega directa, uma vez que, 

tal como demonstrado com a recolha de informação das lojas, raras são as vezes em que os 

colaboradores das lojas fazem a reposição dos artigos da Bimbo e Panrico. Ora, tal situação leva a que 

seja necessário compreender as realidades das diferentes insígnias e lojas, e identificar se existe 

necessidade de reforço neste sentido. Com este indicador, o objectivo é então avaliar se existe ou não 

multi-reposição, tanto diária como ao fim-de-semana: caso exista, se é a adequada à loja, e caso não 

exista, se é necessário que passe a haver; isto de modo a que esta informação seja transmitida ao 

gestor comercial, que tendo como base de tomada de decisão um intervalo de avaliação de resultados 

(por exemplo, de um mês), possa então comunicar as alterações necessárias ao fornecedor. No caso 

de o avaliador considerar que não existe necessidade de multi-reposição – situação observada nas 

lojas mais pequenas e de menor rotação dos artigos (lojas da insígnia Continente Bom Dia) –, deve 

então indicar a opção “não aplicável/necessária”. 

 Rotação Artigos 

A correcta rotação dos artigos por parte do repositor é também um aspecto que deve ser controlado e 

avaliado. Trata-se de um processo que o repositor tem de fazer sempre que repõe novos artigos nas 

prateleiras, onde a política sobre a qual este deve operar deve ser uma política FEFO (first-expired, 

first-out). Só assim o repositor consegue garantir que não irão existir produtos disponíveis para os 

clientes com data muito próxima ao fim de validade (ou mesmo fora de validade).  

5.3.2.3 Aprovisionamento 

Com foco  nos pontos críticos identificados para a operação do aprovisionamento, foram desenvolvidos 

três indicadores que permitam determinar e avaliar o desempenho dos distribuidores e repositores 

nesta operação – sugestão das quantidades a encomendar, nível de rupturas e capacidade de reacção 

a solicitações da loja. Tratando-se de uma operação onde os representantes dos fornecedores detêm 

uma grande participação e responsabilidade (quase total nas lojas do grupo II),  a intenção foi de criar 

indicadores que sejam directos e claros, ao ponto de indicarem se as quantidades que são 

encomendadas e entregues são as ideais para as lojas, e o impacto que possíveis falhas nessas 
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quantidades a entregar possam ter no que diz respeito às rupturas em loja. Na tabela 9, estão 

detalhados os três indicadores para o aprovisionamento, com a respectiva descrição, escala e nota de 

avaliação. 

Tabela 9 - Categoria Aprovisionamento com respectivos indicadores 

 Sugestão das Quantidades a encomendar 

A criação deste indicador deveu-se principalmente ao facto de não existir actualmente um controlo por 

parte dos colaboradores das lojas sobre as quantidades encomendadas e entregues pelo distribuidor. 

Deste modo, e sendo então o distribuidor quem decide (na grande maioria) que quantidades deve 

entregar por loja, é necessário avaliar a coerência em termos quantitativos dos produtos deixados em 

loja (se vão ao encontro da realidade da loja) e determinar se a encomenda tem em vista a maximização 

das vendas por parte da Sonae MC.  

 Nível de Rupturas 

O indicador do nível de rupturas, com incidência nos artigos em promoção dos fornecedores em estudo, 

irá permitir a identificação do número de dias por semana em que estes artigos se encontraram em 

ruptura. Devido às particularidades já referidas deste tipo de negócio – encomendas no momento da 

entrega, reposição exclusivamente efectuada por representantes dos fornecedores, incorrecta gestão 

de stock e devoluções no armazém das lojas, entre outras – que impossibilitam muitas das vezes uma 

real identificação de quando um produto entra em ruptura, só através de uma observação geral do 

comportamento das prateleiras em loja por parte dos responsáveis – chefe de secção ou chefe de 

frescos – é que será possível determinar de forma mais precisa as rupturas destes artigos. Este 

indicador é também importante na correlação com a multi-reposição, de forma a determinar o potencial 

de vendas destes artigos quando não se encontram disponíveis nas prateleiras. 

Aprovisionamento 

Indicador Descrição Escala Nota 

Sugestão das quantidades 
a encomendar 

 
Uma vez que são os distribuidores/repositores que 
fazem a encomenda para o(s) dia(s) seguinte(s), 
ou até mesmo para o próprio dia, é necessário 

perceber se estes estão a ser coerentes com as 
quantidades encomendadas. Isto é, se a 

encomenda vai ao encontro da maximização das 
vendas da loja, se é a ideal e suficiente para um 

dia de vendas (necessário garantir stock de 
segurança) 

 

Incoerentes 0% 

Pouco coerentes 50% 

Satisfatórias 75% 

Muito Coerentes 100% 

Não aplicável NA 

Nível de rupturas 
(artigos em promoção) 

Número de dias por semana que os artigos em 
promoção se encontraram em ruptura 

Todos os dias 0% 

6 dias 14% 

5 dias 29% 

4 dias 43% 

3 dias 
2 dias 
1 dia 

Nunca 

57% 
72% 
86% 

100% 

Não aplicável NA 

Capacidade de reacção a 
solicitações da loja 

Capacidade do distribuidor em corresponder a 
solicitações do momento da loja. 

Incapaz 0% 

Parcialmente capaz 50% 

Satisfatória 75% 

Bastante positiva 100% 

Não aplicável NA 
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No que diz respeito à classificação que pode ser atribuída a este indicador, foi adoptada uma escala 

diferente dos restantes indicadores, seguindo a seguinte lógica: sendo que existem oito notas possíveis, 

através da distribuição uniforme do intervalo de classificações pode-se obter o valor de percentagem 

entre cada nota possível, sendo este de 14,29% (entres diferentes escalas de classificação). Assim, de 

acordo com o número de dias existentes numa semana, o responsável pela avaliação identifica o 

número de dias em que verificou rupturas dos artigos nas prateleiras – “todos os dias”, “6 dias”, “5 dias”, 

“4 dias”, “3 dias”, “2 dias”, “1 dia” e “nunca”. 

 Capacidade de Reacção 

A capacidade de reacção do distribuidor a solicitações da loja no momento de entrega está relacionada 

com a questão de a encomenda ser realizada no momento da entrega. Desta forma, e esta situação 

verifica-se com maior frequência nos artigos em campanha promocional, os colaboradores da loja 

podem sentir que é necessário um reforço nas quantidades entregues pelo distribuidor. Pretende-se 

com este indicador avaliar a capacidade e flexibilidade do distribuidor a pedidos extras da loja.  

5.3.2.4 Gestão do Produto e Devoluções 

Relativamente à operação de gestão do produto e devoluções, foram determinados apenas dois 

indicadores, com foco nos aspectos críticos identificados no mapeamento do processo, que permitam 

avaliar o desempenho dos representantes dos fornecedores, sendo eles: a correcta identificação e 

gestão dos artigos e a regularidade de recolha das devoluções. Na tabela 10, estão detalhados os dois 

indicadores para esta operação, com respectiva descrição, escala e nota de avaliação. 

Tabela 10 - Categoria Gestão dos Produtos e Devoluções com respectivos indicadores 
 

Gestão dos Produtos e Devoluções 

Indicador Descrição Escala Nota 

Correcta identificação  
e gestão dos artigos 

Correcta identificação e gestão dos 
artigos no armazém: artigo para 

recolha ou artigo para devolução. 

 
Inadequada 0% 

Parcialmente correcta 50% 

Bastante positiva 75% 

Excelente 100% 

Não aplicável  
 

NA 

Regularidade recolha 
das devoluções 

Este indicador permite avaliar a 
regularidade da recolha de devoluções 

dos distribuidores. O ideal é haver 
recolha sempre que haja artigos para 

devolução. 

Deixa acumular bastantes devoluções 0% 

Deixa acumular alguma devolução 50% 

Recolhe num intervalo satisafatório 75% 

Sempre que há produto para devolução 100% 

Não aplicável NA 

 Identificação e Gestão dos Artigos 

Uma incorrecta gestão por parte do distribuidor no que diz respeito aos produtos para devolução pode 

ter um impacto directo na contagem de inventário semanal/mensal da loja, o que leva a que o stock 

real seja diferente do stock teórico. A identificação e divisão dos artigos no armazém – diferenciação 

entre produto para reposição e produto para devolução – deve ser transparente e clara para os 

colaboradores da loja, de modo a evitar esses erros de inventário.  

 Regularidade Recolha 

Uma das principais causas dos problemas de contabilização de inventário e falta de organização nos 

armazéns das lojas está relacionada com a regularidade da recolha das devoluções por parte do 

distribuidor. Num cenário ideal, o distribuidor deveria recolher as devoluções sempre que estas 
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existissem. No entanto, tal situação não é recorrente nas lojas, e neste caso há-que distinguir se a 

responsabilidade deve ser atribuída ao distribuidor ou aos colaboradores das lojas, uma vez que o 

distribuidor só pode recolher aqueles artigos que já tenham sido inseridos no sistema (RETEK) e 

declarados como devolução. Desta forma, e para salvaguardar este possível acontecimento, o chefe 

de secção/frescos deve ser honesto na sua avaliação e classificar de acordo com as observações 

gerais da semana – se existem devoluções no armazém, correctamente identificadas pelo distribuidor, 

mas não inseridas no sistema, o responsável pela avaliação deve atribuir a responsabilidade à loja, e 

assim classificar este indicador com a nota “NA” correspondente a “Não aplicável”, de modo a não 

desvirtuar o modelo de avaliação. Caso o problema esteja do lado do distribuidor, a avaliação pode 

então ser feita de acordo com as quatro possíveis classificações. 

5.3.2.5 Comunicação e Relacionamento 

Por fim, foram determinados os indicadores que permitam avaliar o desempenho dos distribuidores e 

repositores para a categoria da comunicação e relacionamento. Os indicadores criados foram a 

flexibilidade e prestabilidade, a informação de potenciais problemas e a comunicação de ocorrências 

em loja. Na tabela 11, estão detalhados os indicadores para a operação em causa, com as devidas 

descrições, escalas e notas de avaliação. 

Tabela 11 - Categoria Comunicação e Relacionamento com respectivos indicadores 
 

 Flexibilidade e Prestabilidade 

Com a criação deste indicador pretende-se avaliar o nível de flexibilidade, prestabilidade e disposição 

do distribuidor/repositor durante o tempo em que este se encontra na loja a prestar o serviço. Como já 

referido anteriormente, e devido às diversas interacções existentes, uma clara comunicação e um bom 

relacionamento/entendimento entre os representantes dos fornecedores e os colaboradores das lojas 

são essenciais para um bom desempenho neste tipo de negócio. Desta forma, o avaliador pode 

classificar o distribuidor ou repositor com uma nota de 0% se considerar que este não é flexível e, como 

tal, pode influenciar o correcto funcionamento do negócio; atribuir uma nota de 50% se considerar que 

existe alguma flexibilidade; 75% para o caso do nível de prestabilidade do representante do fornecedor 

Comunicação e Relacionamento 

Indicador Descrição Escala Nota 

Flexibilidade e  
prestabilidade  

Flexibilidade, prestabilidade e disposição do 
distribuidor/repositor. Uma clara comunicação e um 

bom entendimento entre os representantes dos 
fornecedores e os colaboradores das lojas são 

pontos-chave para um bom resultado neste tipo de 
negócio. 

