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RESUMO 
Num setor alimentar cada vez mais competitivo e global, as empresas procuram construir relações 

colaborativas com os seus parceiros da cadeia de abastecimento para alcançar uma cadeia eficiente 

e flexível que lhes permita assegurar uma vantagem competitiva sustentável. Tendo em conta este 

objetivo, o presente trabalho focaliza-se em desenvolver uma metodologia colaborativa cuja finalidade 

é a promoção da confiança entre parceiros, fomentando a visibilidade e transparência da cadeia para 

aumentar a sua eficiência e eficácia. Para isso é estudada a Sonae MC, empresa portuguesa do 

retalho alimentar. 

Após o levantamento de todas as informações úteis para o estudo do problema, procedeu-se a uma 

revisão de literatura na área da colaboração de modo a identificar as principais variáveis de uma 

relação colaborativa bem como as atividades indispensáveis à sua implementação. Baseada nessa 

informação foi desenhada uma metodologia que, através do mapeamento dos fluxos físicos, 

administrativos e temporais, pretende fomentar estreitas relações colaborativas que promovam a 

identificação de oportunidades de melhoria e minimize entropias, numa perspetiva end-to-end. Estas 

etapas são: avaliação e seleção; caraterização; reunião de kick-off; reunião de mapeamento; reunião 

de alinhamento; visita a loja; compromisso de gestão de topo e reuniões de monitorização. 

Do trabalho desenvolvido pode-se concluir que para a persecução de uma relação sustentável é 

necessário: construir uma relação sustentável que salvaguarde a confiança através de um estrito 

alinhamento interno; estipular um horizonte temporal; vincular uma equipa exclusiva; partilha 

equitativa de benefícios e riscos, numa forte perspetiva de construção de uma CA global.  

 

Palavras-Chave:  Cadeia Abastecimento, Sonae MC, Colaboração, Fornecedor, Retalhista, eficácia, 

eficiência. 
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ABSTRACT 

The food industry is currently becoming more competitive and global creating the need in companies 

to build cooperative relationships with their supply chain partners so as to guarantee maximization of 

revenues while guaranteeing high service levels. The present study follows this goal and proposes a 

collaborative supply chain methodology to promote collaboration between partners, fostering the 

visibility and transparency of the chain, in order to increase its efficiency and effectiveness. The 

developed methodology is studied in the real context of Sonae MC. 

After the collection of all relevant information for the analysis of the problem, it was done a review of 

literature, in the cooperation area. Basing on the acquired information, a collaboration methodology 

was developed, through physical, administrative and temporary flows mapping, aims to joint supplier 

and retailer in a close collaborative relationship that promotes improvement opportunities identification 

and minimizes the supply chain entropies, in a perspective of end-to-end. Thereafter the proposed 

collaborative methodology steps, based on the literature review previously done, are: evaluation and 

selection; characterization; kick-off meeting; supply chain mapping; alignment meeting; visiting a store; 

top management commitment; follow up meeting. 

The main conclusions are that to develop a strong Retailer-Supplier collaboration there is a need of: 

building a relationship over a solid foundation, that safeguards the relationship’s trust, beginning by a 

strict internal alignment; arrangement of an well-defined time horizon; the linkage of an exclusive team 

to develop the work; and the equitable share of benefits and risks, to strongly build a global supply 

chain.  

 

Key words: Supply chain, Sonae MC, Collaboration, Supplier, Retailer, Effectiveness, Efficiency.  
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1. INTRODUÇÃO 

 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO 1.1.

A segunda década do século XXI tem sido fortemente marcada pela intensidade promocional e por 

uma disputa constante de quota de mercado no retalho alimentar, não só em Portugal, mas também 

por toda a Europa. De elevada importância para os intervenientes do sector é o conhecimento 

presente do mercado com as suas necessidades e exigências, mas também a preparação do seu 

posicionamento estratégico futuro com a antecipação das tendências, de modo a que retalhistas e 

fornecedores se consigam adaptar e assegurar a sustentabilidade da sua Cadeia de Abastecimento 

(CA). 

Nesta perspetiva de um mercado competitivo, dados da Nielsen (2017a;b) referem que, na Europa, 

os bens de grande consumo, registaram no total do ano acumulado de 2016, o crescimento mais 

baixo em valor de vendas desde 2013. Contudo, apesar deste contexto negativo, Portugal destacou-

se em 2016 pelo seu crescimento positivo de 2,5% nas vendas em valor e com a verificação da 

estabilização gradual de preços, apesar das promoções representaram 44% das vendas em valor. As 

causas deste crescimento devem-se não só ao aumento da confiança do consumidor, mas também à 

estabilização económica e à procura crescente por produtos premium relacionados com pequenas 

indulgências, principalmente nas áreas de beleza, conveniência e saúde. O consumidor português, 

mais consciente e informado, procura hoje não só o preço, mas sim o melhor equilíbrio entre preço, 

oferta e conveniência. O desafio do retalho alimentar, numa época em que as promoções continuam 

a ser a grande tendência, centra-se em fomentar a experiência de compra nos diferentes canais de 

venda, através de programas de fidelização e da oferta de produtos e serviços disponibilizados. 

Importante salientar que no relatório internacional da Nielsen (2016), 66% dos consumidores 

portugueses valorizam os programas de fidelização que lhes proporcionam descontos e 42% os que 

oferecem produtos, e que 81% dos inquiridos consideram apelativo ter uma oferta promocional 

personalizada de acordo com o seu histórico de compras. 

Torna-se assim fundamental para os diversos intervenientes do retalho a adoção de uma CA 

orientada pela procura do consumidor, que aliada às tendências verificadas conheça profundamente 

as necessidades do consumidor final cada vez mais singular e as consiga responder em tempo real e 

a baixos custos. Fornecedores e retalhistas devem deixar de se focalizar apenas em maximizar as 

suas próprias capacidades e operações, e passar a desenvolver metodologias de trabalho conjunto 

com o fim último de satisfazer as necessidades do consumidor final e, assim, maximizar o lucro da 

cadeia de abastecimento como um todo.  

O caso de Sonae MC demonstra-se particularmente interessante na perspetiva descrita, dado tratar-

se de uma empresa que atualmente não apresenta nem uma gestão de cadeia de abastecimento 

(GCA) integrada em termos funcionais nem tem implementada uma metodologia colaborativa de 

gestão e desenvolvimento dos seus fornecedores. A Sonae MC apresenta hoje um conhecimento 

muito limitado dos seus parceiros e respetivas CA, por não desenvolver projetos colaborativos de 

melhoria contínua a nível de cadeia, focando-se unicamente em iniciativas pontuais cujo retorno é, 
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muitas vezes, apenas para a própria empresa. Deste modo é do interesse da empresa a definição de 

relações de confiança com os seus fornecedores, que pela partilha de benefícios potenciem os 

pontos fortes e corrijam as ineficiências, para que através da partilha de informação e da visibilidade 

dos processos promovam a sustentabilidade da CA, numa forte perspetiva de melhoria contínua a 

longo prazo.  

 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 1.2.

O principal objetivo da presente Dissertação é o de analisar o problema em cima contextualizado com 

a finalidade de delinear uma metodologia que promova a colaboração com os fornecedores, que 

assente na estrutura organizativa da cadeia, e que promova a eficácia e eficiência da CA. Definem-se 

os seguintes passos para alcançar este objetivo: 

! Conhecimento do funcionamento e organização da Sonae MC no que diz respeito à sua CA;  

! Elaboração de uma revisão de literatura focalizada na colaboração na CA; 

! Definição das etapas metodológicas que promovam a colaboração na CA, com base na revisão 

de literatura efetuada; 

! Implementação e consequente validação da metodologia desenvolvida; 

! Principais conclusões do trabalho realizado e orientações para o desenvolvimento futuro. 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 1.3.

A Dissertação está organizado segundo a seguinte estrutura: 

1) Introdução: Contextualização e motivação do problema a estudar, referindo os objetivos 

pretendidos com a sua resolução e respetiva estrutura. 

2) Caso de Estudo: Caraterização do grupo Sonae e da CA do negócio dedicado ao retalho 

alimentar, de modo a possibilitar a análise da gestão atual dos seus fornecedores. 

3) Revisão de Literatura: Pesquisa de literatura relevante para o desenvolvimento de uma 

metodologia colaborativa dos retalhistas juntos dos seus fornecedores, com base nos seguintes 

temas: colaboração na CA; variáveis colaborativas; etapas de implementação da colaboração na 

CA; vantagem colaborativa e as tendências futuras da CA na colaboração.  

4) Etapas Metodológicas: Descrição das etapas constituintes da metodologia colaborativa 

proposta, fruto da revisão de literatura efetuada anteriormente. 

5) Implementação da Metodologia: Concretização das etapas metodológicas definidas a um 

conjunto pioneiro de fornecedores, visando a sua validação sob os resultados oriundos da 

implementação a um fornecedor. Em simultâneo, no decorrer do capítulo, são tratados e 

analisados os resultados provenientes das diferentes etapas. 

6)  Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro: No último capítulo são apresentadas as 

principais conclusões, fruto de toda a pesquisa contida na presente dissertação, assim como 

possíveis considerações para um trabalho. 
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2. CASO DE ESTUDO 

 A SONAE: SOCIEDADE NACIONAL DE ESTRATIFICADOS1 2.1.

A Sonae (Sociedade Nacional de Estratificados) é uma multinacional portuguesa, presente nos 5 

continentes em 86 países distintos, que gere um portefólio de negócios variado, ao atuar nas áreas 

do retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Considerado 

como o maior empregador do sector privado em Portugal com mais de 40.000 colaboradores, a 

Sonae distinguiu-se no final de 2016 pela criação de 2265 novos postos de trabalho ao longo do ano, 

o que se traduz numa média de 6,25 novos empregos por dia, fruto do crescimento das vendas do 

grupo de 7,2%, para 5.376 milhões de euros (Cardoso, 2017). 

A empresa, sedeada em Maia, foi fundada a 18 de agosto de 1959, focada primeiramente numa única 

área de negócio, a produção de termolaminados decorativos. Na década de 80 a empresa iniciou a 

sua aposta na diversificação, através da aquisição e criação de novos negócios, dos quais se 

destacam: a constituição da Modelo Continente Hipermercados seguido da abertura, em 1985, do 

primeiro hipermercado em Portugal, o Continente em Matosinhos; e o início da atividade da Sonae 

Imobiliária, com a abertura dos dois primeiros centros comerciais, em Portimão e Albufeira, e do 

Sheraton Palácio Hotel, em 1986, atualmente Porto Palácio Hotel. Durante a década de 90, a 

empresa continuou a apostar no desenvolvimento dos seus negócios estratégicos, através do retalho 

especializado, com o lançamento de marcas como a Modalfa, a Sport Zone e a Worten. Iniciou 

simultaneamente a sua aposta em negócios não estratégicos, com o lançamento do jornal Público e 

da Optimus. O final da década é marcado pela abertura do maior centro comercial da Península 

Ibérica, o Colombo, em 1997. Durante a 1º década de 2000 é apresentada a estratégia corporativa da 

empresa e dá-se a reorganização do portfólio de negócios. Um dos grandes marcos desta década, 

responsável pela grande expansão geográfica da Sonae MC, é a aquisição da Carrefour Portugal em 

2007. A 2º década tem sido fortemente marcada pela expansão internacional das várias marcas deste 

grupo, um dos pilares estratégicos, sendo a sua marca mais internacional a Zippy, focalizada em 

roupa de criança e que conta já com 49 lojas fora de Portugal. 

A missão do grupo de criar valor económico e social a longo prazo, levando os benefícios do 

progresso e da inovação a um número crescente de pessoas, assenta em três pilares estratégicos: o 

reforço e a alavancagem dos ativos e competências chave; a potenciação da expansão internacional 

e, por último, a diversificação de modelos e estilos de investimento (Sonae, 2016a). Sendo a sua 

missão marcada pela diversificação, um dos aspetos mais importantes do grupo é o leque variado de 

negócios e marcas que apresenta e que que, embora diferentes, assentam numa mesma cultura de 

sucesso. Dentro deste leque, a Sonae apresenta 7 empresas, enunciadas na tabela 1, a operar em 

áreas de negócio diferentes, todas elas com posições de liderança nos seus respetivos sectores. 