Nenhuma/negativa 0% 

Alguma 50% 

Considerável 75% 

Muito positiva 100% 

Não aplicável NA 

Informação  
potenciais problemas 

Visto ser o distribuidor a última pessoa a ter 
contacto directo com as lojas, é fundamental que 

este seja capaz de transmitir potenciais problemas 
relacionados com os fornecedores - como a 

incapacidade na produção de um artigo. 

Inadequado 0% 

Adequado 50% 

Bom 75% 

Muito bom 100% 

Não aplicável NA 

Comunicação de 
ocorrências em loja 

Comunicação de alteração de preços, ocorrências e 
mudanças imediatas necessárias em loja. 

Acontecimentos na loja que requeiram uma 
alteração imediata. 

Inexistente 0% 

Adequado 50% 

Bom 75% 

Muito bom 100% 

Não aplicável NA 
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ser “considerável”; e 100% para um nível muito positivo no que diz respeito à flexibilidade e 

prestabilidade. 

 Comunicação de Potenciais Problemas 

Sendo o distribuidor a última pessoa (que representa o fornecedor) a ter contacto directo com as lojas, 

é fundamental que este seja capaz de transmitir potenciais problemas da responsabilidade do 

fornecedor – como a incapacidade de produção de um determinado artigo. Isto com o intuito para que 

as lojas possam ter tempo para preparar algo de forma a contrastar com um acontecimento desse tipo. 

Assim, dependendo do nível de informação de potencias problemas por parte do distribuidor, o chefe 

de secção ou frescos pode atribuir quatro diferentes classificações. 

 Comunicação de Alterações e Ocorrências 

A informação que se pretende avaliar com este indicador – a comunicação de alterações e ocorrências 

em loja – completa assim a categoria da comunicação e relacionamento. Neste indicador, o avaliador 

irá determinar a performance do distribuidor/repositor no que diz respeito à regularidade e eficácia na 

comunicação de alteração de preços, ocorrências e mudanças imediatas necessárias em loja. Isto é, 

todo o tipo de acontecimentos em loja relacionados com as operações da entrega directa e que sejam 

da responsabilidade do representante do fornecedor, como por exemplo: incorrecta etiquetagem, 

preços incorrectos, artigo mal identificado, ilhas mal posicionadas, etc.  

5.3.3 Tipologia de Avaliação 

Relativamente à frequência das avaliações em loja, estabeleceu-se, de acordo com a natureza das 

categorias e indicadores criados, uma metodologia de avaliações em dois momentos diferentes: 

 Avaliação diária para a categoria da Recepção: avaliar diariamente (ou sempre que haja 

entrega em loja) questões relacionadas com a operação da recepção, com incidência sobre os 

quatro indicadores definidos: pontualidade de entrega, encomenda correcta, qualidade da 

mercadoria e acondicionamento no transporte. Assim, sempre que haja entrega em loja, o 

recepcionista responsável avalia numa folha presente na recepção (correspondente à semana em 

que se encontra) o desempenho do representante do fornecedor nesta operação. Para este 

estudo, definiu-se que a semana se inicia na terça-feira e termina na segunda-feira seguinte, 

acompanhando as campanhas promocionais da Sonae MC. Esta avaliação é da responsabilidade 

do recepcionista, que deve transmitir no final da semana as avaliações diárias registadas ao chefe 

de secção da padaria. 

 Avaliação semanal para as restantes categorias: avaliar semanalmente o desempenho dos 

distribuidores e repositores no que diz respeito às operações da reposição, aprovisionamento, 

gestão do produto e devoluções, comunicação e relacionamento. Com isto, uma vez por semana, 

o responsável pela secção da Padaria (Chefe de Secção nos Continentes e Chefe de Frescos 

para Continentes Modelo e Continentes Bom Dia) efectua a sua avaliação semanal, com base 

naquilo que considerou ser a performance dos representantes dos fornecedores durante aquele 

período.  

Apesar desta diferenciação de avaliações, definiu-se que os envios das avaliações das lojas para a 

direcção comercial e correspondente nível de serviço verificado, sejam efectuados numa base semanal. 



59 
 

Desta forma, para o cálculo do nível de serviço semanal, irá ser efectuada uma média semanal das 

avaliações diárias da operação da recepção, juntamente com as avaliações semanais das restantes 

categorias. Este assunto do cálculo dos níveis de serviço irá ser abordado posteriormente, na secção 

5.6. 

5.3.4 Determinação das Classificações e Pesos das Categorias e Indicadores 

Uma vez definidas as categorias e indicadores de desempenho, procedeu-se para a determinação das 

classificações e pesos dos mesmos. Para tal, e como explicado na secção 4.3.3 da metodologia, foi 

necessário realizar um inquérito por questionário aos colaboradores das lojas da Sonae MC, com o 

intuito de obter os pesos e importância pretendidos. Sendo assim, esta secção é divida em duas etapas 

distintas, em que primeiramente é exibida a estrutura que permitiu recolher as respostas do inquérito, 

e posteriormente são apresentados os pesos atribuídos a cada indicador e categoria. 

5.3.4.1 Inquérito por questionário 

Previamente à atribuição dos pesos para categorias e indicadores, foi então realizado um questionário 

aos chefes de frescos/secção de padaria das lojas da Sonae MC. Este questionário foi submetido a 

todas as lojas MCH (todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia), e teve como 

objectivo recolher dados relativos à classificação de importância dos indicadores desenvolvidos ao 

longo deste trabalho. No questionário, composto por três secções, apenas se pediu para os 

colaboradores das lojas ordenarem por ordem de importância as categorias e indicadores em estudo. 

Isto com o intuito de ser possível obter uma amostra de dados que possam posteriormente ser 

traduzidos em pesos relativos. As três secções existentes no questionário foram as seguintes: 

 1ª secção: composta por uma única questão: a ordenação das categorias definidas – recepção, 

reposição, aprovisionamento, gestão do produto e devoluções e comunicação e relacionamento – 

da mais importante para a menos importante; 

 2ª secção: nesta secção foram colocadas cinco perguntas distintas (uma para cada categoria), 

referentes à ordem de importância dos indicadores representativos de cada categoria, tal como na 

secção anterior; 

 3ª secção: campo “livre” e opcional, dedicada a comentários e sugestões, com vista à introdução 

de possíveis novos indicadores e alterações nos desenvolvidos. 

Relativamente à população que aderiu e respondeu de forma completa às questões colocadas, esta foi 

de 93 pessoas, o que corresponde a 93 lojas diferentes. A amostragem de resultados foi considerada 

suficiente, tendo em conta o número de lojas semelhantes que existe no universo da cadeia 

organizacional em estudo. 

A estrutura do questionário, questões colocadas e resultados do mesmo – gráficos com frequência das 

respostas – encontram-se presentes nos anexos 7 e 8. 

5.3.4.2 Atribuição dos Pesos 

Após a análise aos resultados das entrevistas, e através do método ROC apresentado no capítulo 4, 

foram determinados os pesos das cinco categorias definidas e dos respectivos indicadores de medição 

de desempenho. As classificações recolhidas através dos resultados do questionário e os pesos 

atribuídos encontram-se na tabela 12. 
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Tabela 12 - Pesos definidos para cada categoria e indicador 
 

 
  Classificação 

Peso  
categoria 

Peso  
indicadores  

A
v
a
li

a
ç
ã
o

  

D
iá

ri
a

 

Recepção 3º 0,16 1,00 
 

Pontualidade de entrega  
 

1º 

 

 

0,52 
 

Encomenda correcta  
 

2º 
 

0,24 

Qualidade da mercadoria  3º 0,16 

Acondicionamento no transporte  
 

4º 
 

0,12 
 

A
v
a
li

a
ç
ã
o

 S
e
m

a
n

a
l 

Reposição 1º 0,45 1,00 
 

Pontualidade e enchimento das prateleiras 
 

 

1º 
 

  

 

0,45 

Tempo despendido 
 

5º 
 

0,04 
 

Cumprimento Planograma e Qualidade Disposição 
 

2º 
 

0,26 
 

Multi-reposição  
 

3º 
 

0,16 
 

Rotação Artigos (Política FEFO) 
 

4º 
 

0,09 
 

Aprovisionamento 2º 0,26 1,00 

Sugestão quantidades a encomendar 1º 

  

0,61 

Capacidade de reacção a solicitações da loja 
 

3º 
 

0,11 
 

Nível de rupturas 
 

2º 
 

0,28 
 

Gestão do Produto e Devoluções 4º 0,09 1,00 
 

Regularidade Recolha (por semana) 
 

 

1º 
   

 

0,75 
 

Identificação e gestão dos artigos   
 

2º 
 

0,25 
 

Comunicação e Relacionamento 5º 0,04 1,00 
 

Flexibilidade e prestabilidade 
 

1º 
 

  

 

0,61 
 

Comunicação de potenciais problemas 3º 0,11 

Comunicação de ocorrências em loja 2º 0,28 

5.4 Construção do Modelo de Avaliação  

Posteriormente à atribuição dos pesos às categorias de incidência deste negócio da entrega directa e 

aos respectivos indicadores de medição de desempenho, procedeu-se ao desenvolvimento do modelo 

de avaliação. O modelo foi implementado em Excel, com recurso às ferramentas deste mesmo software 

– desde a utilização de funções à criação de diferentes macros através da programação VBA (Visual 

Basic for Applications) e hiperligações entre as diferentes folhas de cálculo. Relativamente às funções 

utilizadas, destaca-se a utilidade de funções relacionadas com a data e tempo (função hoje()), a criação 

de listas suspensas ou drop down lists e ao cálculo dos níveis de serviço através de operações 

aritméticas com recurso às funções condicionais “se” e “se.erro” (ou if). No que diz respeito às macros 

criadas, estas foram desenvolvidas com o intuito de simplificar a transmissão dos níveis de serviço 

verificados em loja para a gestão comercial, provenientes das avaliações dos colaboradores. Uma 

explicação mais detalhada das funções e macros utilizadas no modelo desenvolvido irá ser facultada 

ao longo desta (secção 5.4) e da próxima secção (secção 5.5). 

5.4.1 Menú Inicial do Modelo  

De seguida, na figura 22, encontra-se uma demonstração ilustrativa do modelo desenvolvido, onde é 

possível observar o layout do menu inicial da ferramenta de avaliação. Neste menú, tem-se disponível 
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a data e hora actualizadas ao segundo – com base na função hoje() do Excel – transmitindo assim ao 

utilizador informação relativa à semana de avaliação em questão, a data da próxima avaliação semanal 

e permitindo também a alteração da data para até duas semanas anteriores à data actual (isto para 

salvaguardar esquecimentos, impossibilidades ou falhas na avaliação de uma semana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo “loja”, através da existência de uma drop down list que contém todas as lojas da cadeia 

organizacional em estudo, o responsável pela avaliação selecciona a loja em que se encontra. Os 

restantes campos de preenchimento livre – responsável pela avaliação diária e cargo e responsável 

pela avaliação semanal e cargo - são opcionais. 

Na box “Tipo de avaliação”, é possível seleccionar a avaliação que se pretende efectuar – avaliação 

diária ou semanal. Ao clicar sobre um dos “botões” de uma avaliação, o utilizador, através de uma 

hiperligação, será automaticamente reencaminhado para a avaliação em questão. Como já referido 

anteriormente, pretende-se, com a aplicação do modelo, obter dados do desempenho dos fornecedores 

em momentos diferentes - uma avaliação diária para a operação da recepção, e uma semanal para as 

restantes categorias.  

No que diz respeito à pessoa responsável pela utilização do modelo, definiu-se que esta seria o 

responsável pela secção da Padaria (Chefe de Secção nos Continentes e Chefe de Frescos para 

Continentes Modelo e Continentes Bom Dia). Assim, por loja e apenas uma vez por semana, só esta 

pessoa pode utilizar o modelo para efectuar as avaliações. O responsável pela utilização do modelo 

tem então as duas seguintes funções: (i) transcrever, no modelo de avaliação, as avaliações diárias 

registadas na recepção para a semana em questão; (ii) efectuar a sua avaliação semanal para as quatro 

restantes operações. Por fim, quando tiver terminado, o responsável pela avaliação apenas tem de 

clicar na caixa “Gravar e submeter” que, devido à existência de uma macro, grava a avaliação no 

computador da loja, calcula os níveis de serviço em background e envia directamente por email os 

resultados da avaliação para a direcção comercial.  

5.4.2 Página do Modelo Correspondente à Avaliação Diária 

Considerando agora apenas a avaliação diária para a operação da recepção, é possível observar na 

figura 27 o layout do modelo relativo a esta avaliação. Nesta página, encontram-se presentes os 

Figura 22 - Layout do menu inicial do modelo de avaliação desenvolvido 
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indicadores correspondentes à recepção, discriminados, e com as respectivas escalas e notas de 

classificação de desempenho. No lado direito da coluna “Nota”, tem-se uma série de espaços em 

branco, que contêm drop down lists, sendo estas células fixas para avaliar o desempenho do 

representante do fornecedor naquele indicador – o responsável pela avaliação apenas pode atribuir os 

valores definidos (notas) para cada indicador, de acordo com a escala correspondente.  

Relativamente ao espaço temporal da avaliação e para facilitar a contextualização do processo de 

avaliação, cada dia da semana tem associado a respectiva data, com actualizações automáticas 

aquando o início de uma nova semana. No início de cada semana é impressa uma folha igual à ilustrada 

na figura 23 e entregue na recepção. O recepcionista efectua as suas avaliações diárias e no final da 

semana, entrega esta folha ao chefe de padaria. 

No que diz respeito aos campos “Nível de Serviço Diário” e “Nível de Serviço Semanal”, estes são 

calculados de forma automática, recorrendo a operações aritméticas com os pesos determinados para 

cada indicador. As fórmulas utilizadas para o cálculo dos níveis de serviços serão demonstradas de 

seguida, na secção 5.6. Por fim, estão também presentes duas hiperligações nesta página, sendo elas 

as opções “Início” e “Feito”. Ambas as hiperligações permitem retornar o modelo para o menú inicial, 

no entanto a hiperligação da opção “Feito” apenas deve ser clicada aquando o término da avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Página do Modelo Correspondente à Avaliação Semanal de uma Categoria 

Abordando de seguida a página do modelo referente à avaliação semanal da categoria da reposição – 

que é igual para as restantes categorias da avaliação semanal –, esta pode ser analisada na figura 24. 

Na figura que se segue, pode-se então observar que o layout deste tipo de avaliação é idêntico à 

avaliação diária, com a clara diferença a ser a inexistência dos dias da semana. A metodologia a aplicar 

para as categorias de avaliação semanal é também semelhante à da avaliação diária.  

 

 

 

Figura 23 - Layout da página correspondente à avaliação diária 
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5.5 Desenvolvimento da Ferramenta de Gestão 

O desenvolvimento da ferramenta de gestão trata-se de uma fase essencial para a obtenção de 

resultados na presente dissertação. Associado à criação desta ferramenta, é necessário definir como 

ocorre a transmissão e tratamento dos dados provenientes das avaliações das lojas. Desta forma, nesta 

secção começa-se por abordar o modo de transmissão e tratamento dos dados das lojas, as etapas 

associadas ao processo de consolidação da informação e os meios empregues (criação de ficheiros e 

ferramentas utilizadas). Posteriormente, é então demonstrada a ferramenta de gestão desenvolvida – 

denominada de Dashboard de Gestão –, com ilustrações representativas da composição da mesma e 

aquilo que é possível obter com a sua utilização. 

5.5.1 Transmissão e Tratamento dos Dados das Lojas 

Tal como referido no capítulo 4, da metodologia de investigação, é necessário que as avaliações 

realizadas em loja sejam comunicadas para a direcção comercial, afim de se obterem dados de gestão 

que possam ser analisados e trabalhados pelo gestor de categoria. Deste modo, e com base na 

estrutura teórica desenvolvida na secção 4.5 (figura 10), foi determinado um processo de transmissão 

e consolidação dos dados entre as lojas e a direcção comercial. Este processo encontra-se 

esquematizado na figura 25, sendo que de seguida se irá proceder a uma explicação das etapas e 

resultados da aplicação do mesmo: 

 1ª Etapa – Transmissão das avaliações das lojas: nesta 1ª etapa, pretende-se que as 

avaliações do desempenho dos fornecedores directos realizadas em lojas pelos chefes de secção 

sejam transmitidas para a direcção comercial. Esta transmissão ou comunicação é feita através 

da existência de uma macro no modelo de avaliação, que como explicado anteriormente na secção 

5.4, é composta por um código VBA que permite gravar a avaliação no computador da loja em 

questão, calculando em background os níveis de serviço e, por fim, enviar directamente por email 

Figura 24 - Layout da página correspondente à avaliação semanal da categoria Reposição 
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os resultados da avaliação (em formato Excel) para a direcção comercial. Neste sentido, foi criado 

um email exclusivo para a recepção das avaliações das lojas. Para além da transmissão dos níveis 

de serviço – geral e por categorias –, no Excel que é enviado para a direcção comercial, também 

se encontram presentes informações tais como a loja onde foi realizada a avaliação, em que data 

e por que fornecedor, assim como o número de dias de ruptura (dos artigos promocionais) 

observados pelos colaboradores da loja nessa semana. 

 2ª Etapa – Processamento da informação: a 2ª etapa corresponde ao processamento da 

informação obtida por email através das avaliações das lojas. De modo a processar, registar (ou 

armazenar) e organizar a informação recolhida, foram criados dois ficheiros distintos: um ficheiro 

em Excel (denominado “ActualizarBD”) e outro em Access7 (com o nome “AccessBD” na figura 

25).  

No ficheiro “ActualizarBD” são processadas as avaliações disponíveis provenientes das lojas. Isto 

é feito através de uma macro, que ao ser executada pesquisa numa pasta predefinida no 

computador do gestor comercial, ficheiros de Excel que contenham avaliações que ainda não 

tenham sido processadas. A par desta pesquisa, é efectuada uma ligação entre os dados 

recolhidos da loja e as vendas dessa mesma loja, sendo essa informação registada a par dos 

níveis de serviço observados. O objectivo da ligação entre estas duas fontes de informação é o de 

fornecer ao gestor um registo visual da evolução das vendas, tendo em conta o nível de serviço 

prestado.  

Já o ficheiro “AccessBD” trata-se de uma base de dados desenvolvida com o intuito de registar 

todas as informações processadas pelo ficheiro excel “ActualizarBD”. Nesta base de dados, 

encontram-se assim presentes uma série de colunas e linhas, correspondentes aos dados 

recolhidos em cada processamento: nível de serviço geral, nível de serviço por categoria (cinco 

colunas diferentes), data, loja, vendas, fornecedor e nível de rupturas. Sempre que é registada 

uma nova avaliação, é criada uma nova linha. Este ficheiro não necessita de ser aberto pelo gestor, 

uma vez que é constantemente e automaticamente actualizado num processo em background, 

assim que o ficheiro excel “ActualizarBD” é gravado e actualizado. Desta forma, para realizar o 

processo de consolidação da informação, o gestor apenas necessita de clicar em “ActualizarBD”. 

 Dashboard de gestão: após cada actualização efectuada no ficheiro “ActualizarBD”, o gestor tem 

à sua disponibilidade um outro ficheiro de Excel, desenvolvido no sentido de funcionar como uma 

dashboard de gestão e informação dos fornecedores directos do pão industrial. Nesta dashboard, 

que irá ser demonstrada na secção seguinte – secção 5.5.2 – o gestor tem à sua disposição 

gráficos representativos dos níveis de serviço gerais e por categoria, por loja, data e fornecedor, 

facilitando a análise de aspectos relacionados com o desempenho dos fornecedores directos em 

estudo.  

 

 

 

                                                
7 O software Access, da empresa Microsoft, trata-se de uma ferramenta de utilização muito comum na criação de 

bases de dados. Mais informações disponíveis em https://products.office.com/pt-pt/access. 

https://products.office.com/pt-pt/access
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5.5.2 Dashboard de Gestão 

O principal objectivo da criação desta ferramenta passa por, com base nos níveis de serviço verificados 

e disponibilizados, servir como suporte e apoio para tomadas de decisão relacionadas com os 

fornecedores de entrega directa do pão industrial. Assim, devem ser estabelecidos níveis de serviço 

mínimos a serem atingidos, e penalizações por incumprimento. 

Posto isto, nas figuras 26 e 38 (presente no anexo 6), encontram-se duas ilustrações representativas 

da dashboard de gestão – a figura 26 corresponde à tab principal da dahsboard, enquanto que na figura 

38 é ilustrada a página da dashboard correspondente aos dados e informação do fornecedor Bimbo. 

Nestas figuras, estão presentes diversos gráficos que representam informações obtidas através das 

avaliações executadas em loja no modelo desenvolvido. Estes gráficos encontram-se numerados e 

legendados de 1 a 5 na figura 26, e de 7 a 9 na figura 38, sendo que de seguida segue-se a explicação 

e ideia associado a cada um: 

1. Nível de Serviço Mensal – este gráfico transmite os níveis de serviço mensais dos dois 

fornecedores em estudo. É efectuada uma média dos níveis de serviço verificados em todas as 

lojas, durante um dado mês. Encontra-se também delineado o target – percentagem de nível de 

serviço mínimo exigido; 

2. Evolução dos Níveis de Serviço do Fornecedor e Vendas – neste gráfico encontra-se o 

cruzamento dos níveis de serviço e vendas, que podem estar directamente relacionados. O gráfico 

fornece uma análise comparativa entre o somatório das vendas dos artigos promocionais do mês 

no geral (ou numa loja específica) e os níveis de serviço verificados, com vista à identificação de 

oportunidades e possíveis melhorias/incrementos nas vendas; 

3. Lojas por intervalo de desempenho – gráfico onde as lojas ou unidades funcionais se encontram 

descriminadas em intervalos de desempenho relativamente ao nível de serviço prestado. Com 

isto, o gestor obtém uma visão directa do estado actual do número de lojas onde o desempenho 

do fornecedor se encontra acima ou abaixo do indicado; 

Figura 25 - Processo de transmissão e consolidação dos dados desde a loja até à direcção comercial 
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4. Nível de Serviço por Categorias – permite identificar as categorias ou operações de incidência 

com melhor e pior desempenho, por fornecedor, mês e loja; 

5. Frequência de rupturas – indica o número de dias em que se verificaram rupturas no artigo 

promocional da semana. Apesar de não ser indicado o número de horas em que se verificaram 

rupturas, este gráfico pode ser útil na medida em que permite visualizar o comportamento das 

rupturas por mês nas diferentes lojas ou por loja, identificar meses com maiores rupturas e verificar 

que artigos estiveram à venda; 

6. Timeline, Unidade Funcional e Fornecedor – a legenda número 6 corresponde a 3 distintos 

quadros (ou slicers) criados para facilitar a o processo de observação e análise dos dados da 

dashboard ao gestor comercial. O gestor pode seleccionar o período no qual pretende analisar os 

níveis de serviço no geral ou numa determinada loja de um dado fornecedor, com recurso ao slicer 

fornecedor. Cada um destes quadros está ligado aos 5 gráficos da dashboard referidos 

anteriormente, o que faz com que sempre que haja uma selecção das opções num desses 

quadros, ocorram alterações imediatas nos gráficos. 