                                                        
1  A informação referente à Sonae presente nesta subseção encontra-se disponível em Sonae (2016a) e Sonae 
(2016b). 



 
 

4 

Tabela 1: Descrição das empresas do grupo Sonae 

 

 SONAE MC: O RETALHO ALIMENTAR2 2.2.

O presente trabalho centra-se na Sonae MC, empresa responsável pelo retalho alimentar que 

contempla diversas marcas e negócios (ver tabela 2), reflexo da aposta na diversificação de negócios 

para a satisfação das necessidades de um leque maior, mais variado e diferenciado de 

consumidores.  

A Sonae MC, segmento que conta com a maior percentagem de colaboradores do grupo (66%), foi 

responsável por 67% do volume de negócios total em 2016, observando-se assim um incremento de 

5,6% quando comparado com o ano anterior, reforçando a sua quota de mercado ocupada. Este 

desempenho foi suportado pelo crescimento de 1,9% das vendas no universo comparável das lojas e 

pela expansão do leque de lojas, destacando-se a abertura de 1 hipermercado continente, 25 

continente Bom Dia e 77 lojas Meu Super. 

Tabela 2: Número de lojas por insígnia do grupo (adaptado de Sonae (2016)) 

 

A Sonae MC, durante o ano de 2016, focou-se em dois grandes objetivos essenciais para o sucesso 

da sua estratégia de negócio, são estes, a aposta na criação e inovação de marcas próprias, 

representando 30% das vendas em 2016, e o reforço da sua posição no segmento de saúde e bem-

estar. No que diz respeito às marcas próprias, que em 2015 contavam com 2718 referências, foram 

                                                        
2 A informação referente à Sonae presente nesta subseção encontra-se disponível em Sonae (2016b) e Sonae (2017a). 
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feitos esforços ao longo do ano no sentido de melhorar e de comunicar a sua oferta, o que culminou, 

no primeiro semestre de 2017, com a alteração de toda a imagem da marca própria.  

A par destes objetivos, a aposta da Sonae MC e das suas insígnias é a de focar a sua estratégia no 

valor percebido, ou seja, através da perceção do preço por parte dos clientes, na qualidade dos 

produtos perecíveis e no lançamento de campanhas com preços inovadores, liderando pelos seus 

preços baixos. A par disto desenrola-se o seu plano de expansão de lojas de conveniência que já 

fizeram do Meu Super a preferência portuguesa de redes de franquia. De salientar também os 

esforços feitos pelo retalhista para se tornar uma referência no segmento de saúde e bem-estar, 

dando resposta à crescente procura dos consumidores de propostas que promovam um estilo de vida 

saudável e que contribuam para uma melhoria da sua qualidade de vida.  

Desde cedo o negócio teve a preocupação de desenvolver a sua proposta de valor na área de saúde 

e bem-estar quer através da Área Viva, espaço dedicado à alimentação orgânica e saudável nas lojas 

Continente, quer através das parafarmácias Well's. De modo a consolidar a sua presença num 

segmento com elevado potencial de crescimento, foi feito um acordo para a aquisição de 51% da Go 

Well, sociedade que detém os restaurantes Go Natural, o que resultou na abertura do primeiro 

supermercado especializado em alimentação biológica e saudável da empresa. A abertura deste 

supermercado, que conta com mais de 4.000 Stock Keeping Unit (SKU) disponíveis, pretende dar 

resposta aos consumidores que desejam fazer compras num só local e nele encontrar uma oferta 

ampla de produtos saudáveis e frescos a um preço acessível. Para além da aquisição da marca de 

referência no setor de vida saudável Go Natural, em maio de 2017 a Sonae divulgou a aquisição de 

100% do capital social da Brio, a primeira rede de supermercados biológicos lançados em Portugal 

em 2008. 

As concretizações destes objetivos vão ao encontro da distinção do Continente pelo 13º ano 

consecutivo como “Marca de Confiança” e pelo 12º ano consecutivo como “Superbrand.” Tais 

resultados comprovam a vasta experiência deste grupo na compreensão das necessidades dos 

consumidores e na consequente personalização das suas ofertas e ferramentas operacionais, como 

aconteceu em 2007 com o lançamento do cartão Continente, um caso de inovação e sucesso que 

contribui para a fidelização dos clientes. 

Num mercado maduro e altamente competitivo como é o do retalho alimentar, o principal concorrente 

da Sonae MC é a Jerónimo Martins que, pela sua marca Pingo Doce, apresentou um volume de 

1.686 milhões de euros no primeiro semestre de 2016, valor ligeiramente inferior ao registado pela 

Sonae MC de 1.691 milhões de euros. A sua liderança no mercado do retalho alimentar deve-se às 

vantagens competitivas face aos seus concorrentes, das quais se destacam, a variedade de produtos 

disponíveis nas suas lojas - qualquer que seja a insígnia o número de SKUs apresenta um valor 

acima da média, e a qualidade do serviço prestado no e-commerce que apresenta um crescimento de 

dois dígitos ao oferecer serviços inovadores que possibilitam uma experiência de compra única e 

fácil. 
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 A ORGANIZAÇÃO DA SONAE MC 2.2.1.

Como observado anteriormente na tabela 2, a Sonae MC apresenta um posicionamento estratégico 

em diversos negócios, o que, em termos organizacionais, se traduz numa estrutura organizacional, 

apresentada na figura 1, complexa e ramificada por direções correspondentes a cada área de 

negócio: a área alimentar que incorpora todos os produtos FMCG3, produtos alimentícios e de 

Drogaria, Perfumaria e Higiene (DPH); a área dos frescos que compreende todos os produtos 

perecíveis e a área não alimentar que, para além de englobar todos os artigos relacionados com 

bazar e casa, compreende também o Pet&Care.  

De forma sucinta o pelouro comercial ou direção comercial de cada uma destas áreas compreende a 

gestão integrada de todas as unidades similares numa mesma direção, o que envolve não só os 

aspetos comerciais, mas também o gerenciamento dos inventários existentes. O pelouro comercial da 

Well’s e da Health&Living encontra-se sobre um funcionamento diferente, sendo denominado de 

MOC - Marketing, Operações e Comercial, pois todos os aspetos relacionados com as variáveis 

indicadas estão sob uma só direção, o que acontece quando se desenvolve negócios emergentes. 

Por fim a direção de operações de Lojas é responsável por toda a gestão operacional do parque lojas 

da Sonae MC, agrupadas por região e insígnia, não tendo o poder nem de negociar nem de definir 

estratégias, apenas de executar a definida pela direção comercial alimentar. O pelouro da Logística e 

Direção de Gestão da Cadeia de Abastecimento (DGCA) será descrito na secção 2.2.2, uma vez que 

este poderá ser o ponto de contacto imparcial e funcional com os fornecedores. 

 

Figura 1: Estrutura organizacional da Sonae MC 

De modo a definir o âmbito da presente Dissertação de Mestrado, torna-se necessário caraterizar 

globalmente o volume transacionado na cadeia de abastecimento da Sonae MC, de modo a que as 

conclusões provenientes tenham como fim último acrescentar valor ao negócio através da sua 

implementação. Analisando os dados referentes ao ano de 2016, e como apresentado na tabela 3, 

verificamos que a área alimentar é responsável por gerar 75% do volume transacionado, traduzido 

em número de caixas rececionadas nos entrepostos, com cerca de 50% dos fornecedores, sendo 

95% deste volume originário de Portugal e de Espanha. Deste modo, neste trabalho, só será 

considerada a área alimentar, devido ao seu volume no negócio. Os aspetos logísticos e comerciais 

relacionados com os contratos em franchising da área alimentar, que dizem respeito às lojas de 

conveniência Meu Super, não serão diferenciados uma vez que para além do volume transacionado 

ser inferior ao das lojas da insígnia Continente, não existe uma diferenciação da CA, ou seja, são 

                                                        
3 Os FMCG, Fast Moving Consumer Goods, são bens de grande consumo, vendidos rapidamente a um custo relativamente 
baixo. Para os consumidores são os produtos utilizados quase diariamente, caracterizados pela sua compra frequente e pelo 
pouco envolvimento no momento de escolha. 
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exigidos os mesmos requisitos, a mercadoria transacionada provêm dos mesmos fornecedores e é 

entregue nos mesmos entrepostos, sendo que a única diferença reside na existência de um contrato 

de 3PL com a ID Logistics para receber, armazenar e preparar parte das encomendas para este 

formato de loja.  

Tabela 3: Volume transacionado e número de fornecedores por negócio em 2016 

 

 A CADEIA DE ABASTECIMENTO DA SONAE MC 2.3.

Uma vez que o trabalho em questão se irá focar nos fornecedores, um dos intervenientes da CA, é de 

extrema importância começar por conhecer a organização e o funcionamento desta, referindo os seus 

intervenientes e respetivas funções, as suas operações e a sua consequente gestão, de modo a que 

consigamos perceber o modo como é feita, atualmente, a gestão dos fornecedores. A descrição será 

feita na ótica do fornecedor, mencionando as interligações que existem entre esta e as outras 

entidades intervenientes. Revela-se de extrema relevância conhecer o estado de arte do 

funcionamento atual da Sonae MC para que mais tarde possa ser analisado e estudado o problema 

em questão. Para isso foram realizadas entrevistas informais à responsável pela equipa de process 

expert na ótica da organização da cadeia e respetivos intervenientes, e procedeu-se à análise de 

documentos internos, dos quais se destacam: um Plano Estratégico e Tático (Sonae, 2014); o 

dashboard de indicadores da CA (Sonae, 2017b), e uma síntese da missão e valores da direção da 

CA (Sonae, 2015). 

 ORGANIZAÇÃO E RESPETIVOS INTERVENIENTES DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 2.3.1.

Uma vez que a Sonae MC se encontra no negócio alimentar, esta oferece um conjunto de produtos 

divididos em três categorias distintas: ambiente, refrigerado e congelado, de modo a facilitar a gestão 

dos processos envolvidos desde a sua compra até à sua expedição. A categoria ambiente, que 

representa mais de 60% da atividade nos entrepostos em termos de volume transacionado, agrupa 

produtos com prazos de validade médios e longos, armazenados à temperatura ambiente, como as 

mercearias, as bebidas, DPH, lacticínios e bazar ligeiro. Na refrigerada estão incluídos produtos com 

prazos de vida curtos, sujeitos a temperaturas baixas de 5ºC para a sua conservação, incluindo 

produtos perecíveis como fruta e legumes, iogurtes, padaria e pastelaria, e o take away. Por último, a 

categoria de produtos congelados engloba os produtos que necessitam de ser armazenados a 

temperaturas negativas, 19ºC negativos, onde se inclui o peixe, a carne, a padaria e pastelaria e 

parte do take away.  

A CA da Sonae MC (figura 2) é constituída por 6 entidades distintas, cuja caraterização é feita de 

seguida. 
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Figura 2: Representação esquemática da CA da Sonae MC ( fluxo material e de informação) 

DIREÇÃO COMERCIAL 

A Direção comercial, marcada pelas vertentes comerciais e de stocks, compreende as equipas de 

gestão de categorias e gestão de stocks. A gestão de categorias é um processo que foi 

implementado a partir de 1993 na Sonae, de modo a dar resposta às mudanças do mercado 

satisfazendo necessidades cada vez mais diversificadas e únicas dos consumidores. Esta é a grande 

inovação da gestão de categorias, e a aposta deste grupo, a divisão da sua gama em categorias de 

produtos inter-relacionados e diferenciados, geridas como unidades de negócio (UN), num processo 

conjunto com os seus fornecedores, que produzem melhores resultados comercias devido à 

focalização na entrega de valor ao consumidor final. O foco no consumidor passa não só por 

satisfazer as necessidades comerciais do cliente, mas também por proporcionar experiências de 

compra únicas, através de um merchandising eficaz, de serviços personalizados e de uma gama 

ampla e completa que lhes é oferecida, ponto onde a Sonae MC já conquistou uma vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes. 

A estrutura mercadológica do negócio segue a hierarquia apresentada na figura 3, contando a área 

do alimentar com 6 unidades de negócio – mercearia salgada, mercearia doce, bebidas, higiene e 

beleza, limpeza do lar, congelados e laticínios – cada uma com um número variado de categorias. No 

total da área alimentar esta apresenta 40 categorias. O pelouro dos frescos conta com as UN de 

talho, peixaria, charcutaria & queijos, frutas & legumes, cafetaria e padaria, sendo que o pelouro do 

não alimentar envolve as restantes UN relacionadas com casa, pets & plants e bricolage & auto. 