Considerando agora a figura 38, onde a informação presente é apenas referente a um fornecedor, tem-

se que: 

7. Evolução dos Níveis de Serviço por loja: este gráfico é representativo do estado dos níveis de 

serviço nas diferentes lojas ao longo do tempo. Sendo este um gráfico de linhas torna mais 

perceptível a análise da evolução dos níveis de serviço nas lojas; 

8. Frequência de rupturas: trata-se de um gráfico de linhas que demonstra o número de rupturas 

verificado por mês, permitindo estudar os dias de ruptura ao longo do tempo. 

9. Top 3 e Bottom 3 Lojas – Nível de Serviço: estes dois últimos gráficos demonstram as lojas 

onde o desempenho por parte do fornecedor é/foi o melhor (top 3) assim como o pior (bottom 3), 

dependendo do espaço temporal que se pretende estudar. O número de lojas top e bottom pode 

ser corrigido e adequado à vontade do gestor comercial no futuro. 

Para concluir esta secção, resumem-se diversas finalidades pretendidas com a implementação do 

modelo e desenvolvimento da dashboard de gestão: 

i) Ajustar o processo com estes fornecedores: comunicar aos fornecedores os níveis de serviço 

verificados em loja, com identificação dos pontos com pior desempenho e onde são necessárias 

melhorias; 

ii) Criação de planos de acção locais (por loja, ou região) e nacionais para melhorar o desempenho; 

iii) Definição de targets a atingir: nível de serviço mínimo exigido, ajustado ao longo do tempo, e 

penalizações associadas a um possível incumprimento; 

iv) Oportunidades de melhoria: pretende-se que, com um melhor controlo e conhecimento da 

realidade do desempenho dos fornecedores em loja, sejam criadas condições para identificar 

oportunidades de melhoria do negócio da entrega directa, e que tenham resultados práticos para 

a empresa como a redução de rupturas e o incremento das vendas dos artigos destes 

fornecedores. 
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Figura 26 - Dashboard de gestão e informação dos fornecedores directos do pão industrial 
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5.6 Cálculo dos Níveis de Serviço e Rupturas 

A última etapa da metodologia empregue para a realização desta dissertação corresponde à 

determinação dos níveis de serviço dos fornecedores directos em estudo e das rupturas verificadas em 

loja. Pretende-se também, com base nas rupturas observadas, efectuar uma análise ao potencial de 

vendas dos artigos em campanha promocional (da semana em questão), e calcular desse modo as 

perdas para a empresa, resultantes dessas rupturas. 

5.6.1 Níveis de Serviço Operacionais em Loja 

Como demonstrado anteriormente, através do modelo desenvolvido e desempenho verificado nos 

diversos indicadores, e tendo em conta os pesos determinados na secção 4.3.3, é possível obter o 

nível de serviço operacional para cada categoria do negócio da entrega directa. O nível de serviço 

verificado, tanto para cada categoria como o geral, é calculado automaticamente (e em background) 

aquando o modelo é gravado e submetido directamente para a direcção comercial. Sendo assim, e 

com base nas equações (2) e (3) definidas na secção 4.6 do capítulo da metodologia, seguem-se as 

operações matemáticas e fórmulas que o modelo executa para determinar o nível de serviço por 

categoria e o final (ou geral): 

 Relativamente ao nível de serviço por categoria, existem seis equações diferentes, uma por cada 

cada categoria definida – equações (4) a (9) – à excepção da categoria recepção que apresenta 

duas equações distintas dada a sua natureza de avaliação – equações (4) e (5), relativas à 

avaliação diária e semanal. Em cada equação, são multiplicados os pesos de cada indicador pela 

nota de desempenho atribuída pelo funcionário da loja.  
 

𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜
(%) =  (𝑅𝑒𝑐 1 × 0,52 + 𝑅𝑒𝑐 2 × 0,24 + 𝑅𝑒𝑐 3 × 0,16 + 𝑅𝑒𝑐 4 × 0,12)  (4) 

 

𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
(%) =  

∑ (𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜_𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜)𝑛
𝑖=1

𝑛
 (5) 

 

𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜(%) = (𝑅𝑒𝑝 1 × 0,45 + 𝑅𝑒𝑝 2 × 0,04 + 𝑅𝑒𝑝 3 × 0,26 + 𝑅𝑒𝑝 4 × 0,16 + 𝑅𝑒𝑝 5 × 0,09) (6) 
 

𝑁𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =  (𝐴 1 × 0,61 + 𝐴 2 × 0,11 + 𝐴 3 × 0,28) (7) 
 

𝑁𝑆 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠(%) =  (𝐺 1 × 0,75 + 𝐺 2 × 0,25) (8) 
 

𝑁𝑆 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎çã𝑜(%) =  (𝐶1 × 0,61 + 𝐶 2 × 0,11 + 𝐶 3 × 0,28) (9) 
 

Sendo que: 

• 𝑅𝑒𝑐 𝑖, 𝑅𝑒𝑝 𝑖, 𝐴 𝑖, 𝐺 𝑖 e 𝐶 𝑖 correspondem ao desempenho verificado no indicador 𝑖  para a categoria 

em questão: 𝑅𝑒𝑐 para recepção, 𝑅𝑒𝑝   para reposição, 𝐴  para aprovisionamento, 𝐺  para gestão do 

produto e devoluções e 𝐶  para comunicação e relacionamento; 

• A ordem dos indicadores 𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝑛) é a apresentada na tabela 12, na secção 5.4.3.2; 

• Os valores dos níveis de serviço são apresentados já em forma de percentagem (%), uma vez que 

as notas de desempenho (𝑅𝑒𝑐 𝑖, 𝑅𝑒𝑝 𝑖, 𝐴 𝑖, 𝐺 𝑖 e 𝐶 𝑖) encontram-se também sobre este formato no 

modelo de avaliação. 
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 Considerando agora o nível de serviço final ou geral, tem-se que o cálculo deste nível de serviço 

é obtido, somando todos os níveis de serviço por categoria anteriormente calculados tendo em 

conta o impacto definido para cada categoria (equação 10). 

 

  

𝑁𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝çã𝑜𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
× 0,16 + 𝑁𝑆 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 × 0,45 + 𝑁𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 × 0,26

+  𝑁𝑆 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜
× 0,09 + 𝑁𝑆 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎çã𝑜 × 0,04)  

 

(10) 

   
É assim deste modo que são determinados os níveis de serviço no modelo de avaliação de 

fornecedores, que posteriormente são transmitidos e processados para a direcção comercial, até serem 

finalmente exibidos na dashboard de gestão. 

5.6.2 Análise das Rupturas 

Por fim, é abordada a situação das rupturas, referida por diversas vezes ao longo deste trabalho, 

tratando-se de um aspecto difícil definição e quantificação, devido às características da distribuição da 

entrega directa. Deste modo, de forma a tentar clarificar a origem das rupturas em loja, vão ser 

abordados dois “tipos” de rupturas com naturezas diferentes – rupturas devidas ao incumprimento de 

encomendas e rupturas resultantes da indisponibilidade do produto na prateleira. De seguida, irá 

proceder-se à explicação de cada uma. 
 

 Rupturas devidas ao incumprimento de encomendas 

Estas rupturas estão directamente associadas a falhas do fornecedor no momento de entrega da 

encomenda, isto é, tratam-se de rupturas que resultam de incumprimentos na totalidade das 

quantidades entregues face às encomendadas. Sendo que é possível obter valores relativos às 

encomendas não completas para as lojas do grupo I, pode-se quantificar o impacto destas rupturas no 

que diz respeito a potenciais vendas. 

Considerando então as rupturas resultantes de falhas no cumprimento das encomendas por parte do 

distribuidor, onde apenas estão detalhados dados e valores para 53 lojas, é possível observar através 

da figura 27 o nível de rupturas observado para estas lojas. A percentagem de rupturas, entre Janeiro 

e Junho do presente ano, oscilou entre valores mínimos de 14% e máximos de 19%, com média de 

16%. Estes valores percentuais de rupturas foram obtidos directamente do Zoom e englobam todos os 

produtos das marcas Bimbo e Panrico. 
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Figura 27 - Ruptura teórica, em percentagem, resultante das encomendas  

não completas (até Junho de 2015). Fonte: Zoom (2015) 
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De seguida, e com base nas rupturas teóricas mensais e nos valores das quantidades vendidas, pode-

se obter as perdas. Estes valores encontram-se representados na figura 28. Por observação do gráfico, 

conclui-se que o número de quantidades perdidas destes dois fornecedores nunca foi inferior às 34 000 

unidades, atingindo o valor máximo no mês de Junho – cerca de 56 000 artigos das marcas Bimbo e 

Panrico na categoria do pão industrial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No total das quantidades não vendidas devido a este tipo de rupturas, encontraram-se até Junho cerca 

de 260 000 artigos dos fornecedores em causa. Este número traduz-se numa perda em vendas para a 

Sonae MC num valor de aproximadamente 460 000€.  
 

 Rupturas resultantes da indisponibilidade do produto na prateleira 

Quando o produto não se encontra disponível para o cliente na prateleira, há que se considerar certos 

aspectos, como as quantidades deixadas pelo distribuidor em loja, e/ou a existência de multi-reposição. 

Esta ruptura é a que efectivamente mais se adequa para o presente estudo, devido a aspectos 

característicos do negócio da entrega directa – sugestões de encomendas geradas pelos distribuidores, 

maioria das lojas com encomendas no momento de entrega e a questão da existência ou não de multi-

reposição. Assim, e tendo como foco os artigos em promoção, pode-se realizar uma estimativa do 

potencial de vendas, com base no nível de rupturas verificado em loja, cruzando informação relativa ao 

número de dias de rupturas por semana desses artigos com o último ponto de vendas em loja (PoS – 

Point of Sales). Isto tendo sempre em conta o aspecto da multi-reposição. 

Estas rupturas podem ter origem em diversos aspectos. Os problemas observados e casos mais 

relatados durante a fase de visita às lojas, encontram-se descritos de seguida: 

i) Stock existente no sistema (Retek) não corresponde ao real (físico disponível): esta é uma 

situação muito usual, onde a responsabilidade de erros verificados na contagem do inventário é 

maioritariamente da loja e dos seus colaboradores. No entanto, verificou-se durante a etapa da 

recolha de dados (especialmente em Continentes e Continentes Modelo) que existem 

distribuidores que não identificam de maneira esclarecedora, no armazém da loja, que artigos 

são para reposição em loja e aqueles que são para devolução. Ora, quando isso acontece, é 

natural que existam incoerências nas quantidades disponíveis segundo o Retek e as reais em 

armazém. 
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ii) Inexistência de multi-reposição e relação com identificação de rupturas “reais”: devido à 

quase inexistente/rara reposição por parte dos colaboradores em loja, quando não existe multi-

reposição diária, o produto fica indisponível para venda até ao próximo dia em que haja 

reposição. No entanto, esse mesmo produto pode existir para reposição no armazém, o que faz 

com que essa ruptura seja momentânea. Desta forma, este tipo de ruptura é impossível de 

detectar através do Retek, da ligação entre vendas da loja e stock disponível. Uma maneira de 

identificar uma ruptura momentânea pode ser através do último PoS da loja para um dado 

produto.  

Posto isto, e de modo a ser possível obter uma ideia do potencial de vendas associado às rupturas em 

loja, seguem-se os cálculos necessários para a recolha de dados quantitativos destas rupturas. 

Assume-se que nos períodos de rupturas, a procura por parte dos clientes aos artigos em promoção 

seria a mesma que aquela verificada nos momentos em que o produto se encontrava na prateleira. Só 

deste modo se pode obter um termo comparativo do potencial de vendas, com base naquilo que é 

efectivamente vendido. 

A estimativa das quantidades de venda perdidas devido a rupturas, e considerando os artigos em 

campanha promocional, pode ser calculada através da equação seguinte (equação 11):  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 × 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎

(𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 −  𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎)
 (11) 

Sendo que: 

• 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 corresponde ao número de artigos vendidos das marcas Bimbo e 

Panrico, que se encontrem em campanha promocional durante a semana; 

• 𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 representa o número de horas de funcionamento da loja em questão, 

durante uma semana inteira. Este valor oscila entre as 98 e as 105 horas, dependendo da insígnia 

em que a loja está inserida.   

•  𝑁º 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 corresponde ao número de horas em que os artigos promocionais não se 

encontraram disponíveis na prateleira, representando assim uma ruptura. Este dado pode ser 

calculado via observação directa em loja por parte do chefe de secção, ou através de uma análise 

ao último ponto de vendas. 
 

Segue-se o cálculo do potencial de vendas para esses artigos, durante uma semana e por loja. Na 

equação 12, encontra-se a fórmula do cálculo do potencial de vendas por loja, sendo esta resultante 

da multiplicação do PVP do artigo pelas quantidades de vendas perdidas. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑗𝑎 = 𝑃𝑉𝑃 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (12) 

Onde se tem que: 

• 𝑃𝑉𝑃 corresponde ao preço (com desconto da promoção) de venda ao público do(s) artigo(s). 
 

Por fim, pode-se então obter o potencial de vendas semanal, fazendo o somatório do potencial de 

vendas para todas as lojas onde o modelo seja implementado (equação 13). 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 =  ∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑗𝑎 (13) 
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6. Resultados 

A última etapa refere-se à implementação do modelo em sete diferentes lojas da Sonae MC – duas 

lojas Continente, três pertencentes à insígnia Continente Modelo e duas lojas Continente Bom Dia. 

Com esta implementação, pretendeu-se observar se as potencialidades teóricas do modelo construído 

são traduzidas em benefícios reais de apoio à gestão e tomada de decisão no que diz respeito ao 

desempenho dos fornecedores directos.  

São apresentados os resultados de implementação do modelo nas lojas seleccionadas, com análise 

da evolução dos níveis de serviço verificados, das rupturas e do potencial de vendas intrínseco a essas 

rupturas observadas em loja (secção 6.1). Na secção seguinte (secção 6.2) são apresentadas as 

limitações observadas e inerentes à aplicabilidade do modelo de avaliação. 

6.1 Análise da Implementação do Modelo 

Nesta secção é realizada uma análise da implementação do modelo em duas das sete lojas onde o 

modelo se encontra presente. As unidades funcionais analisadas correspondem às lojas Continente 

Colombo (do grupo I) e Continente Modelo Tapada Mercês (do grupo II). A escolha destas lojas deve-

se ao facto de terem sido as lojas onde o modelo foi implementado primeiro – início de Junho de 2015, 

tendo-se obtido dados de três meses de avaliações. De reter que o excerto da análise apresentado 

refere-se aos resultados do fornecedor Bimbo.  

A secção inicia-se com o estudo dos níveis de serviço observados nas lojas seleccionadas. De seguida, 

aplicando o conhecimento da secção 5.6.2, é efectuada uma análise das rupturas e o potencial de 

vendas associado. 

6.1.1 Níveis de serviço 

Primeiramente, foi definido um nível de serviço mínimo aceitável para os fornecedores em estudo. Este 

nível mínimo (ou target) foi decidido pelo principal decisor da presente dissertação – o director da UN 

da Padaria. O nível delineado foi de 80%, sendo que este valor deve ser ajustado ao longo do tempo 

conforme a evolução dos níveis de serviço prestados. 

Começando agora a abordagem aos resultados da análise da implementação do modelo, é possível 

verificar na figura 29 a evolução dos níveis de serviço por mês nas duas lojas analisadas. Nessa figura, 

observa-se que na loja CNT Colombo o desempenho dos fornecedores oscilou entre os 79% e os 77% 

(entre Junho e Agosto), com um nível positivo de 84% no mês de Julho. Deste modo, e apesar de se 

ter verificado um desempenho abaixo do exigido em dois meses, o nível médio de Junho a Agosto foi 

de precisamente 80%. Por outro lado, na loja MDL T.Merces observou-se um desempenho muito abaixo 

do desejado. O nível de serviço do fornecedor Bimbo nessa loja diminuiu de forma linear no período de 

avaliação, com um valor de 79% em Junho e uma queda percentual de 6 valores até Agosto. 
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Considerando agora o gráfico da figura 30, é possível realizar uma análise mais detalhada dos níveis 

de serviço nas duas lojas. Ao longo dos três meses foram efectuadas 14 avaliações ao desempenho 

dos fornecedores nestas duas lojas. Pode-se concluir que na loja do Colombo, 8 avaliações revelaram 

um desempenho abaixo do desejado, enquanto que nas restantes 6 avaliações o nível de serviço médio 

prestado foi positivo, cerca de 85%. Em relação à loja do grupo II, nesta loja da T. Mercês só por apenas 

2 vezes foi registado um valor aceitável do nível de serviço, isto nas 2 primeiras semanas de Junho. 

Nas outras 10 avaliações, o nível de serviço foi de 75%, sendo que os piores registos foram verificados 

no mês de Agosto (71 e 72%). Uma vez que os piores valores dos níveis de serviço foram registados 

em Agosto, pode-se identificar desde já um padrão relativamente ao desempenho dos representantes 

dos fornecedores. Esta diminuição dos níveis de serviço de Julho para Agosto pode estar relacionada 

com a transição de um mês normal de vendas para um mês sazonal. 

Com base nestes resultados, e através de uma análise semanal, o gestor juntamente com o fornecedor, 

deve identificar os factores relacionados com as oscilações dos níveis de serviço e arranjar medidas 

para cenários futuros semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando de seguida o gráfico presente na figura 31, conclui-se que existe uma certa 

proporcionalidade inversa entre os níveis de serviço e as vendas. Nas duas lojas, verificou-se um 

aumento das vendas entre os meses de Junho e Agosto (na ordem dos 5.000€ na loja do Colombo e 

cerca de 1.500€ na loja das Mercês), no entanto, e excluindo apenas o mês de Julho no CNT Colombo, 

os níveis de serviço diminuíram em ambas as lojas. Deste modo, denota-se uma oportunidade de 

melhoria que deve ser explorada pelo gestor, que ao exigir um melhor desempenho aos fornecedores, 

pode potencializar ainda mais as vendas. Tendo em conta também a questão da sazonalidade (mês 

de Agosto, principal pico do Verão), devem ser identificados padrões verificados durante esta época. 

Tudo isto de forma a precaver situações futuras, com o objectivo dos fornecedores estarem 

devidamente informados e tomarem mais preocupações – reforços – durantes estes períodos sazonais, 
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Figura 29 - Evolução dos níveis de serviço por mês nas lojas seleccionadas 

Figura 30 - Evolução dos níveis de serviço por semana nas lojas seleccionadas 
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alertando os seus representantes de uma maior necessidade e melhor prestação de serviço para 

acompanhar o aumento das vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na figura 32 a evolução dos níveis de serviço por categoria nas lojas seleccionadas. No 

que diz respeito à loja do Colombo, consta-se que nas categorias de gestão de produto e devoluções 

e comunicação e relacionamento o desempenho do distribuidor da Bimbo foi bastante positivo. Conclui-

se que o distribuidor é bastante flexível, prestável e eficaz na gestão que faz dos artigos da marca – a 

média do nível de serviço foi de 100% ao longo dos 3 meses. Por outro lado, nas categorias recepção 

e aprovisionamento, a média dos níveis de serviço ao longo dos 3 meses não foi positiva (inferior aos 

80% exigidos). Adicionalmente, estas são duas das três categorias com mais impacto na determinação 

do nível de serviço final. Uma análise ao desempenho dos fornecedores nos indicadores que compõem 

estas duas categorias será feita posteriormente, com recurso aos gráficos das figuras 33 e 34.  

Relativamente para a loja das Mercês, pode-se concluir que o desempenho do distribuidor da Bimbo 

foi positivo em três categorias do negócio – recepção, aprovisionamento e comunicação e 

relacionamento. Pelo lado negativo, tem-se as categorias da reposição e gestão do produto e 

devoluções, com níveis de serviço muito inferiores aos mínimos exigidos. Consequentemente, também 

irão ser analisadas com mais pormenor, com incidência sobre o desempenho verificado nos indicadores 

destas categorias. Essa análise irá ser feita de seguida, com base nos gráficos das figuras 35 e 36. 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, segue-se a análise dos níveis de serviço nas categorias onde o desempenho dos 

fornecedores foi o pior, para cada loja. Para as restantes observações, apenas irão ser considerados 

os meses de Julho e Agosto, uma vez que se pretende averiguar as diferenças de desempenho num 

período de transacção de época normal para sazonal.  

Cenário 1 

Sendo assim, e considerando primeiro a loja CNT Colombo, estão presentes nas figuras 33 e 34 dois 

gráficos representativos dos níveis de serviço verificados para as categorias recepção e 
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Figura 31 - Comparação da evolução dos níveis de serviço com as vendas nas lojas seleccionadas 

Figura 32 - Evolução dos níveis de serviço por categoria nas lojas seleccionadas 
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aprovisionamento. Pela figura 33, observa-se que dos quatro indicadores que compõem esta categoria, 

é no indicador da encomenda correcta que o distribuidor tem estado pior, com valores muito negativos 

(58% e 50%). Tendo em conta aquilo que foi definido e está presente no modelo de avaliação, esta 

nota de desempenho do representante da Bimbo equivale a dois meses de entregas muito incompletas. 

Ora, esta situação compromete a disponibilidade do produto em loja, o que impossibilita a maximização 

das vendas (que até aumentaram 5000€ em Agosto comparativamente a Julho). Com esta análise mais 

detalhada, o gestor deve transmitir ao fornecedor os pontos onde o seu representante está a ter um 

desempenho que compromete o potencial de vendas para a empresa – sendo que neste caso concreto 

deveriam ser transmitidos os níveis de serviço registados em todas as semanas de Julho e Agosto para 

esta categoria, com destaque para o indicador da encomenda correcta. Ainda nesta categoria, verificou-

se uma queda de 9% no indicador da pontualidade da entrega, que sendo positivo (82%) tem que se 

ter em conta, por ter sido verificado num mês de maior rotação e vendas.  