 

Figura 3: Estrutura mercadológica implementada na Sonae MC 

Ao passo que a gestão de categorias é responsável pelo alinhamento da estratégia, a gestão de 

stocks é encarregue pela execução desta, através da compra dos produtos aos fornecedores tanto 

para os entrepostos, e a sua consequente gestão, como para as lojas, e pela elaboração de 

ferramentas de previsões de compras e vendas para partilha com os fornecedores. Atualmente não 
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se realizam previsões em conjunto com o fornecedor, não sendo possível o planeamento de compras 

e vendas a médio prazo. 

FORNECEDORES 

De origem nacional4 ou internacional, esta é a entidade externa à Sonae MC responsável pelo 

fornecimento dos bens ou serviços essenciais para a atividade do grupo.  

No que diz respeito aos seus fornecedores, uma das iniciativas estratégicas levadas a cabo pela 

Sonae MC foi a criação do Clube de Produtores Portugueses em 1998, de modo a estreitar a relação 

entre produtores na área dos frescos de alta qualidade e os clientes que procuram produtos de 

excelência de origem comprovada. Em 2016 pretendeu reforçar-se esta parceria, reconhecendo a 

inovação e a excelência dos seus produtores com a criação de prémios. Ao longo destes 18 anos as 

compras do Continente ao clube de produtores ultrapassaram os 2 milhões de toneladas, contando 

hoje com 183 membros. 

1) SELEÇÃO 

O seu primeiro ponto de contacto é com a gestão de categorias, responsável pela sua seleção. Os 

fornecedores poderão enviar propostas ou a própria área poderá procurá-los, a escolha dependerá da 

estratégia global de cada categoria. Todos os anos são desenvolvidos pela categoria, junto dos seus 

fornecedores, Planos Estratégicos e Táticos (PET) para cada uma em particular. Nestes planos é 

feito um enquadramento do mercado e da categoria, são analisadas as quotas de mercado (Market 

Track; Homescan); detalhada a evolução de vendas em fase promocional e não promocional; 

descritas as tendências do mercado europeu e português, e analisados os dados do cartão cliente 

Continente, onde os clientes são classificados com base no seu cabaz de compra. O objetivo do PET 

assenta em cumprir o orçamento estipulado e garantir o alcance dos indicadores de desempenho 

definidos como principais e prioritários, são estes, as vendas, a quota e a rentabilidade. A sua 

definição, e a própria gestão da categoria, é realizada com base na política de produto que contempla 

as seguintes 5 variáveis:  

• Espaço: gerir o espaço loja (macro espaço) e o espaço do linear (micro espaço), com vista à 

otimização das vendas da categoria, ao minimizar stocks e maximizar a eficácia do merchandising 

dos produtos disponíveis. Aspetos como a circulação de clientes na loja, o acesso aos produtos, nível 

do serviço prestado ao cliente, e a facilidade de processo, são algumas das varáveis a considerar 

neste ponto. 

• Gama: negociar com os fornecedores o que se vai vender, tendo como pano de fundo o 

balanço entre as necessidades dos consumidores e a rentabilidade dos produtos solicitados. 

• Promoções: definição da estratégia para as grandes promoções e feiras relacionadas com a 

categoria, não as campanhas semanais ou de Super Preço, em termos do target definido. Na 

execução deste plano são definidos os setores alvos da categoria, com vista a potenciar determinado 

                                                        
4 A Sonae refere que estes são fornecedores portugueses ou multinacionais com sede ou algum departamento em território 
nacional. 
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segmento. Exemplo disto são as feiras de Páscoa e Natal para a categoria de doçaria, ou a feira de 

Natal com forte peso na categoria de brinquedos. 

• Preço: negociado apenas em termos comerciais em função das vendas, quota e 

rentabilidade definidas como alvo para o presente ano, avaliando a evolução dos anos anteriores e 

das exigências do consumidor. Este resulta da conjunção com a estratégia promocional ao saber 

quais as necessidades dos clientes em termos de gama a preço alto ou baixo, em determinada 

categoria. 

• Aprovisionamento: apesar de ser uma das variáveis definidas na política de produto esta 

não entra no PET devido ao seu caráter quotidiano e não estratégico, ou seja, a compra ocorre 

consoante as necessidades verificadas para o plano em curso. 

Este plano estratégico depois de elaborado é partilhado com os fornecedores, sendo a alavanca para 

o trabalho conjunto que se desenvolverá ao longo do ano. Com vista a aumentar a rentabilidade de 

cada unidade de negócio, um dos resultados destes planos é o desenvolvimento e comercialização 

de novos produtos, com campanhas e promoções associadas ao seu lançamento, como aconteceu 

com os produtos da Marca Própria e da secção área Viva, ou o desenvolvimento de produtos 

originais, como os detergentes líquidos e concentrados. Outro exemplo foi a inclusão de novos 

fornecedores, na categoria de Higiene e Beleza, com a venda de produtos profissionais para cabelo 

com a inclusão de marcas especialistas no mass market5, como a TRESemmé e Schwarzkopf 

Professional. 

Assim a estratégia final é a coordenação entre a estratégia do fornecedor - que alimenta a categoria 

não só com a partilha de boas práticas com outros parceiros, mas também com tendências e 

inovações - e a estratégia da própria categoria presente nos PET. 

2) NEGOCIAÇÃO:  

A cada fornecedor corresponde um Contrato Geral de Fornecimento (CGF), assinado pelo retalhista e 

pelo fornecedor, onde estão descritos os compromissos legais de cada uma das partes contratantes. 

Exemplo de um dos compromissos presentes é o valor do nível de serviço de fornecedor (NSF) de 

90% em tempo normal e 95% em alturas promocionais, à guarda de que, se tal não for alcançado, o 

retalhista pode recorrer de penalizações comerciais. 

O CGF apresenta atualmente 8 anexos, dos quais referimos o Caderno de Encargos Logísticos (CEL) 

pela sua importância para o levantamento dos aspetos logísticos a monitorizar na relação com o 

fornecedor. O CEL é um conjunto de regras e procedimentos acordados entre o fornecedor e o 

retalhista, no que diz respeito à sua interação com os entrepostos e as lojas, com o objetivo de que 

sejam realizados processos rápidos e eficientes nos pontos de entrega, melhorando os níveis de 

serviço não só dos fornecedores, mas também do abastecimento às lojas. É de extrema importância 

que os termos acordados sejam cumpridos, de modo a garantir que as encomendas são 

rececionadas devidamente, num formato compatível para o armazenamento, preparação e 

                                                        
5 Mercado não segmentado de dimensão elevada no qual os produtos são produzidos em grande escala com o intuito de 
chegar ao maior número de consumidores possíveis. 
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comercialização dentro das infraestruturas da Sonae MC. Neste documento estão descritos os 

padrões de serviço de fornecedores, desde a emissão de ordens de compra a devoluções aos 

fornecedores, especificações dos fluxos de abastecimento, direto e centralizado, e regulamentação 

relacionado com a entrega de expositores.  

3) EXECUÇÃO: 

 A relação com o fornecedor decorre consoante os propósitos alinhados no PET por ambas as partes, 

e dentro dos limites legais, comerciais e logísticos descritos no CGF. Sempre que seja necessário o 

contacto com o retalhista o fornecedor tem uma figura negocial por cada categoria na qual tenha 

produtos, denominada por buyer e com a qual trata de assuntos comerciais, e um Supply Chain 

Business Partner (SCBP) associado, com o qual gere e resolve incidências logísticas diárias. 

ENTREPOSTOS 

Inseridos no pelouro da logística, a Sonae MC conta com uma rede de plataformas logísticas em 

Portugal, entre elas um centro de processamento de carne, um centro de distribuição de peixe e 

entrepostos que asseguram tanto a logística alimentar como não-alimentar. Atualmente a logística 

alimentar conta com os entrepostos da Maia e Azambuja, um centro de distribuição na Madeira e um 

hub6 em Gaia, plataforma em funcionamento cross docking. A plataforma logística da Maia é 

responsável pelo abastecimento das lojas do centro e norte de Portugal continental para temperatura 

ambiente, refrigerado e congelado, assim como congelados para Açores e Madeira. O entreposto da 

Azambuja abastece as lojas centro sul de Portugal continental para produtos à temperatura ambiente, 

refrigerados e congelados, assim como refrigerados para a Madeira. 

Em dezembro de 2015 a Sonae MC abriu um entreposto de e-commerce, em Telheiras, de modo a 

que a partir daqui fossem servidos os clientes online da região de Lisboa. O continente lidera o 

mercado em e-commerce alimentar, ao oferecer aos seus clientes o melhor serviço possível através 

de preços competitivos de uma gama variada, e de modo a continuar a fazê-lo apostou numa 

infraestrutura logística própria. 

Em seguida é apresentada a sequência de operações que é executada no entreposto, desde a 

receção de mercadoria até à sua expedição, mencionando algumas das suas caraterísticas. De referir 

que o fornecedor poderá abastecer diretamente à loja, ou seja, é da sua responsabilidade a 

preparação e entrega das encomendas no local acordado, o que acontece maioritariamente com os 

fornecedores não centralizados; ou abastecer centralmente, ou seja, entregar a sua mercadoria num 

dos entrepostos. 

1. RECEÇÃO: a mercadoria proveniente de um determinado fornecedor é entregue no entreposto 

segundo um agendamento prévio. O agendamento é inserido - data e hora de entrega - no Controlo 

de Acesso à Portaria (CAP), de modo a evitar constrangimentos no cais de descarga e expedição do 

entreposto. Duas das especificações a salientar, presentes no CEL, são a apresentação do 

fornecedor na receção pelo menos 15 minutos antes da hora agendada, e a obrigatoriedade da 

                                                        
6 Plataforma logística que funciona como ponto central de recolha, separação e distribuição para uma determinada área ou 
região específica. 
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mercadoria ser transportada em paletes em equipamento pool (em regime de aluguer) Chep, LPR ou 

Euro palete, devidamente identificadas com etiqueta GS1-128. Os agendamentos de receção de 

mercadoria decorrem em função da preparação das necessidades, ou seja, os primeiros 

agendamentos são destinados a produtos pesados e de grande dimensão, ao passo que no final do 

turno são rececionados os produtos frágeis e de pequena dimensão, de modo a assegurar a 

qualidade dos produtos e a otimização das paletes. 

2. ARMAZENAGEM E PREPARAÇÃO: após a receção da mercadoria, três operações podem ser 

realizadas consoante o tipo de produto: 

• Picking By Line (PBL) ou Preparação ao artigo/categoria de artigo: este fluxo que 

correspondeu a 60% do volume de mercadoria transacionado em 2016, consiste na passagem 

direta da mercadoria do cais de receção do entreposto, em paletes monoproduto ou multiproduto, 

para o de saída, onde a mercadoria recebida é manipulada para repartição pelas várias 

Lojas/Clientes, não existindo stock. Esta operação segue a lógica dos “correios”, ou seja, tal 

como um carteiro, um picker pega num porta-paletes cheio e vai deixando em cada loja os artigos 

que a loja necessita, validando o processo através do voice picking.  

Esta é uma operação logística com um elevado potencial de eficiência, tanto a nível operacional, 

como de redução de stocks e consequentemente de custos. Apesar disso tem a desvantagem de 

se o agendamento não for cumprido, como não existe stock, o entreposto não terá os produtos 

necessários para expedir para as lojas o que implica que o consumidor final poderá não ser 

satisfeito. 

• Picking By Store ou Preparação por loja (PBS): consiste na receção de mercadoria, 

monoproduto, e respetivo armazenamento, com preparação do respetivo picking para 

abastecimento das Lojas/Clientes. 

Após a receção do produto e da sua posterior conferência por PDA, é atribuída uma localização 

nas racks, estruturas metálicas onde os artigos são armazenados, que possibilita o stock em 

altura. O reaprovisionamento faz-se ao baixar a mercadoria para as localizações de picking, ou 

seja, a localização ao nível do chão, denominada como zona de preparação. A zona de 

armazenamento está organizada segundo uma lógica de “cidade”, existindo as ruas principais, 

perpendiculares às racks, onde se movimentam as máquinas nos dois sentidos, e que são 

paralelas às zonas dos cais, ou seja, às zonas de receção e expedição. As ruas perpendiculares 

desta “cidade”, onde se encontram as racks, são numeradas e apresentam um sentido de 

obrigatoriedade de circulação associado, o verde representa que se pode entrar na rua e circular 

nesse sentido, o encarnado representa o oposto. 