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se a figura 34, onde se pretende analisar quais os indicadores que reflectiram um nível de 

serviço de valores muito negativos na categoria de aprovisionamento (69% no mês de Julho e 58% em 

Agosto). Por observação do gráfico presente na figura, consegue-se identificar que em dois indicadores 

– sugestão quantidades encomenda e nível de rupturas – o desempenho médio do fornecedor da Bimbo 

foi bastante inferior ao exigido, com valores na casa dos 50%. No indicador relativo à sugestão de 

quantidades a encomendar, onde o desempenho decaiu 13% entre os dois meses, pode-se concluir 

que as sugestões de encomenda realizadas pelo distribuidor são pouco coerentes com a realidade e 

necessidades da loja. Relativamente ao indicador do nível de rupturas, o nível de serviço registado 

também diminuiu em Agosto, sendo que o valor observado (54%) corresponde a uma frequência de 

rupturas média em loja (de artigos promocionais) à volta de 3/4 dias por semana. Novamente, toda esta 

informação deve ser comunicada ao fornecedor, visto se tratarem de níveis de serviço inaceitáveis e 

que têm consequências directas para a Sonae MC. 
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Figura 33 - Evolução dos níveis de serviço na categoria recepção - CNT Colombo 

Figura 34 - Evolução dos níveis de serviço na categoria aprovisionamento - CNT Colombo 
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Cenário 2 

Considerando agora a loja MDL T.Merces, as evoluções dos níveis de serviço nas categorias reposição 

e gestão do produto e devoluções encontram-se representadas nos gráficos das figuras 35 e 36. Em 

relação à categoria reposição (figura 35), não se verificou nenhuma queda acentuada dos níveis de 

serviço de Julho para Agosto. Contudo, é de realçar o nível de serviço observado no indicador multi-

reposição (de 0%), que vai ao encontro da falta de multi-reposição ou inexistência desta, principalmente 

nas lojas do grupo II. Este indicador é um dos mais importantes a reter das avaliações efectuadas, uma 

vez que o reforço na área da reposição pode resolver muitos problemas em loja relacionados com esta 

questão. Assim, o gestor pode recolher das avaliações disponíveis o nível de serviço médio atribuído 

neste indicador por loja, e desenvolver uma lista das necessidades imediatas das lojas, para juntamente 

com o fornecedor determinar as alocações necessárias. Ainda nesta categoria, tem-se uma prestação 

média de serviço de 69% no indicador da pontualidade. Esta situação, ao contrário da multi-reposição, 

é algo que pode ser resolvido de forma imediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 36 apresenta-se a evolução dos níveis de serviço na categoria gestão do produto e 

devoluções, para a loja das Mercês. Do gráfico retira-se que o desempenho do distribuidor é muito 

inferior ao desejado, o que significa que o distribuidor deixa acumular bastante produto como 

devolução. Aliado a este mau desempenho, no indicador identificação e gestão dos artigos em 

armazém o nível de serviço médio em Agosto foi de 69%, correspondente a uma escala de 

“parcialmente correcta”. Com estes dois desempenhos negativos o distribuidor não contribui para um 

bom funcionamento do armazém, trazendo problemas a nível logístico para a loja. 
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Figura 35 - Evolução dos níveis de serviço na categoria reposição - MDL T.Merces 

Figura 36 - Evolução dos níveis de serviço na categoria gestão produto e devoluções - MDL T.Merces 
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Por fim, e para concluir esta secção, retém-se desta análise que é possível e importante identificar 

padrões de desempenho, níveis de serviço verificados, flutuações da procura ao longo das épocas 

sazonais, de forma a criar um histórico e, com base nesse registo, precaver e tratar melhor situações 

futuras que se prevejam semelhantes. Com a utilização da dashboard de gestão, o gestor pode obter 

todas as comparações necessárias, considerando que existam dados de avaliações desses períodos. 

Tendo em conta os níveis de serviço verificados, é também recomendado que o gestor comunique os 

resultados mais preocupantes ao fornecedor, sendo que este deve tomar medidas imediatas para que 

o desempenho do representante do fornecedor seja melhorado. 

6.1.2 Rupturas e Potencial de Vendas 

Nesta secção, irá ser demonstrada uma análise efectuada ao potencial de vendas, tendo em conta a 

frequência de rupturas verificada em loja e obtida através do indicador “Nível de Rupturas” do modelo 

de avaliação desenvolvido. Esta análise encontra-se representada na tabela 13, onde estão presentes 

dados referentes a treze semanas entre Junho e Agosto de 2015. As quantidades vendidas por semana 

por loja foram omitidas por questões de confidencialidade. Contudo, o cálculo das vendas perdidas tem 

em conta esses valores.  

Em relação ao cálculo do potencial de vendas foram utilizados os conceitos e equações referidas na 

secção 5.6.2. A informação relativa ao número médio de horas de ruptura, que foi obtido com recurso 

ao POS, tem em conta o número médio de horas em que o artigo em promoção não se vendeu na loja, 

considerando um desvio padrão de 1 hora. 

Convém realçar que a análise deste potencial de vendas é meramente teórica, uma vez que é 

impossível determinar ao certo o número de horas concretas em que o produto se encontrou em 

ruptura. Para além disso, assume-se para esta análise que as quantidades perdidas seguiriam uma 

procura constante àquelas que foram efectivamente vendidas.  

Considerando então o potencial de vendas total observado para as duas lojas seleccionadas, entre 

Junho e Agosto de 2015, este foi de 2.229€. Este valor, apesar de ser uma estimativa, corresponde a 

um valor interessante de potencial de vendas para a empresa, tendo em mente que apenas estão a ser 

consideradas 2 lojas de um universo de 202 (até à data). De realçar também as diferenças quantitativas 

entre as duas lojas: para a loja do grupo I (CNT Colombo) foram registados valores médios de 3 rupturas 

por semana, e um potencial de vendas de aproximadamente 2000€; pelo oposto, na loja representativa 

do grupo II (CNT Modelo T.Merces), o número médio de rupturas foi o de 1 ruptura por semana, 

enquanto o potencial de vendas foi bastante inferior ao da loja anterior – 200€ apenas. Estes valores 

representam bem o diferente impacto das lojas dos dois diferentes grupos no universo da Sonae MC – 

as lojas do grupo I com maior impacto nas vendas e maior número de rupturas (devido a uma maior 

rotatividade e procura dos produtos); e as lojas do grupo II com menor número de rupturas (por vezes 

inexistente) e um impacto bem mais reduzido nas vendas. 
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Tabela 13 - Análise do potencial de vendas nas lojas seleccionadas 

6.2 Limitações Inerentes à Aplicabilidade do Modelo 

Com a aplicação do modelo nas diferentes lojas piloto, e através de uma fase inicial de feedback e de 

algumas observações nas próprias lojas, foram verificadas certas limitações inerentes à aplicabilidade 

do mesmo, sendo que se destacam as seguintes: 

 Sujeito a avaliação pessoal: as avaliações efectuadas no modelo estão dependentes dos 

colaboradores das lojas que fazem a avaliação. Sendo assim, questões de cariz pessoal surgem, 

e as avaliações irão variar consoante a personalidade, nível de exigência ou rigidez do avaliador; 

 Impossível de controlar: mais uma vez, as avaliações estão dependentes de serem realizadas 

por pessoas. Com isto, é impossível controlar ou exigir que os colaboradores mantenham uma 

avaliação semanal (pretendida) constante; 

 Delimitação de uma pessoa por loja: como referido na secção 5.4, a utilização do modelo está 

delimitada a uma pessoa por loja. Ao mesmo tempo que se pretende simplificar o processo de 

avaliação, tal pode ser uma limitação à obtenção de algumas avaliações. Contudo, e apesar de 

terem sido criadas duas macros que permitem que o responsável pela avaliação altere a data do 

modelo para uma e duas semanas antes daquela em que se encontra, caso esse responsável não 

tenha estado presente, não lhe será possível fazer a avaliação e mais ninguém em loja tem 

autorização/conhecimento para tal. 

Semana 
Unidade 

Funcional 
Artigo(s) PVP 

Vendas 
Semana 

Nº 
horas 
loja 

Nº dias  
ruptura 

Média horas 
ruptura (POS) 

Nº 
horas  

ruptura 

Vendas 
Perdidas 

PV loja 

2-8/jun 
CNT Colombo pão 

hamburguer  
+ hot dog 

0,62€ 
- 105 3 3 9 68 42 € 

MH Tapada - 98 0 0 0 0 0 € 

9-15/jun 
CNT Colombo thins 8 cereais 

+ oroweat 
1,34€ 

- 105 2 3 6 109 146 € 

MH Tapada - 98 2 2 4 9 11 € 

16-
22/jun 

CNT Colombo hamburguer/ 
hot dog + s/c 

480g 
1,61€ 

- 105 4 2 8 126 203 € 

MH Tapada - 98 1 2 2 10 17 € 

23-
29/jun 

CNT Colombo s/c 480g + 
thins 8 cereais 

+ oroweat 
1,20€ 

- 105 2 3 6 130 156 € 

MH Tapada - 98 2 2 4 26 31 € 

30/jun – 
06/jul 

CNT Colombo hamburguer/ 
hot dog + s/c 
480g + bagels 

0,96€ 
- 105 3 3 9 199 190 € 

MH Tapada - 98 1 3 3 21 20 € 

07-13/jul 
CNT Colombo thins 8 cereais 

+ oroweat 
1,24€ 

- 105 4 2 8 154 191 € 

MH Tapada - 98 2 2 4 12 15 € 

14-20/jul 
CNT Colombo hamburguer/ 

hot dog + 
bagels 

0,94€ 
- 105 3 3 9 139 130 € 

MH Tapada - 98 1 3 3 12 12 € 

21-27/jul 
CNT Colombo s/c 480g + c/c 

familiar 
+oroweat 

1,51€ 
- 105 2 2 8 82 123 € 

MH Tapada - 98 2 2 4 23 35 € 

28/jul-
03/ago 

CNT Colombo thins 8 cereais 
+ begels 

0,63€ 
- 105 4 3 12 213 134 € 

MH Tapada - 98 1 3 3 15 9 € 

04-
10/ago 

CNT Colombo thins 8 cereais 
+ oroweat 

1,34€ 
- 105 3 3 9 214 286 € 

MH Tapada - 98 2 1 2 9 11 € 

11-
17/ago 

CNT Colombo 
c/côdea 480g 0,99€ 

- 105 3 2 6 82 81 € 

MH Tapada - 98 1 2 2 5 5 € 

18-
24/ago 

CNT Colombo thins 8 cereais 
+ oroweat + 

hot dog 
0,89€ 

- 105 3 3 9 243 216 € 

MH Tapada - 98 2 2 4 29 26 € 

25-
31/ago 

CNT Colombo c/c 480g + s/c 
480g 

1,12€ 
- 105 3 3 6 115 129 € 

MH Tapada - 98 1 2 2 8 9 € 

  
      

 Total PV 
 

2 229 € 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

Na presente dissertação foi desenvolvido um modelo de avaliação com o objectivo de determinar os 

níveis de serviço dos fornecedores directos do pão industrial, da empresa Sonae MC. O negócio da 

entrega directa em loja caracteriza-se por ser desempenhado na sua maioria por representantes dos 

fornecedores, pelo que este estudo surgiu da necessidade da Sonae MC em obter dados quantitativos 

relativos ao desempenho destes fornecedores nas lojas da empresa, para as diversas áreas de 

actuação.  

Numa primeira fase da dissertação foi realizada uma caracterização da estrutura e processos da cadeia 

de abastecimento Sonae MC, referente à categoria do pão industrial. Posteriormente analisou-se a 

unidade de negócio da padaria e pastelaria, o impacto dos produtos dos fornecedores em estudo nas 

vendas dessa mesma unidade e o processo da entrega directa em loja – operações existentes e 

responsáveis. 

Concluiu-se que, devido à inexistência de controlo e de registo das actividades realizadas pelos 

representantes dos fornecedores, não era possível determinar os níveis de serviço do desempenho 

dos mesmos nas lojas.  

Da análise da literatura, concluiu-se que não existia um modelo desenvolvido que se adequasse 

inteiramente ao problema em estudo, uma vez que nunca tinha sido desenvolvido um trabalho que 

avaliasse os níveis de serviço dos fornecedores de entrega directa, com incidência nas diferentes 

operações que estes são responsáveis. 

A metodologia desenvolvida neste trabalho foi construída com o intuito de providenciar as bases 

necessárias ao desenvolvimento do modelo de avaliação e ferramenta de gestão dos fornecedores 

directos do pão industrial. Recorreu-se a diferentes instrumentos de recolha de dados, processos 

sociais activos com participação recorrente dos decisores – entrevistas semiestruturadas, inquéritos 

por questionário, conferências semanais –, e conceitos teóricos de métodos de avaliação e indicadores 

de desempenho para construir o modelo.  

A aplicação da metodologia de investigação proposta permitiu assim a criação do modelo de avaliação. 

O modelo desenvolvido, que é composto por uma série de indicadores de desempenho 

correspondentes às cinco categorias/áreas de incidência da entrega directa, fornece à empresa valores 

de níveis de serviço gerais e por categoria, que até à data eram dados desconhecidos. De modo a 

tornar as avaliações obtidas em loja em dados de gestão e informação para a direcção comercial da 

Sonae MC, foi também desenvolvida uma ferramenta (dashboard) de gestão que apresenta informação 

actualizada dos níveis de serviço verificados por loja, fornecedor, categoria, período temporal (semana 

e mês), e frequência de rupturas. 

No que diz respeito à análise de resultados da aplicação do modelo, esta foi realizada em duas lojas 

distintas (dois cenários) da Sonae MC e analisando apenas o desempenho do fornecedor Bimbo, com 

o objectivo de se identificar e diferenciar os desempenhos dos representantes do fornecedor em 

contextos e realidades diferentes (lojas de diferentes insígnias, impacto nas vendas e dimensão). 

Concluiu-se que o comportamento dos níveis de serviço nas duas lojas foi semelhante no período dos 

3 meses de avaliação, onde a transição de um mês normal de vendas (Julho) para um mês sazonal 

(Agosto), está directamente relacionada com um pior desempenho dos distribuidores. Este 



80 
 

acontecimento contraria a realidade das vendas, que aumentou durante esse período, o que permite 

identificar à partida oportunidades de melhoria – um melhor nível de serviço pode incrementar as 

vendas. Numa análise mais detalhada às categorias e indicadores de desempenho, verificaram-se 

diferenças nas categorias com pior desempenho. Na loja com mais impacto nas vendas as categorias 

com pior nível de serviço foram as operações de recepção e aprovisionamento, mais concretamente 

os indicadores de encomenda correcta e nível de rupturas. Por outro lado, na análise da loja de menor 

rotação, foram nas operações de reposição e gestão do produto e devoluções que se registaram os 

piores valores. Com esta observação pode-se confirmar um aspecto que já tinha sido comentado ao 

longo do trabalho – a operação de reposição encontra-se desajustada para a realidade de muitas lojas 

de menor rotação, semelhantes à analisada, o que se pode reflectir na disponibilidade do produto na 

prateleira.  

Ainda no capítulo dos resultados, foi realizada uma análise ao potencial de vendas para as duas lojas, 

com base nas vendas semanais e frequência de rupturas verificadas em loja. Nesta análise obtiveram-

se valores muito distintos, representativos das diferentes realidades das lojas.  

Pelos resultados observados, conclui-se que através do modelo desenvolvido, podem-se obter variadas 

informações relacionadas com os níveis de serviço dos fornecedores em loja, desde o desempenho 

geral numa categoria como um desempenho detalhado de cada indicador de controlo. Nesta medida, 

é possível afirmar que as ferramentas desenvolvidas fornecem à gestão comercial dados de gestão 

importantes que eram desconhecidos até então, o que torna o trabalho desenvolvido num importante 

processo de controlo dos fornecedores directos da categoria do pão industrial. 

Em relação ao trabalho e desenvolvimento futuro, são apresentadas de seguida algumas sugestões e 

oportunidades de melhoria que a empresa pode ter em conta. O principal desenvolvimento passa por 

melhorar a informação presente na dashboard de gestão, com introdução ou acréscimo de novos dados 

como a estimativa do potencial de vendas de artigos promocionais por loja, fornecedor e semana/mês, 

tendo em conta as rupturas verificadas. Para tal, seria necessário o desenvolvimento de um método 

que incorporasse dados resultantes das avaliações em loja – nomeadamente do indicador do nível de 

rupturas – com dados provenientes da base de dados da Sonae MC, tais como o número de vendas 

desse artigo, o preço de venda, e a média semanal do último ponto de vendas (POS). A incorporação 

deste sistema na dashboard de gestão iria transmitir ao gestor uma estimativa do potencial de vendas, 

valor esse que poderia ser utilizado pela empresa para efectuar débitos de compensação ou 

penalização ao fornecedor. 

Adicionalmente, é possível afirmar que o modelo desenvolvido pode ser transversal a outras áreas que 

envolvam o negócio da entrega directa, o que poderá constituir trabalho futuro a desenvolver quer na 

teoria quer na prática.  

Em conclusão, espera-se que o trabalho efectuado na presente dissertação seja útil para a Sonae MC, 

e que as ferramentas desenvolvidas sirvam como apoio e suporte não só para as tomadas de decisão 

relacionadas com os fornecedores do pão industrial, mas também para ajudar a identificar 

oportunidades de melhoria neste negócio da entrega directa, incrementando consequemente as vendas 

da categoria do pão industrial. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura adaptada do livro Direct Store Delivery, de Otto et al., (2009) 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Drivers, efeitos e resultados da implementação do processo de entrega directa 
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Anexo 2 

 

Tabela 14 - Técnicas de Avaliação de Fornecedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Descrição Fonte 

Supply Chain 
Operations  
Reference 

(SCOR) 

O modelo SCOR baseia-se nos conceitos de reengenharia de processos, avaliação de 
desempenho, e gestão logística. Integra estas técnicas numa estrutura de elementos 
configurável e multifuncional de processos de negócio, métricas, melhores práticas e 
acções sugeridas, que podem ser utilizadas como uma linguagem em comum para as 
empresas descreverem as cadeias de abastecimento e comunicação entre elas. 

(Huang et al., 
2005; Wang et 

al., 2010) 

Balanced  
Scorecard 

(BSC) 

BSC é um sistema de gestão e planeamento estratégico 
utilizado em diversas áreas. É um sistema de medição 
de desempenho; inclui a medição de quatro perspectivas 
diferentes: perspectiva do processo de negócio, do cliente, financeira, e inovação e 
aprendizagem. Como dizem os autores, esta framework adiciona medidas estratégicas 
de desempenho não financeiras às métricas financeiras tradicionais, de modo a 
fornecer aos gestores e executivos uma visão mais "equilibrada" do desempenho 
organizacional. Estes autores concluem: "O BSC traduz a missão estratégica e 
organizacional num conjunto abrangente de medidas de desempenho que fornecem a 
estrutura para um sistema de medição e gestão estratégica. 

(Kaplan e 
Norton, 1996; 

Zimmermann e 
Seuring, 2009) 

ABC 

Segmentação de fornecedores em grupos: A, B e C. Isto é feito tendo em conta 
diferentes factores, como o volume, desempenho do fornecedores em termos de 
tecnologia, qualidade, preço, logística e finalmente importância estratégica dos 
fornecedores. A categoria A é tipicamente designada para fornecedores que 
representem 80% do volume total de compras; categoria B para fornecedores que 
representem 15% do volume total de compras; sendo que a C é atribuída para os 
restantes fornecedores. As empresas tendem a atribuir tempo e esforço extra com os 
fornecedores da categoria A, de modo a estabelecer relações mais fortes com estes 
fornecedores; dentro da categoria C, a ênfase passa mais por reduzir custos de 
aquisição. 

(Wagner e 
Johnson, 

2004) 

Spreadsheets 

Utilizadas para avaliar e comparar sistematicamente cotações obtidas dos 
fornecedores. Os critérios mais importantes são listados num eixo, e as cotações dos 
fornecedores no outro. O resultado é uma matriz com campos que podem ser 
preenchidos e avaliados. 

(Weele, 2009) 
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Anexo 3 

Tabela 15 - Métodos de recolha de informação sobre os fornecedores 

(Gordon, 2005) 
 

Método Desafios 

Questionários em papel 
Difícil de construir e implantar; 

Requer conhecimento daquilo que se pretende medir 

  

Questionários online 
Requer recursos para o desenvolvimento; 

Questões de conformidade (internas e externas) 

  

 
Extracção de dados de 

sistemas actuais 

 

Integridade dos dados; 
Requer formatação e tratamento de dados; 

Disputas com os fornecedores relativamente à integridade dos dados 

Visitas ao local 
Requer pessoal treinado; 
Pode ser inconsistente; 

Recurso que pode ser intensivo para as empresas e fornecedores 

 
Certificação de terceiros 

 

Conformidade com o procedimento não garante a melhor implementação 
prática; 

Pode alterar o foco de actuação – desempenho do fornecedor – para 
documentação de procedimentos; 

Pode não ser específico ao desempenho, processos e práticas requeridas 
pela empresa 

 

Nome Descrição Fonte 

Avaliação 
Pessoal 

Aplicável para fornecedores onde existe uma relação próxima. Os 
colaboradores da empresa que têm experiência com um destes fornecedores 
(por exemplo: colaboradores da equipa do controlo de qualidade, compras, 
planeamento de produção e/ou produção) são convidados a classificar o 
fornecedor com base numa lista de verificação previamente acordada. 

(Weele, 2009) 

Auditorias 
internas e 
externas 

Esta técnica requer que o fornecedor seja periodicamente visitado por um 
especialista do cliente (empresa compradora). O especialista investiga o 
processo de produção e aspectos de qualidade. Falhas e/ou fraquezas são 
reportadas e discutidas com o fornecedor, e melhorias são negociadas e 
estabelecidas. Na altura da próxima visita, é feita uma investigação para 
verificar se as melhorias foram alcançadas. 

(Weele, 2009) 

Modelação 
de custos 

Esta é uma abordagem muito detalhada. Os especialistas da empresa que 
está a comprar estimam, com base na tecnologia de produção do fornecedor, 
o preço que consideram ser o real do fornecedor. Tanto os custos directos 
como os indirectos são calculados. 

(Weele, 2009) 
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Anexo 4 

Tabela 16 – Dados, informações e características das lojas visitadas 

Unidade  
Funcional 

Regularidade das operações realizadas pelo vendedor/repositor Controlo por parte da loja Outros aspectos 

Regularidade 
 entregas 

Regularidade 
encomendas 

Regularidade 
 reposição 

Multi-reposição 
Recolha  

devoluções 
Controlo das  
encomendas 

Controlo  
das horas 

Controlo  
reposição 

Impacto nas 
 vendas 

Região Dimensão 

Continente 
 Colombo 

Diária 
 (excepção ao 

domingo) 

Diária  
(excepção: 6ª feira 

encomenda-se para o 
fim de semana e 2ª feira) 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 

Diária 
(1/2 horas à tarde) 

Bimbo: 
diariamente 

Panrico: 1 a 2 
vezes  

por semana 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Sim. Sim. Alto 

Cento 
Sul 

Grande 

Continente  
Santarém 

Bimbo: 3 vezes  
por semana 

Panrico: diária 
(excepto ao 
domingo) 

Bimbo: 3 vezes por 
semana 

Panrico: semanal 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Ocasionalmente. 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Produtos Bimbo: 
Sim. 