• Cross Docking: traduz-se na passagem direta da mercadoria do cais de receção do centro de 

distribuição para o de saída, sem manipulação. O próprio fornecedor é responsável por preparar 

a mercadoria como a loja o solicitou e transportar a mesma até ao entreposto. Nesta operação a 

mercadoria é recebida e expedida em menos de 24h para as lojas, sendo transportadas pela frota 

da Sonae MC. Esta é uma operação logística com um elevado potencial de eficiência, quer 

operacional quer de redução de custos. 
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3. EXPEDIÇÃO: as paletes têm que ser filmadas com película transparente em toda a sua altura, 

incluindo palete e artigos. Este era um processo feito unicamente por operadores mas, recentemente, 

a Sonae MC investiu na compra de alguns robots que o tornam mais eficiente ao libertarem os 

operadores para a realização de outras tarefas. Após este passo é emitida uma etiqueta para cada 

palete denominada etiqueta de suporte que, por leitura ótica, contém todas as informações que dizem 

respeito aos artigos e respetivas quantidades a faturar à loja. Quando a encomenda chega à loja a 

etiqueta é lida de modo a que seja feita a integração automática do que foi faturado no seu stock. 

4. DISTRIBUIÇÃO: a Sonae MC conta com uma frota dedicada a si, através de um serviço de 

contratação de veículos, que assegura a distribuição dos seus produtos pelo parque de lojas. A 

gestão é feita internamente, ao nível da direção de transportes, e deriva da conjugação de três 

variáveis: a gestão da frota, a janela horária e a distância percorrida. O agendamento de distribuição 

é idêntico ao presente nos entrepostos, ou seja, cada loja tem definida uma janela de entrega horária 

por temperatura mediante a sua frequência de entrega. Assim as lojas recebem seis vezes por 

semana produtos de temperatura ambiente, sete vezes por semana produtos de temperatura 

controlada positiva, como é o caso das frutas e legumes, e, no máximo, cinco vezes por semana 

produtos de temperatura controlada negativa. 

LOJAS 

Uma das apostas para 2016 da Sonae MC, levada a cabo pelo projeto “Híper do futuro”, foi a 

transformação das lojas em ambientes atraentes e confortáveis capazes de oferecer uma experiência 

única, que estimulem a compra e atraiam novos consumidores. Os continentes de Cascais, Colombo, 

Évora e Braga, são alguns dos exemplos das novas lojas. Os novos espaços, marcados pela fusão 

entre os mercados tradicionais e um estilo inovador e moderno, surgem com o objetivo de por um 

lado enfatizar o ambiente de frescos e, por outro lado, criar surpresa, diferenciação e funcionalidade 

na área não alimentar. Pretende-se que este ambiente favoreça o conforto, destaque a qualidade dos 

produtos e facilite a escolha do consumidor, incentivando à compra. Para além da remodelação a 

nível de decoração, novos conceitos foram introduzidos nas lojas, exemplo disso são os novos 

espaços dedicados à nutrição e a produtos biológicos, garrafeiras de vinhos premium, espaços 

dedicados a especiarias e outros a frutas exóticas.  

CLIENTE 

Na Sonae MC o cliente está no centro da atividade, tornando-se fulcral o fortalecimento da sua 

relação com este de modo a garantir a sua fidelização. Para tal, a segmentação do cliente a partir do 

seu estilo de vida, demonstra-se como a ferramenta ideal para compreender as motivações do 

cliente, como por exemplo, o que o faz escolher determinada loja ou determinado produto. Assim, e 

com base em três variáveis - a qualidade, a família e o preço/promoção, foi possível segmentar os 

clientes em 7 grupos distintos. Para cada segmento é traçado um perfil de consumidor, referindo 

aspetos como o estilo de vida; opções de consumo; apetências tecnólogas e até a sua distribuição 

geográfica.  
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Muito do trabalho de aproximação ao cliente dá-se através da fidelização ao cartão Continente, cartão 

que apareceu com a promessa de ser o maior cartão de descontos do país. Dados alusivos a 2016 

indicam que o cartão é usado por 3,5 milhões de famílias, ou seja, 80% das famílias portuguesas, 

representado 90% das vendas do negócio. Ao longo destes 10 anos o cartão Continente evoluiu para 

se tornar num programa de fidelização de poupança, cobrindo com descontos todas as dimensões do 

dia-a-dia dos portugueses. No início de 2017, de modo a reforçar a sua posição de maior cartão de 

descontos do país, foi estabelecida uma parceria com o Grupo Ibersol, o maior grupo de restauração 

nacional, detentor de marcas líderes como a Pizza Hut, o Burger King e o KFC. 

Outra das apostas do retalhista para satisfazer as necessidades de todos os seus consumidores, foi a 

aposta no e-commerce. Desde a criação da primeira plataforma online nacional para encomendas na 

área alimentar, em 2001, que a empresa continuou a acompanhar as tendências e necessidades dos 

consumidores virtuais que culminou, em 2015, com o lançamento da APP Continente, atualmente 

com mais de 50.000 utilizadores ativos mensais. 

  O PELOURO DA LOGÍSTICA E DA GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 2.3.2.

Para o desenvolvimento do presente trabalho torna-se imprescindível conhecer a organização e 

funções do pelouro onde está inserida a CA, o pelouro da Logística e Gestão de Cadeia de 

Abastecimento (figura 4). Este pelouro envolve 5 direções: a de operações dos entrepostos, que se 

ocupa da gestão operacional dos entrepostos; a de transportes responsável por toda a frota, quer 

contratada quer própria da Sonae MC, e que assegura o abastecimento às lojas; os centros de 

fabrico, de peixe, carne e padaria, que funcionam como puras unidades industriais; a direção de 

desenvolvimento de projetos, área responsável pela gestão e realização de projetos cujo objetivo é a 

melhoria continua dentro da CA, e, por fim, a DGCA, que se ocupa da gestão colaborativa de todos 

os intervenientes da CA, através da gestão de indicadores de cadeia, do desenvolvimento de projetos 

e da estandardização de processos. 

 

Figura 4: Organização do pelouro da logística e da GCA com as respetivas direções 

Esta última direção é responsável pela realização e promoção de reuniões mensais com todos os 

intervenientes de modo a que sejam analisados os indicadores estabelecidos para posteriormente se 

definirem ações de melhoria, se necessárias. Nestas reuniões são espelhados nos KPIs os objetivos 

e desafios da CA, que se agregam em três grupos: a eficiência, a frescura e a experiência de compra. 

Na eficiência são analisados os custos da cadeia em percentagem de Reported Net Sales, 

considerando os custos totais da cadeia em termos de custos de quebra, logísticos, stock, operação e 

rutura. Faz-se a avaliação do balanço entre os diferentes custos e do alinhamento, ou não, com o 

orçamento estipulado. Os custos podem ser agrupados por entidade: entreposto, transporte e 

receção na loja. No agregado de frescura, são analisados os dias de rotação, que traduzem a 
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antiguidade do stock, com o intuito de alcançar dias de rotação sucessivamente menores, 

principalmente na área dos frescos e alimentar. Por último, pela experiência de compra procede-se à 

análise de ruturas para aferir os artigos sem stock nas lojas, por área de negócio e ponderadas por 

unidades vendidas (Sonae, 2017b). 

A DGCA é composta por 5 equipas distintas, cujas missões são descritas de modo sucinto em 

seguida: 

• Analytics & Planning: desenvolvimento de análises que assegurem informação assertiva e 

fiável e que auxiliem a tomada de decisões consistentes e a promoção de ações de melhoria; 

• Supply Chain Business Partner: responsáveis por garantir uma cadeia de valor eficiente, do 

fornecedor às lojas, trabalhando os pontos de stress da cadeia; 

• Suport service: garante a qualidade na parametrização do abastecimento a todas as lojas; 

• International Logistic Flows: gestão eficiente dos fluxos internacionais de todos os 

negócios da Sonae MC assegurando a visibilidade, a competitividade e a rapidez; 

• Process Expert: funciona como o pilar de conhecimento dos processos da CA, garantindo a 

sua normalização e consequente formação na organização. 

Destas equipas importa salientar a equipa SCBP, responsável pela resolução dos pontos de stress da 

cadeia, o que muitas vezes impede a concretização da sua missão de garantir uma cadeia de valor 

eficiente, do fornecedor às lojas. Parte da sua missão, a de procurar melhorias conjuntas junto dos 

seus parceiros ou até mesmo, desenvolver colaborações, não é passível de realizar, uma vez que a 

carga diária, na sua maioria assenta em problemas com entrepostos e fornecedores relacionados 

com reagendamentos ou condições de receção, sobrepõe-se ao planeamento a médio e longo prazo. 

No futuro, esta área deveria ser responsável pela definição de metodologias de trabalho para as 

diversas áreas, uma vez que possuiu uma visão macro da CA e que pode promover a sua eficiência e 

otimização. 

 O PROBLEMA: O PAPEL DOS FORNECEDORES NA SONAE MC 2.4.

Com o propósito de melhorar a eficácia e eficiência da CA e de potenciar a sustentabilidade de todos 

os processos envolvidos nesta, demostra-se como de grande importância o papel dos fornecedores 

na cadeia, como solução para acrescentar valor num mercado saturado pelas campanhas 

promocionais. Neste contexto e tendo sido o ponto de partido o enquadramento da CA da Sonae MC, 

elabora-se agora uma avaliação do estado atual do negócio em relação aos seus fornecedores. 

Relembra-se mais uma vez que atualmente o retalhista não apresenta uma GCA integrada em termos 

funcionais, ou seja, cada área é independente, apresentando os seus próprios objetivos, diretrizes, 

métodos de trabalho e responsáveis. Adicionalmente não existe implementada uma metodologia 

colaborativa de gestão e desenvolvimento dos seus fornecedores, sendo este o foco presente 

trabalho.  

Deste modo, e depois de serem conhecidos os intervenientes e os processos, é apresentado o modo 

como a Sonae MC trabalha, ou não, em colaboração com os seus fornecedores, desenvolvendo 

parcerias e promovendo pontos de melhoria tanto na sua cadeia como a montante dela. Para tal 
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procedeu-se primeiro ao levantamento de boas práticas colaborativas levadas a cabo pela Sonae 

MC, nos últimos 5 anos. Em seguida, e pela análise de benchmarkings realizados tanto pela GS1, 

organização global que lidera o desenvolvimento de standards e boas práticas operacionais atuando 

como facilitadora das cadeias de valor em todo o mundo, como pelo Grupo Advantage, organização 

promotora da colaboração entre entidades através das ferramentas e serviços que disponibiliza, 

foram recolhidas informações úteis para a compreensão e futura realização de um modelo 

colaborativo para desenvolvimento com fornecedores, a médio prazo, com vista a melhorar os 

aspetos expostos. 

 INICIATIVAS CONJUNTAS  2.4.1.

Na presente secção a informação relativa às iniciativas conjuntas, provém de questionários realizados 

a colaboradores da Sonae MC (ver anexo 1 e 2) e pelo próprio envolvimento no projeto de fiabilidade 

e leitura em armazém. Deste modo enumeram-se algumas boas práticas implementadas, nos últimos 

5 anos, pela Sonae MC junto dos seus fornecedores. 

• VENDOR MANAGEMENT INVENTORY (VMI): traduz-se no inventário gerido pelo fornecedor, onde este é 

responsável por abastecer o stock do seu cliente sempre que existir a necessidade de reposição de 

um determinado produto. Na Sonae MC o processo começa com o envio de uma mensagem 

Electronic Data Interchange (EDI)7 com os dados do dia D-1 referentes às quantidades vendidas; em 

stock; pedidas por loja e a existência ou não de encomendas em trânsito. Do lado do fornecedor a 

mensagem é integrada em sistema e, através da análise destes dados, é da sua responsabilidade o 

abastecimento dos seus produtos nos entrepostos da Sonae MC. Entre as partes é acordado um 

nível de serviço à loja (NSL), de modo a ser possível monitorizar o correto aprovisionamento e a 

inexistência de ruturas, e os dias de cobertura à loja, traduzidos no nível de stock nos entrepostos. O 

grau de desconfiança entre fornecedor e retalhista potenciado por este modelo é elevado uma vez 

que o fornecedor para atingir certos objetivos poderá colocar o produto do lado do retalhista como 

vendas. Este sistema de gestão de inventário é utilizado atualmente por 13 fornecedores na Sonae 

MC, dos quais a Campofrio Food Groups; Nobre Alimentação, LDA; Johnson & Johnson; L’Oréal e 

Laboratórios Garnier; Procter & Gamble; Unilever Jerónimo Martins e Sumol+Compal Marcas. 