Produtos Panrico: 
Não. 

Não há. Ocasionalmente. Moderado Cento Intermédia 

Continente  
Fórum 
Montijo 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 

Diária  
(excepção: 6ª feira 

encomenda-se para o 
fim de semana e 2ª feira) 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 

Apenas  
fins-de-semana 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Não há. Não há. Ocasionalmente. Moderado 
Cento 

Sul 
Grande 

Continente 
 Seixal 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 

Diária  
(excepção: 6ª feira 

encomenda-se para o 
fim de semana e 2ª feira) 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Ocasionalmente. 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Não há. Sim. Moderado 

Cento 
Sul 

Intermédia 

Continente 
 Leiria 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Encomendas Semanais 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
 

Apenas  
fins-de-semana 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Não há. Não há. Ocasionalmente. Baixo Centro Intermédia 

Continente 
 Coimbra 
Shopping 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Encomendas Semanais 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Ocasionalmente. 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Não há. Não há. Ocasionalmente. Alto Centro Grande 

Continente 
Mafra 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 

Encomenda no dia para 
o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Não há. Não há. Sim. Baixo Centro Reduzida 

Continente  
São João 
Madeira 

Diária 
 (excepção ao 

domingo) 

Bimbo: 3 vezes por 
semana; 

Panrico: semanal 

Diária 
(Panrico: 
excepto 

domingo) 

Bimbo: fim-de-
semana 

Panrico: não há. 

Sempre que 
haja produto 
para recolha 

Não há. Sim. Ocasionalmente. Baixo Norte Intermédia 

Continente 
Gaia  

Shopping 

Diária 
 (excepção ao 

domingo) 

Bimbo: 3 vezes por 
semana; 

Panrico: semanal 

Diária 
(Panrico: 
excepto 

domingo) 

Diária 
(1/2 horas à tarde) 

Sempre que 
haja produto 
para recolha 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Sim. Ocasionalmente. Alto Norte Grande 
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Unidade 
 

Funcional 

Regularidade das operações realizadas pelo vendedor/repositor Controlo por parte da loja Outros aspectos 

Regularidade 
entregas 

Regularidade 
encomendas 

Regularidade 
reposição 

Multi-reposição 
Recolha  

devoluções 
Controlo das  
encomendas 

Controlo das  
horas 

Controlo  
reposição 

Impacto nas 
 vendas 

Região Dimensão 

Continente  
Matosinhos 

Bimbo: 3 
vezes por 
semana 

Panrico: diária 
(excepto ao 
domingo) 

Bimbo: 3 vezes por 
semana 

Panrico: Diária  
(excepção: encomenda 

de sábado para 
domingo e segunda) 

Diária  
(Bimbo: 

excepção ao 
domingo) 

Ocasionalmente. 

Bimbo: 1 vez por 
semana; 

Panrico: sempre 
que haja 

produto para 
recolha 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Sim. Sim. Alto Norte Grande 

Continente  
Amadora 

Diária 
Bimbo: 

excepção fim  
de semana 

Panrico: 
excepção 
domingo 

Diária 
Bimbo: excepção fim  

de semana 
Panrico: excepção 

domingo 

Diária 
Diária 

(1/2 horas à 
tarde) 

1 a 2 vezes 
 por semana 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Sim. Sim. Alto 

Centro  
Sul 

Grande 

Continente  
Oeiras 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Diária  
(excepção ao domingo) 

Diária 
Diária 

(1/2 horas à 
tarde) 

2 a 3 vezes 
por semana 

Sim. Sugestões 
de encomenda 

verificadas 
Sim. Sim. Alto 

Centro 
Sul 

Grande 

CNT 
Loures 

Shopping 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Encomendas no dia 
para o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Ocasionalmente. Moderado Centro Grande 

CNT 
Modelo  

Montelavar 

3 a 4 vezes 
por semana 

Bimbo: encomendas no 
dia,para o próprio dia; 

Panrico: 
aprovisionamento 

automático 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Sim. Não há. Baixo Centro Reduzida 

CNT 
Modelo 
Alverca 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Encomendas no dia 
para o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Moderado Centro Intermédia 

CNT 
Modelo 
Mafra 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Encomendas no dia 
para o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Sim. Não há. Baixo Centro Reduzia 

CNT 
Modelo 
Sintra 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Encomendas no dia 
para o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Sim. Não há. Alto 
Centro 

Sul 
Grande 

CNT 
Modelo 

Tapada das 
Mercês 

Diária 
(excepção ao 

domingo) 

Encomendas no dia 
para o próprio dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Alto 
Centro 

Sul 
Intermédia 
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Unidade 
 

Funcional 

Regularidade das operações realizadas pelo vendedor/repositor Controlo por parte da loja Outros aspectos 

Regularidade 
entregas 

Regularidade 
encomendas 

Regularidade 
reposição 

Multi-
reposição 

Recolha  
devoluções 

Controlo das  
encomendas 

Controlo das  
horas 

Controlo  
reposição 

Impacto nas 
 vendas 

Região Dimensão 

CNT 
Modelo  

Mangualde 

2 a 3 vezes 
por semana 

Aprovisionamento 
automático 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Baixo Norte Reduzida 

CNT Bom  
Dia Queluz 

Diária (excepção 
ao domingo) 

Encomendas no 
dia para o próprio 

dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Moderado Centro Sul Reduzida 

CNT Bom  
Dia Algés 

Diária (excepção 
ao domingo) 

Encomendas no 
dia para o próprio 

dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Alto Centro Sul Grande 

CNT Bom  
Dia 

Massamá 
Nrt 

Diária (excepção 
ao domingo) 

Encomendas no 
dia para o próprio 

dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Moderado Centro Sul Intermédia 

CNT Bom 
Dia 

Benfica 

Diária (excepção 
ao domingo) 

Encomendas no 
dia para o próprio 

dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Baixo Centro Sul Reduzida 

CNT Bom 
Dia 

Amadora 

Diária (excepção 
ao domingo) 

Encomendas no 
dia para o próprio 

dia 

Diária  
(excepção ao 

domingo) 
Não há. 

2 a 3 vezes 
por semana 

Não há. Não há. Não há. Baixo Centro Sul Reduzida 
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Anexo 5 

Tabela 17 - Categorias e indicadores definidos 

 

 

Categorias e Indicadores Descrição 

Recepção  

Pontualidade de entrega Pontualidade de entrega do distribuidor.  

Encomenda correcta Quantidades entregues face às encomendadas. 

Qualidade da mercadoria 
Estado e condições da mercadoria entregue. Exemplo: se as embalagens estão 

danificadas/amachucadas, se a data de validade está bem impressa e explícita para o 
cliente. 

Acondicionamento no 
transporte 

Acondicionamento da mercadoria no camião. 

Reposição  

Pontualidade e enchimento 
das prateleiras 

Pontualidade do distribuidor/repositor na operação de reposição. O enchimento total 
das prateleiras (ilhas e lineares) deve ser feito antes da abertura de loja. 

Tempo despendido 
O tempo despendido na operação de reposição não deve ser muito excessivo 

(geralmente os repositores representam outras marcas), nem muito curto (trabalho feito 
à pressa é sinónimo de trabalho mal feito) 

Cumprimento Planograma e  
Qualidade disposição 

O planograma deve ser cumprido por parte dos repositores. Isto é, cada um deve 
ocupar as prateleiras com o espaço predefinido para a marca que representa. A 

disposição dos produtos também é algo a ter em conta. Uma melhor organização na 
disposição, chama mais a atenção do cliente. 

Multi-reposição diária e 
reposição ao fim de semana 

A multi-reposição é essencial em lojas com volume de venda maior, mas não só. No 
geral, e naturalmente, os artigos em promoção têm uma maior rotação, logo é 

fundamental garantir que estes artigos se encontram disponíveis nas prateleiras durante 
todo o dia. Na grande maioria das lojas, os fins-de-semana são responsáveis pelo maior 

número de vendas. Desta forma, é crucial que haja reposição ao fim-de-semana dos 
artigos em folheto. 

Rotação Artigos (Política 
FEFO) 

Rotação artigo na prateleira: Antes de repôr um artigo, repositor verifica as datas de 
validade, retira os artigos a expirar, e "puxa" os artigos mais antigos para a frente da 

prateleira, repondo os novos mais atrás. 

Aprovisionamento  

Sugestão correcta das 
quantidades a encomendar 

Uma vez que são os distribuidores/repositores que fazem a encomenda para o(s) dia(s) 
seguinte(s), ou até mesmo para o próprio dia, é necessário perceber se estes estão a 

ser coerentes com as quantidades encomendadas. Isto é, se a encomenda vai ao 
encontro da maximização das vendas da loja, se é a ideal e suficiente para um dia de 

vendas (necessário garantir stock de segurança) 

Capacidade de reacção a 
solicitações da loja 

Capacidade do distribuidor corresponder a solicitações do momento da loja. 

Nível de rupturas Número de dias por semana que os artigos em promoção se encontraram em ruptura 

Gestão do produto e 
devoluções 

 

Regularidade recolha das 
devoluções 

Este indicador permite avaliar a regularidade da recolha de devoluções dos 
distribuidores. O ideal é haver recolha sempre que haja artigos para devolução. 

Correcta identificação e 
gestão dos artigos  

Correcta identificação e gestão dos artigos no armazém: artigos que são para recolha e 
artigos para devolução. 

Comunicação e 
Relacionamento 

 

Flexibilidade e 
prestabilidade  

Capacidade do distribuidor/repositor perceber, aceitar as decisões tomadas, assim 
como assumir a sua responsabilidade. 

Comunicação de potenciais 
problemas 

Visto ser o distribuidor a última pessoa a ter contacto directo com as lojas, é 
fundamental que este seja capaz de transmitir potenciais problemas relacionados com 

os fornecedores - como a incapacidade na produção de um artigo. 

Comunicação de 
ocorrências e mudanças 

imediatas na loja 
Acontecimentos na loja que requeiram uma alteração imediata. 
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Anexo 6 
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Figura 38 - Página da dashboard de gestão referente ao fornecedor Bimbo 
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Anexo 7  

Inquérito por questionário realizado aos colaboradores das lojas Sonae MC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Apresentação e introdução do inquérito por questionário 
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1ª Secção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Secção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - 1ª Secção do inquérito por questionário 

Figura 41 - 2ª Secção do inquérito por questionário 
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3ª Secção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - 3ª Secção do inquérito por questionário 
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Anexo 8  

Resultados do inquérito por questionário 

1ª Secção - Classificação (por importância) das operações da entrega directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Secção - Classificação (por importância) dos indicadores correspondentes a cada categoria. 
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Figura 43 - Resultados da 1ª Secção do inquérito por questionário 

Figura 44 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Recepção 
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Figura 45 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Reposição 

Figura 46 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Aprovisionamento 
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Figura 47 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Gestão do Produto e Devoluções 

Figura 48 - Resultados da 2ª Secção do inquérito por questionário - Comunicação e Relacionamento 