• ON TIME AND IN ACCORDANCE (OTIA): projeto logístico desenvolvido com o intuito de medir e avaliar o 

desempenho da performance logística dos parceiros da Sonae MC, através da partilha de um report 

mensal, baseado em atrasos e incidências, que contempla os seguintes indicadores logísticos: 

! On Time Delivery que traduz a percentagem do cumprimento de agendamento de entrega; 

! Average Delay, o atraso médio das entregas mensais do fornecedor em causa; 

! In Accordance, a percentagem de entregas em conformidade com os requisitos Sonae MC 

expressos no CEL, ou seja, sem ocorrências logísticas; 

! Occurences, o número e descrição das anomalias e ocorrências verificadas; 

                                                        
7 Electronic Data Interchange (EDI) traduzem-se em dados de transação eletrónicos, partilhados de computador a computador, 
que fornecem a prova de uma transação comercial, como a realização de uma transferência de propriedade (compra e venda) 
ou uma transação de custódia (envio e receção). 
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! OTIA, o principal indicador de performance logística, resultante da junção dos indicadores em 

cima. É um indicador que expressa o nível de cumprimento da hora de entrega e das normas 

logísticas, que reflete um bom desempenho quando apresenta uma ponderação acima dos 85%. 

Através do estudo destes indicadores torna-se possível analisar a evolução, por fornecedor ou UN, 

dos diversos indicadores e criar rankings de performance. A partilha deste report tem como principal 

objetivo a identificação de oportunidades de melhoria em termos de eficiência e otimização da CA, 

através da implementação de melhorias corretivas, da eliminação de desperdícios identificados e de 

uma comunicação uniforme entre parceiros. Apesar de este ter sido um projeto muito valorizado pelos 

fornecedores, atualmente o envio deste report não ocorre nem mensalmente nem para todos os 

fornecedores, uma vez que a sua construção e envio exigia do retalhista um custo temporal elevado 

na extração de informação ao não ser um processo automatizado. 

• PORTAL DE FORNECEDORES: criado com o propósito de desenvolver e disponibilizar uma plataforma 

colaborativa com os fornecedores que permitisse, por um lado, a desmaterialização de fluxos 

transacionais com volumes relevantes – encomendas – e, por outro, o acesso autónomo ao 

fornecedor no que diz respeito à consulta de informação relevante para o negócio. De momento todos 

os fornecedores da Sonae, mais de 3.500 tanto de mercadoria como de bens e serviços, encontram-

se ativos na plataforma, uma vez que a Sonae MC utiliza esta plataforma para o envio de mensagens 

EDI no envio de ordens de compra. A partilha de informação entre retalhista e fornecedor através do 

portal, com a partilha de comentários ou de algum indicador extra, não é um workflow previsto no 

atual portal. 

O portal disponibiliza conteúdos financeiros, ferramentas de apoio administrativo e financeiro, e 

transacionais, que traduzem informação logística e de gestão, representados na tabela 4. O acesso 

ao portal é gratuito e o nível de conteúdos disponibilizado é semelhante para todos os fornecedores, 

com exceção dos relatórios de venda, gama e stocks, cujo retorno é negociado pelas respetivas 

direções comerciais. Como observado na tabela 4 não existe partilha de relatórios sobre os níveis de 

serviço na CA, ou seja, quantidade encomendada versus quantidade entregue, um dos principias 

identificadores de desempenho utilizados para monitorização dos seus fornecedores cujas exigências 

de performance estão identificadas no CGF. Uma vez que não existe partilha deste KPI, não poderá 

existir monitorização deste indicador pelo fornecedor, sendo que o mesmo só é alertado para o seu 

mau desempenho no momento em que o tiver e não de forma antecipada para que, internamente, o 

possa resolver.  

Tabela 4: Conteúdos e informações disponíveis no portal de fornecedores 
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• PROJETO DE FIABILIDADE E LEITURA EM ARMAZÉM: desencadeado pela não colocação de etiquetas GS1-

128 - requisito obrigatório presente no CEL desde 2004 - no abastecimento das plataformas logísticas 

e lojas Sonae MC, o projeto, desenvolvido em parceria com a GS1 Portugal, apresenta como objetivo 

aumentar a eficiência na cadeia de abastecimento através da correta construção e aplicação da 

etiqueta logística GS1-128 nas unidades de expedição, de forma a garantir processos de entrega, 

armazenamento e expedição de mercadorias mais eficientes. 

A primeira fase do projeto compreendeu a auditoria e recolha das etiquetas presentes nas receções 

às plataformas logísticas durante 4 meses. Numa segunda fase foi efetuada a análise dos dados 

recolhidos e consequente validação técnica GS1, o que permitiu a caraterização dos fornecedores em 

função das suas anomalias e elaboração de relatórios técnicos GS1 por etiqueta logística. De modo a 

incentivar e acompanhar a implementação de medidas corretivas nas etiquetas dos fornecedores, 

todos eles foram convocados para sessões de esclarecimento cujo objetivo era não só a entrega do 

relatório, mas também a partilha de conhecimento técnico indispensável à resolução das anomalias 

identificadas.  

• BACKHAULING: serviço promovido pela Sonae MC junto dos seus fornecedores que ocupou em 2016 

um lugar estratégico como forma de aumentar a eficiência da frota de transportes da Sonae. 

Atualmente 27 fornecedores, de dimensões e pesos variados, subcontratam este serviço, uns 

diariamente, outros esporadicamente, entre eles estão a Lactogal, a Nestlé, a Sumol+Compal, a 

Cerealis e as Águas de São Martinho. O peso no inboud começa a ser significativo, sendo que dados 

alusivos a abril de 2017 indicam que 10% da mercadoria entregue nos entrepostos da Maia e da 

Azambuja, em temperatura ambiente, são provenientes deste serviço. 

Ao contratar este serviço a Sonae disponibiliza as suas viaturas a alguns fornecedores para que 

estes possam entregar a sua mercadoria nos entrepostos da Maia e da Azambuja, de forma a 

alcançar custos logísticos eficientes devido à rentabilização dos quilómetros percorridos no regresso 

das entregas às lojas, o que permite poupanças aos fornecedores. Apesar de teoricamente este 

serviço ser disponibilizado a todos os fornecedores, atualmente a Sonae foca-se naqueles com quem 

pode fazer sinergias, contudo os critérios de seleção traduzem-se em: níveis de serviço elevados; 

localização de curta distância dos entrepostos; horários de entrega compatíveis com a disponibilidade 

da sua frota e fornecedores com entregas de viaturas completas. Atualmente a Sonae explora 

principalmente entregas de camião completo, mas devido ao interesse de vários fornecedores de 

pequena dimensão existe a crescente necessidade de equacionar recolher em vários fornecedores, o 

que está previsto acontecer no último trimestre do presente ano. 

Devido à rede alargada de distribuição da Sonae e à visibilidade sobre a grande maioria dos fluxos 

inboud, a empresa apresenta uma vantagem competitiva em relação aos restantes operadores 

logísticos, na medida em que se encontra numa posição favorável para oferecer soluções partilhadas 

mais eficientes para todos. 
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 BENCHMARKING 2.4.2.

Com o propósito de conhecer quais os principais desafios da CA recorreu-se à análise dos resultados 

dos benchmarkings realizados pela GS1 e pela Advantage, cujo objetivo é a promoção de medidas 

colaborativas, identificando oportunidades de melhoria para ambos os interessados com o intuito de 

aumentar o valor no ponto de venda, ou seja, para o cliente. 

Como identificado anteriormente, a GS1 é uma associação sem fins lucrativos que se dedica ao 

desenho e implementação de standards globais, que se destinam a melhorar a eficiência e 

visibilidade das cadeias de valor, em todos os sectores e de forma a funcionarem em todo o mundo 

(informação disponibilizada no website da GS1:http://www.gs1pt.org). Por outro lado, o Grupo 

Advantage, fundado em 1988, é uma empresa que se dedica à realização de pesquisas de mercado 

entre empresas, tendo sido pioneira no conceito de benchmarking entre parceiros comerciais.  A sua 

missão, traduzida na importância da monitorização objetiva e da consequente avaliação das relações 

colaborativas como variável essencial para um sucesso comercial superior, traduz-se na realização 

do Advantage Report para fornecedores e do Mirror Advantage Report para retalhistas, atualmente 

realizados em mais de 40 países (informação disponibilizada no website: 

http://www.advantagegroup.com).  

O objetivo do estudo Benchmarking Retalhistas da GS1 (2016) é, do ponto de vista do fabricante, 

conhecer o nível de eficiência dos retalhistas nas atividades relacionadas com a CA, analisando as 

entregas às plataformas de distribuição. Desta forma pretende-se identificar oportunidades de 

melhoria dos retalhistas em relação aos seus próprios requisitos nas entregas, partilha de informação, 

assim como analisar a gestão administrativa e grau de colaboração.  

O estudo do benchmarking da GS1 (2016) assenta no desenvolvimento de questionários com 50 

perguntas distribuídas pelos 8 grupos (ver anexo 3) indicados na tabela 5. Foi solicitado aos 

fornecedores que para além de responderem às perguntas usando uma escala discreta de Lickert de 

5 níveis - sendo: 1) Um dos melhores retalhistas; 2) Melhor que a maioria dos retalhistas; 3) Igual aos 

outros retalhistas; 4) Pior que a maioria dos retalhistas; 5) Um dos piores retalhistas - avaliem a 

importância das questões que lhe são colocadas, usando uma escala de “A” (crucial) a “E” (nada 

importante). Os questionários, cujo exemplo se encontra no anexo 4, foram respondidos por 22 

fabricantes, pelos respetivos responsáveis de Logística, CA e Customer Service.  

Na tabela 5 são apresentados os resultados globais de cada grupo fruto das respostas dos 

fabricantes ao utilizar a escala de Lickert em cima descrita. Interessa referir que no benchmarking 

cada fabricante tem o mesmo peso no cálculo final da avaliação dos distribuidores e que a pontuação 

por grupo depende da importância dada pelo conjunto de fabricantes a cada grupo de questões. Por 

análise da tabela 5 observam-se não só os resultados gerais de cada grupo, como a posição no 

ranking de 10 níveis ocupada pela Sonae, salientando a evolução negativa de avaliação em todos os 

grupos avaliados o que traduz a ocupação da segunda posição em todas as edições desde 2013 a 

nível de eficiência global. 
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Tabela 5: Evolução da pontuação por grupo da Sonae MC de 2013 a 2016 e respetivo lugar no ranking (adaptado de GS1 

(2016)) 

 

Em relação ao relatório da Advantage (2016), foram analisados os 173 questionários respondidos, 

provenientes de 20 fornecedores distintos, a grande maioria multinacionais. O questionário encontra-

se divido em 5 grupos reflexo de áreas de negócio – Relações de Negócios; Pessoal/ Organização; 

Gestão e Desenvolvimento de Categoria; Atuação no Ponto de Venda e Pessoal e Logística – que 

compreendem questões relacionadas com indicadores de desempenho específicos de cada uma (ver 

anexo 5). Os retalhistas são avaliados e priorizados com base no rating de neto favorável, ou seja, na 

diferença percentual entre o número de entrevistados que avaliaram favoravelmente e aqueles que 

avaliaram desfavoravelmente. Ao utilizar uma escala discreta de 5 níveis, uma avaliação favorável 

corresponde a (1) “Um dos melhores” e a (2) “Melhor que a maioria”; ao passo que uma avaliação 

desfavorável corresponde ao nível (4) “Pior do que a maioria” e (5) “Um dos piores”, sendo o (3) uma 

classificação de indiferença perante o desempenho da companhia em causa (ver anexo 6). A Sonae 

apresentou o primeiro lugar no ano de 2015 - dados disponibilizados às empresas no início de 2016, 

lugar que ocupa desde 2010, apresentando a melhor classificação em 3 dos 5 grupos avaliados 

(tabela 6).  

Tabela 6: Performance da Sonae MC geral e por grupo em 2015 (adaptado de Advantage (2016)) 

 

Através dos resultados apresentados podemos concluir que o grupo mais crítico é o do Pessoal e 

Logística, uma vez que nas últimas 3 edições a Sonae MC não só não ocupou o 1º lugar, como viu a 

sua posição descer um lugar na última edição. Tal deve-se à sua logística, muitas vezes identificada 

como pouco eficiente e eficaz, em temas como a partilha de informação necessária para a correta 

planificação da produção e compra de stocks e consequente colaboração entre parceiros. Estes 

resultados vão ao encontro dos apurados pelo benchmarking da GS1 (tabela 5), cujo objetivo é o de, 

a partir do ponto de vista dos fabricantes, conhecer o nível de eficiência dos retalhistas nas atividades 

relacionadas com a CA, analisando unicamente as entregas às plataformas de distribuição. 

Assim, e com base no estudo e na análise dos resultados apurados em cada um dos grupos de 

ambos os benchmarkings, foi possível aferir algumas conclusões úteis para o presente trabalho. Por 
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isso de seguida é feita uma caracterização do retalhista, do ponto de vista dos fornecedores, baseada 

nos 5 grandes grupos de análise do relatório da Advantage (2016) presentes na tabela 6, são estes:   

! RELAÇÕES DE NEGÓCIO: neste ponto salienta-se a forte posição estratégica do retalhista e a 

comunicação clara da estratégia de cada categoria, com auxílio dos PET. Apesar disto os 

fornecedores mencionam a dificuldade de comunicar com a Sonae, devido à multiplicidade de 

interlocutores do retalhista como um ponto de grande melhoria.  

As debilidades identificadas pelos fornecedores são associadas ao aumento exponencial de abertura 

de lojas e ao não acompanhamento deste com um modelo ajustado à realidade, ou seja, o 

crescimento não foi acompanhado da contratação de recursos humanos necessários para a 

manutenção da qualidade do negócio. O principal problema identificado centra-se em recursos 

escassos, ou num uso ineficaz dos mesmos, que afeta o nível de colaboração. Apesar disto focam a 

preocupação do retalhista pela melhoria constante. 

! PESSOAL/ORGANIZAÇÃO: a rotação elevada verificada nas equipas da Sonae MC afeta a 

experiência e a criação de valor para o negócio, sendo esta associada não há falta de formação dos 

quadros, mas há falta de conhecimento do negócio como um todo, o que envolve tanto os aspetos 

comercias como logísticos, para a realização correta das suas funções. Outro dos problemas 

identificado pelos fornecedores é a falta de comunicação visível que existe entre o departamento das 

compras (direção comercial) e os restantes departamentos. 

! GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA CATEGORIA: neste grupo, o desempenho da Sonae é marcado 

pela positiva, com o enfoque na correta promoção dos produtos através de iniciativas eficazes junto 

do consumidor (publicidade, displays, comunicação dentro da loja); na rapidez e eficiência no 

lançamento de novos produtos ou promoções na loja; e no uso correto da gestão de produtos por 

categoria, ao respeitar os princípios de utilização e processos de implementação e rotação, assim 

como a partilha de informação como ferramenta inerente. Esforços ao nível de correções de sortido, 

de incremento e otimização de espaço de loja são feitos em parceria com o fornecedor, de modo a 

criar valor para o cliente. As prioridades dos fabricantes a este nível centram-se na agilidade nos 

lançamentos, na correta e eficaz gestão do sortido e na partilha de informação ao longo do processo, 

principalmente no que se refere a stocks e estimativas de vendas.  

! ATUAÇÃO NO PONTO DE VENDA: a nível de exposição e visualização do sortido no linear e de 

ações no ponto de venda e marketing promocional, a Sonae é avaliada pelos seus fornecedores de 

um modo bastante positivo, apresentando melhorias nos últimos três anos. Apesar disto é nesta área 

que apresenta um dos seus piores desempenhos no que diz respeito ao trabalho conjunto na 

planificação de épocas promocionais. Este é um ponto vastamente referenciado em ambos os 

relatórios como sendo a área mais crítica no desenvolvimento de negócio com a Sonae, devido à 

ausência de um planeamento antecipado das necessidades, à não realização de previsões conjuntas 

e à inexistência de ferramentas de partilha de informação entre os parceiros. 

Os fornecedores colocam o foco na disponibilidade de produto suficiente em stock, para evitar 

quebras em alturas promocionais, e na implementação de um trabalho conjunto em alturas de 
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campanhas, não só pela partilha antecipada de estimativas para a realização de previsões conjuntas, 

mas também por um alinhamento de objetivos de campanha entre parceiros. Segundo os 

fornecedores este ponto deveria fazer parte das tarefas dos comerciais que vivem estas questões no 

seu dia-a-dia de forma intensa, tornando-se sensíveis às necessidades e performance de cada 

produto, e às variações de elasticidade da promoção. 

! PESSOAL E LOGÍSTICA: de maior relevância são os aspetos de partilha de informação suficiente 

para a adequada planificação na produção/stocks, de modo a evitar roturas de stock, e a resolução 

de problemas como um processo longo, penoso e burocrático no que diz respeito a pagamentos, 

resolução de incidências e no tempo de entrega da documentação. A solução apontada pelos 

fornecedores passa por partilhar informação logística, tanto com os fornecedores como a nível 

interno, uma vez que existe falta de comunicação entre as diferentes áreas da Sonae e o nível de 

especialização logístico definido é elevado; e, em seguida, promover a proatividade no planeamento 

logístico através de compromissos partilhados e pela simplificação dos processos. 

De um modo geral todas as melhorias identificadas relacionam-se com a promoção da cooperação 

entre parceiros, de forma a minimizar ruturas e maximizar vendas, focalizando os esforços no cliente. 

Assim a implementação de práticas de melhoria conjunta surge como uma solução necessária e 

iminente, envolvendo a construção de relações de confiança entre parceiros, o que engloba um 

conhecimento elevado de ambas as partes. Para tal torna-se necessário definir os alicerces sobre os 

quais se quer construir estas relações: a transparência da relação pela abertura das instalações, 

dando a conhecer os processos pelos quais cada um é responsável e os desafios que cada um 

enfrenta; o acompanhamento, pelo agendamento de reuniões periódicas de monitorização e apoio 

das iniciativas, e a partilha de informação, indispensáveis para o planeamento e sustentabilidade da 

relação. 

 CONCLUSÃO DO CASO DE ESTUDO 2.5.

No capítulo que termina pretendeu-se conhecer e analisar o grupo Sonae, enumerando as suas 

empresas e respetivas áreas de negócio. Estudou-se de forma detalhada a Sonae MC com o objetivo 

de perceber a sua CA e a sua relação com os fornecedores. Pela análise efetuada foi possível 

identificar que existe um problema na forma como o retalhista se relaciona com os seus fornecedores, 

existindo a necessidade de olhar com detalhe para este problema e tentar encontrar soluções para o 

mesmo. Identificaram-se os seguintes aspetos a ter em conta no futuro:  

! Definição clara dos interlocutores; 

! Promover a partilha de informação logística e explicação clara das incidências verificadas; 

! Promover o alinhamento dos objetivos estratégicos e planeamento conjunto das necessidades, 

especialmente em alturas especiais ou épocas promocionais, evitando ruturas; 

! Realização de previsões, com a partilha de necessidades, vendas e stocks. 

Com base no problema identificado no próximo capítulo será realizada uma revisão de literatura de 

modo a que seja possível, posteriormente, traçar uma metodologia de gestão colaborativa com os 

fornecedores. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

No presente capítulo procedeu-se à realização da revisão de literatura relativa à colaboração na CA. 

Os artigos enumerados no presente capítulo foram retirados da plataforma de busca científica 

“Google Scholar”, pela pesquisa das seguintes palavras-chave: “Supply Chain Collaboration”; 

“Retailer-Supplier Collaboration”; “Buyer-Supplier Relationship” e “Supply Chain Management”. Para 

tal o primeiro passo foi o entendimento da sua definição e consequente importância em termos de 

gestão da CA, identificando as variáveis mais referidas na literatura como necessárias a uma relação 

colaborativa de sucesso e as diferentes etapas a seguir para o atingir. O capítulo termina com a 

análise das tendências futuras da colaboração na CA. 

 A GESTÃO COLABORATIVA DA CADEIA DE ABASTECIMENTO 3.1.

A colaboração na CA é o processo pelo qual duas ou mais entidades da cadeia trabalham em 

conjunto para alcançarem objetivos comuns (Mentzer et al., 2001; Stank et al., 2001; Manthou et al., 

2004; Sheu et al., 2006), com o intuito de tornar o planeamento e execução das operações da CA 

mais eficientes (Cao e Zhang, 2011) de modo a acrescentar valor ao consumidor final através da 

satisfação das suas necessidades (Facwett et al., 2008) cada vez mais específicas e voláteis 

(Simatupang e Sridharan, 2008). Stuart e McCutcheon (2000) acrescentam que este processo deve 

ser baseado na alavancagem das competências core de ambas as partes de modo a ser possível aos 

intervenientes retirar maior rentabilidade da satisfação do cliente do que aquela que seria espectável 

se agissem isoladamente (Stank et al., 2001; Simatupang e Sridharan, 2002; Allred et al., 2011; Cao 

e Zhang, 2011; Yan e Dooley, 2014).  

A colaboração na CA pode ocorrer pela definição de três estratégias diferentes: através da integração 

horizontal, que ocorre entre entidades do mesmo nível da CA; vertical, que acontece com entidades 

de diferentes níveis, como é o caso da colaboração entre fornecedores e retalhistas, e, por fim, a 

lateral, que combina os benefícios e partilha de capacidades da integração vertical e horizontal 

(Barrat, 2004; Simatupang e Sridharan, 2002).  

A gestão colaborativa da cadeia de abastecimento tem sido repetidamente reconhecida na literatura 

por possibilitar performances superiores de cadeia (Mentzer et al., 2008), uma vez que promove a 

cooperação, participação, e a resolução conjunta de problemas entre parceiros, através do 

planeamento conjunto e da fixação de objetivos comuns (Mohr e Spekman, 1994), sendo assim uma 

das mais poderosas técnicas de gestão para responder aos desafios presentes em mercados globais 

altamente competitivos, associados aos rápidos avanços tecnológicos e ao aumento sucessivo da 

procura do consumidor À medida que a concorrência aumenta, o sucesso último de um negócio irá 

depender da capacidade de gestão da complexa rede de relacionamentos negociais que a CA 

envolve (Bowersox, 1997), fazendo com que apenas retalhistas com CA versáteis e ágeis consigam 

conquistar e manter as suas vantagens competitivas (Olugu e Wong, 2009). Tal deve-se a 

consumidores cada vez mais conscientes e exigentes que, como refere Beamon (1999), trouxeram 

novos desafios relacionados com a elevada disponibilidade de produtos substitutos e a exigência de 

ciclos de vida de produto cada vez mais curtos.  
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Mais recentemente, Cao e Zhang (2011) expuseram que a colaboração na CA possibilita a 

construção de uma vantagem colaborativa e potencia a performance das empresas – em termos de 

satisfação dos objetivos financeiros estabelecidos (Yamin et al., 1999; Barua et al., 2004; Li et al., 

2006), cujo impacto das relações está relacionado diretamente com o tamanho das entidades 

colaborantes.  

 AS VARIÁVEIS DA COLABORAÇÃO NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 3.1.1.

A colaboração visa a criação conjunta de valor, ou seja, a possibilidade de entidades colaborantes 

adquirirem, capturarem, trocarem e assimilarem o conhecimento necessário para possibilitar uma 

resposta competitiva ao mercado (Malhotra et al., 2005), fomentando a inovação e a competitividade 

da CA como um todo (Harland et al., 2004). Para que tal aconteça é exigido às partes colaborativas 

um elevado nível de compromisso e de recursos, especialmente na forma de tempo e esforço, na 

medida em que os membros colaborantes estão dispostos a fazer sacrifícios a curto prazo para 

manter uma relação a longo prazo (Wann-Yih Wu et al, 2004), numa forte perspetiva de 

desenvolvimento e manutenção da relação no futuro (Duffy, 2008).  

Para a criação de uma relação colaborativa a confiança é o elemento chave para o seu sucesso 

sendo responsável por suster a relação a longo prazo (Morgan e Hunt, 1994; Mentzer 2001), uma vez 

que é a base da flexibilidade, da inovação e da agilidade (Beth et al., 2003). Sem uma forte base de 

confiança, que só se atinge quando as partes reconhecem que a outra é fidedigna e benevolente 

(Heikkilä, 2002), torna-se impossível para os participantes alcançar o nível de alinhamento desejado 

com a colaboração, bem como o compromisso e a consistência que suportam a tomada de decisões 

colaborativas (Arli et al., 2013). De modo a estabelecer uma colaboração entre parceiros da CA e a 

promover a confiança entre estes, foram definidas as seguintes variáveis enunciadas, com base nos 

autores Cao e Zhang (2011), Sheu et al. (2006) e Arli et al. (2013):  

EXPECTATIVAS E OBJETIVOS CONSISTENTES: de modo a estabelecer uma base de confiança entre as 

partes da CA estas devem alinhar os objetivos estratégicos de cada um, suportados pelos seus 

valores organizacionais (Beth et al., 2003), para que, posteriormente, se possam definir os objetivos 

colaborativos e monitorizá-los pela implementação de métricas comuns e standards operacionais, 

com a intenção de garantir padrões de qualidade e segurança (Arli et al., 2013). O grau de 

consistência dos objetivos traduz-se no nível de compatibilidade dos objetivos entre os parceiros da 

CA (Angeles e Nath, 2001), sendo que no caso de plena congruência os parceiros sentem que os 

seus objetivos pessoais colidem por inteiro com os mútuos (Lejeune e Yakova, 2005). 

ORIENTAÇÃO A LONGO PRAZO E ALINHAMENTO DE INCENTIVOS: grau de esforço empregue por cada uma 

das partes no desenvolvimento de uma relação duradoura, visível na partilha de recursos na forma 

de, por exemplo, tempo, dinheiro e instalações (Sheu et al., 2006), de modo a assegurar o retorno do 

investimento inicial. Assim é necessário que, ao longo de toda a relação, exista uma sincronização 

das decisões, num processo pelo qual parceiros da CA tomam decisões relacionadas com o 

planeamento e as operações que visam otimizar os benefícios da cadeia (Simatupang e Sridharan, 

2002). As decisões de planeamento, referentes à planificação estratégica de operações e ao 

agendamento da produção, ao aprovisionamento e à gestão das entregas e consequente distribuição 
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(Lockamy e McCornack, 2004), são necessárias para determinar a forma mais eficiente e eficaz de 

utilizar os recursos das empresas de modo a que um conjunto de objetivos definidos seja cumprido 

(Cao e Zhang, 2011).  

Um dos pré-requisitos para o compromisso da colaboração é a expectativa de retornos positivos para 

ambas as partes (Lambe et al., 2001), o que implica a definição clara dos benefícios (Cao e Zhang, 

2011). Desse modo o alinhamento de incentivos, que se refere ao processo de partilhar custos, riscos 

e benefícios entre os parceiros da CA (Simatupang e Sridharan 2002), requer a definição cuidadosa 

de mecanismos de partilha de ganhos proporcionais ao investimento feito e risco associado de forma 

equitativa (Lee e Whang, 2001). Dyer (1996) realça que as parecerias de sucesso são aquelas onde, 

para além de ambas as partes demonstram vontade de se comprometerem com os ativos 

necessários para o desenvolvimento futuro, os ganhos e perdas são equitativamente distribuídos 

(Manthou et al., 2004).   

INTERDEPENDÊNCIA: a dependência de uma empresa em relação a outra traduz-se na necessidade 

que esta tem de manter a relação com o seu parceiro para que os seus objetivos sejam alcançados 

(Emerson, 1962; Heikkilä, 2002), resultando na alteração do comportamento da parte dependente em 

favor daquela de quem depende (Provan e Gassenheimer, 1994). A interdependência entre as partes, 

que acontece quando uma das partes não controla por completo as operações da CA (Sheu et al., 

2006), motiva a vontade de negociar transferências funcionais entre as mesmas, compartilhar 

informações importantes e participar num planeamento conjunto (Handfield, 1993; Heikkilä, 2002). 

HISTÓRICO TEMPORAL: Heide e John (1990) e Mohr e Spekman (1994) sugerem que esta variável 

contribui para o aumento das expectativas em relação aos benefícios provenientes, o que se traduz 

num consequente incremento do nível de cooperação entre as partes. A duração de uma relação 

existente irá afetar a orientação das partes a longo prazo (Ganesan, 1994) e a realização de futuros 

investimentos específicos (Bensaou e Anderson, 1999), uma vez que à medida que a relação evolui 

no tempo, a confiança entre as partes aumenta e o compromisso entre elas também (Min et al., 

2005).   

PARTILHA DE INFORMAÇÃO: reflete-se na quantidade de informação relevante, precisa e confidencial 

que é partilhada de forma periódica entre os parceiros da CA (Angeles e Nath, 2001; Cagliano et al., 

2003; Sheu et al., 2006). A partilha de informação é descrita na literatura como o coração (Lamming, 

1996); o ingrediente essencial (Min et al., 2005), o requerimento chave (Sheu et al., 2006) e a base 

(Lee e Whang 2001) da colaboração na CA. Mohr et al. (1996) reconhecem a importância da 

comunicação nas relações entre organizações, uma vez que a sucessiva melhoria ao nível da 

comunicação tem sido associada ao compromisso entre as partes, ou seja, à existência de uma 

relação orientada para o futuro (Morgan e Hunt, 1994), cujo sucesso é diretamente proporcional ao 

nível de informação partilhada (Bowersox et al., 2000; Cannon e Perreault, 1999). No início dos anos 

80 deu-se o aparecimento de novos paradigmas de gestão focadas na coordenação do fluxo material 

na CA (Mason-Jones e Towill, 2000; Simchi-Levi et al., 2003, contudo a mesma atenção não foi dada 

à otimização do fluxo de informação o que levou ao aparecimento de um problema da CA 

denominado bullwhip effect. Este fenómeno que traduz a grande variação entre as encomendas feitas 
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ao fornecedor e as vendas reais dos consumidores (Lee et al.,1997), origina níveis de inventário 

elevados e baixos níveis de serviço ao consumidor (Metters, 1997). A eliminação deste efeito 

demonstra-se como algo vital para o ganho de uma vantagem competitiva, através da partilha de 

informação principalmente ao nível do retalhista, como é o caso das informações no ponto de venda 

(POS), com os restantes membros da CA (Lee et al., 1997; Li et al., 2006). Para tal acontecer, e 

como foi referido por Yu et al. (2001, 2002) e Zhao et al. (2002a; b), os retalhistas necessitam de 

conhecer os benefícios que poderão advir desta pareceria. Assim os membros a montante de si na 

CA, como produtores e fornecedores, devem estabelecer com os retalhistas metodologias de partilha 

de informação, uma vez que são os retalhistas os que se encontram mais perto do mercado e 

apresentam um melhor conhecimento sobre o comportamento dos consumidores, produtos e 

mercado. Torna-se necessário para parceiros da CA desenvolver um tipo de comunicação 

colaborativa, canal este que, segundo Goffin et al. (2006) e Tuten e Urban (2001) deve ser frequente, 

informal e bidirecional. 

PARTILHA DE RECURSOS: traduz-se no processo de alavancar e investir em capacidades, recursos e 

bens com outros membros da CA (Cao e Zhang, 2011). As iniciativas conjuntas são realizadas para 

melhorar a eficiência das diferentes entidades ao longo da CA (Sheu et al., 2006), sendo exemplos 

destas os sistemas de gestão de inventário, pelos quais o fornecedor gere o inventário do seu 

produto decidindo a quantidade de produto necessária a encomendar (Sabath et al., 2001). Um 

exemplo disto é o VMI, popularizado nos anos 80 pela Walmart e pela Procter & Gamble (Waller et 

al., 1999), mas subsequentemente implemente por muitas outras empresas líder, como foi o caso da 

GlaxoSmithKline (Danese, 2004), Electrolux Italia (De Toni e Zamolo, 2005), Nestlé e Tesco (Watson, 

2005). Nesta iniciativa colaborativa da CA o fornecedor decide os níveis de inventário de cada 

produto e as políticas de inventário apropriadas para os manter, e o retalhista é responsável por 

possibilitar o acesso do fornecedor, em tempo real, aos níveis do seu inventário e por estabelecer um 

certo NSF e requerimentos de ocupação do seu espaço, que serão considerados pelo fornecedor 

(Sari, 2008). A implementação deste sistema resulta numa vantagem competitiva tanto para 

fornecedores como para retalhistas, uma vez que para os primeiros resulta na redução do bullwhip 

effect (Lee et al., 1997), a par de uma melhor utilização da sua capacidade de produção (Waller et al., 

1999) e da sincronização do seu planeamento de abastecimento (Waller et al., 1999; Çetinkaya e 

Lee, 2000) e , para os segundos, traduz-se numa maior disponibilidade do produto assim como num 

incremento no nível de serviço, ao mesmo tempo que se reduzem custos relacionados com a 

monitorização de inventários e de encomendas (Waller et al., 1999; Achabal et al.,2000). 

Outro dos sistemas de gestão de inventário é o Collaborative Planing, Forecasting and 

Replenishment (CPFR) que surge como resposta aos principais problemas identificados na 

adaptação do VMI, sendo que um dos seus requisitos é o desenvolvimento conjunto de previsões de 

procura, produção e planos de compra pelos membros da CA, assim como planos de reposição de 

inventário (Aviv, 2002). Esta é uma iniciativa que acrescenta valor na CA ao reduzir o inventário e 

aumentar o nível de serviço, frutos de um alinhamento mais ajustado entre a procura e a oferta (Foote 

e Krishnamurthi, 2001; Fliedner, 2003). Apesar dos benefícios, a sua implementação é difícil ao exigir 

recursos organizacionais mais intensivos do que o VMI e de necessitar de uma forte base de 
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confiança mútua entre os parceiros (Barratt e Oliveria, 2001; Fliedner, 2003), o que resulta num 

processo de implementação difícil. 

 AS ETAPAS DA COLABORAÇÃO 3.1.2.

Com base na pesquisa realizada definem-se as seguintes etapas na implementação de uma relação 

colaborativa entre fornecedor e retalhista, que devem ter como base a partilha de informação, o 

planeamento conjunto, a resolução de problemas conjunta, a medição da performance colaborativa e 

a alavancagem de recursos e capacidades (Min et al., (2005)).  

ALINHAMENTO INTERNO: antes de iniciar uma relação colaborativa as empresas devem conhecer a 

estratégia da sua CA, além da sua estrutura e cultura, de modo a aferirem qual o valor que a cadeia 

deve criar e entregar aos clientes finais (Fawcett et al., 2008), sendo que o mapeamento do estado 

atual da CA se demonstra como uma ferramenta útil para a determinação daquilo que é necessário 

fazer internamente e do que se quer conquistar com a parceria externa (Min et al., 2005). Barrat 

(2004) enuncia que numa primeira fase o entendimento claro de certas questões relativas à 

colaboração entre entidades, como a definição do como e do porquê da relação, a enumeração das 

atividades e elementos envolvidos e o modo como se irá colaborar, são aspetos que necessitam de 

ser clarificados antes de se proceder à tomada de decisão pela colaboração.  

SEGMENTAÇÃO E SELEÇÃO DOS FORNECEDORES: Segundo Arli et al. (2013) o maior desafio da 

colaboração na CA é a seleção dos fornecedores com quem se pretende construir parcerias 

corporativas com base no seu valor estratégico, uma vez que o elevado nível de compromisso 

exigido, pelo elevado custo em tempo e recursos, não permite colaborar com todos com a mesma 

profundidade. Com base na Matriz de Kraljic que, segundo Caniels e Gelderman (2005) é vista como 

uma ferramenta eficiente para a determinação do posicionamento do fornecedor e consequente 

priorização, foram construídas na literatura matrizes de auxílio à seleção de fornecedores, sendo que 

os dois exemplos seguintes são fruto de dois estudos levados a cabo por diferentes consultoras. 

Tevelson et al. (2013) indicam que a seleção de um fornecedor deve depender do seu peso nos 

gastos do retalhista incorridos na categoria, ou seja, o seu impacto económico, e na sua capacidade 

de diferenciação da concorrência ao entregar um produto ou serviço mais valorizado pelo consumidor 

(figura 5).   

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Matriz de seleção de fornecedores com base no seu impacto económico e grau de diferenciação (adaptado de 

Tevelson et al. (2013)) 
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Noor et al. (2013), por sua vez, referem que o retalhista necessita de priorizar os seus fornecedores 

com base no seu valor estratégico, ao mapear a importância dos produtos por ele fornecidos versus a 

facilidade de os obter (figura 6, matriz (1)). Em paralelo a performance de cada fornecedor deve ser 

revista e confrontada com as capacidades necessárias à colaboração, de modo a aferir inicialmente 

qual o possível contributo futuro do fornecedor (figura 6, matriz (2)). Desta forma, e auxiliado por 

estas 4 variáveis de decisão, o retalhista estaria em condições de definir quais os fornecedores com 

quem pretenderia colaborar, ao posicioná-lo na matriz representada na figura 7, pela análise dos 

trade-offs mencionados anteriormente.  

 

Figura 6: Matrizes para avaliação do fornecedor com base: (1) na sua propensão de criar valor e (2) na sua performance e 

capacidade (adaptado de Noor et al. (2013)) 

 

Figura 7: Matriz de seleção de fornecedores (adaptado de Noor et al. (2013)) 

Benavides et al. (2012) salientam a importância de selecionar parceiros com base nas suas 

capacidades, objetivos estratégicos e valor potencial, o que implica aferir se existe um interesse 

mútuo para a colaboração, ou seja, se as duas partes têm interesses estratégicos comuns suficientes 

e se o parceiro tem as infraestruturas e os processos necessários para a construção de uma 

colaboração.  
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AQUISIÇÃO DAS CAPACIDADES E RECURSOS NECESSÁRIOS: a colaboração na CA requer que os parceiros 

adaptem o seu modelo de negócios de forma a trabalharem em conjunto (Min et al.,2005), desse 

modo é fundamental a seleção de fornecedores que permitam colaboração em áreas onde ambos os 

parceiros tenham algum nível de conhecimento sobre a mesma. O que se pretende é apostar na 

construção de parecerias baseadas nas suas forças e não nas fraquezas (Benavides et al., 2012). 

Deste modo Noor et al. (2012) referem que, alinhado aos objetivos estratégicos das empresas, é 

necessário perceber o modo como se vai colaborar, ou seja, se as entidades irão colaborar como 

parceiros para unicamente reduzir custos, para acrescentar valor à parceria ou se pretendem 

trabalhar para inovar. Nesta fase é necessário dedicar recursos interfuncionais e assegurar o 

envolvimento da liderança de ambas as entidades, uma vez que uma colaboração de sucesso 

começa no topo e depende do seu envolvimento, tanto pela clarificação da orientação para a 

colaboração como pela alocação dos recursos necessários para a suportar (Benavides et al., 2012).  

DESENHO DA METODOLOGIA: a metodologia deve ser delineada com o intuito de concretizar os objetivos 

estratégicos conjuntamente definidos, métricas comuns a ser usadas, e monitorização dos impactos 

da colaboração em cada participante, suportada pela partilha de informação, pela sincronização das 

decisões, pelo alinhamento estratégico e pela integração dos processos da CA (Simatupang e 

Sridharan, 2005). Segundo Lambert et.al (2004) a colaboração na CA está muitas vezes associada a 

uma caraterística específica de impacto substancial na cadeia que pode ser o ponto de arranque para 

o desenho de uma metodologia dependente dos esforços de ambos. 

MEDIÇÃO DA PERFORMANCE COLABORATIVA - SELEÇÃO E DEFINIÇÃO DE MÉTRICAS: com o objetivo de 

monitorizar a relação colaborativa, Simatupang e Sridharan (2005) defendem que devem ser 

elaboradas e implementadas métricas de performance que guiem e orientem os membros da CA em 

direção a melhorias de performance. Para tal os autores realçam a importância da delimitação dos 

intervenientes responsáveis por monitorizar o processo, e da definição conjunta dos indicadores 

(Brewer e Speh, 2001) fruto dos objetivos estratégicos traçados (Lohman et al., 2004). Uma das 

maiores dificuldades das empresas é a de definir métricas orientadas para o consumidor (Brewer e 

Speh, 2001), sendo que métricas como on time delivery (Forslund e Jonsson, 2007;2010), níveis de 

serviço, entrega de produtos sem defeitos ou os indicadores relacionados com o manuseamento 

eficiente, continuam a ser muito importantes para fornecedores e retalhistas (Theodoras et al., 2005). 

Min et al. (2005) salientam que o sucesso de uma colaboração não pode ser assegurado sem a 

adequada monitorização e mensuração da performance, o que só é alcançado com o 

desenvolvimento e utilização de métricas capazes de avaliar os resultados e assim identificar lacunas 

que precisam de ser ultrapassadas. Forslund e Jonsson (2007) recomendam que as entidades 

colaborantes da CA cheguem a um consenso relativo ao que medir, com que frequência e de que 

forma o fazer, e, por fim, a forma como vão comunicar os resultados. Desse modo é necessário que 

se defina uma rotina de avaliação de performance periódica, que pode realizar-se sobre a forma de 

revisões mensais do status dos KPIs definidos, revisões de negócio trimestrais e atualizações 

frequente das métricas ou objetivos chave (Min et al.,2005).  
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 A VANTAGEM COLABORATIVA  3.1.3.

A vantagem colaborativa, ou vantagem competitiva conjunta (Jap, 2001), refere-se aos benefícios 

oriundos da parceria colaborativa na CA, conquistados aos seus concorrentes (Cao e Zhang, 2011), 

que não poderiam ter sido alcançados por qualquer uma das empresas isoladamente (Jap, 2001; 

Vangen e Huxham, 2003). Para identificar os benefícios provenientes da colaboração, é necessário, 

segundo Duffy e Fearne (2004), avaliar a performance da vantagem colaborativa do ponto de vista da 

empresa colaborante. Assim, e com base no trabalho realizado por Cao e Zhang (2011), a vantagem 

colaborativa é resultado dos 5 componentes apresentados em seguida: 

EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS, considerada como uma medida de sucesso e um fator determinante para 

a rentabilidade, este componente traduz-se no nível de competitividade da parceria em termos de 

custo quando comparada com os seus concorrentes (Bagchi e Skjoett-Larsen, 2005), alcançada pela 

partilha de informação, por melhorias dos processos logísticos, pelo desenvolvimento dos produtos e 

pela tomada de decisão conjunta.  

PROMOVER A FLEXIBILIDADE ou apresentar a capacidade de ser customer responsivenss (Kiefer e 

Novack, 1999; Holweg et al., 2005), não é mais do que a aptidão de, pela colaboração, a empresa 

alterar os seus processos com o intuito de modificar as caraterísticas, do produto ou serviço, 

solicitadas pelo consumidor (Gosain et al., 2004). Cao e Zhang (2011) definem esta componente 

como o grau de adaptabilidade e suporte de uma empresa às mudanças no produto e serviço 

oferecidos, em termos de caraterísticas, volume e velocidade, como resposta às alterações do 

mercado. Bagchi e Skjoett-Larsen (2005) reforçam que as empresas atualmente centralizam as suas 

atenções e esforços na satisfação das necessidades do consumidor, ao solicitar os seus inputs na 

fase de design, de modo a otimizar a aceitação posterior do produto ou serviço pelo cliente. 

SINERGIAS DE NEGÓCIO, traduzida na combinação de perspetivas, recursos e capacidades de um grupo 

de pessoas e organizações, de modo a que os retornos produzidos pela colaboração sejam 

superiores à soma dos benefícios individuais (Shannon, 1998). A sinergia fomenta um conhecimento 

mais abrangente dos problemas, uma vez que como entidades colaborativas estas conseguem ter 

uma visão holística da cadeia, o que possibilita uma análise mais abrangente dos problemas e 

oportunidades (Kreuter et al., 2002). 

QUALIDADE, na medida em que o produto disponibilizado pela parceria colaborativa apresenta 

qualidade superior e acrescenta mais valor ao consumidor do que o produto disponibilizado pela 

concorrência (Li et al., 2006). É expectável, segundo Cao e Zhang (2011), que empresas que 

respondam de forma rápida às necessidades do consumidor com elevada qualidade e inovação, e um 

excelente serviço pós-venda, construam relações de confiança com o consumidor e aumentem a sua 

quota de mercado devido ao consequente incremento da rentabilidade. 

INOVAÇÃO fruto do trabalho conjunto dos parceiros da CA para introduzir novos processos, produtos 

ou serviços de forma rápida e frequente através da partilha de conhecimento, e da resolução conjunta 

de problemas (Cao e Zhang, 2011). Handfield e Pannesi (1995) as empresas precisam de procurar 
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inovar de forma contínua e moderada devido à exigência do consumidor por produtos com ciclos de 

vida cada vez mais curtos.  

 OS BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO 3.1.4.

A colaboração promove o compromisso entre parceiros para o planeamento, elaboração de 

previsões, aprovisionamento, partilha de informação, partilha de recursos e incentivos (Aviv, 2007), o 

que permite aos parceiros, ao serem sensíveis e reativos às alterações na procura do consumidor 

(Cao e Zhang, 2011) beneficiarem dos esforços empregues. Diversos são os autores, como Singh e 

Mitchell (1996), Arli et al. (2013) e Park et al. (2004), que referem a redução de custos, a partilha de 

riscos, a complementaridade de recursos, a rápida capacidade de resposta, a transferência de 

conhecimento -como fonte de ideias para novos produtos (Kalwani e Narayandas, 1995) - e a 

melhoria no serviço prestado ao cliente como alguns dos benefícios das parcerias colaborativas.  

Batch et al. (2003) enuncia que o sucesso da colaboração para a cadeia é descrito pelos “três A´s”, a 

sincronização da agilidade, com a adaptabilidade e o alinhamento de toda a CA, uma vez que o custo 

reduzido e a velocidade elevada já não são por si só suficientes para conceder uma vantagem 

competitiva às empresas sobre a concorrência (Lee et. Al, 2004). Desse modo Lee (2014) explica que 

a cadeia necessita de ser ágil para responder às mudanças repentinas da procura ou oferta; 

adaptável para se adequar às alterações e exigências do mercado e alinhada, uma vez que os 

interesses de todos os membros da CA estão alinhados de modo a que maximização dos interesses 

próprios de cada entidade otimize, por sua vez, a performance da cadeia. 

Apesar das vantagens da colaboração na CA, muitas empresas não desenvolvem uma colaboração 

formal devido à falta de entendimento relativo ao compromisso exigido e aos frutos deste a longo 

prazo (Barrat, 2004; Ramanathan et al., 2011). Outro dos problemas identificados é a existência de 

barreiras culturais e estruturais que existem entre entidades independentes da CA (Stank et al., 2001; 

Fawcett et al., 2012). A adoção e implementação de uma perspetiva global demonstra-se como um 

problema pois as diferentes entidades da CA desempenham as suas funções e responsabilidades 

como entidades singulares e isoladas, guiadas apenas por uma perspetiva local, associada, muitas 

vezes, a um comportamento oportunista (Togar e Shridharan, 2002).  

 O FUTURO DA COLABORAÇÃO  3.2.

De modo a poder delinear uma metodologia de colaboração, torna-se essencial conhecer as 

tendências do setor do retalho influenciadas pelo perfil do consumidor atual. Em Portugal tem-se 

assistido a uma guerra promocional muito intensa. Desde a grande campanha promocional do 1º de 

Maio levada a cabo pela Jerónimo Martins em 2012, que os retalhistas começaram a desenvolver 

estratégias unicamente focadas no preço e na intensidade promocional, tendências que já se 

verificavam mundialmente. Atualmente uma estratégia focada unicamente no custo não se mostra 

eficaz, uma vez que uma promoção traz pouco ou nenhum retorno para o retalhista, dado que o 

consumidor atual, habituado à intensidade promocional, não incrementa as suas compras nestes 

períodos. De extrema importância é a adaptação desta estratégia de preço, de modo a que o foco 

não seja unicamente o curto prazo, mas analisar e compreender as tendências do mercado para o 
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médio prazo, de modo a promover a sustentabilidade e eficiência da CA. Dito isto, e com base no 

seguinte relatório de consulta Capgemini (2013; 2015), que analisa as tendências futuras da CA para 

2020, são mencionadas as 5 grandes tendências com maior impacto na indústria do retalho e dos 

bens consumíveis, são elas: 

• SAÚDE E BEM-ESTAR: o envelhecimento da população e o aumento da esperança de vida são 

dois dos fatores responsáveis pela crescente procura por produtos saudáveis e naturais, que 

promovem a qualidade de vida, não só a nível físico, mas também emocional, espiritual e 

intelectual. Aspetos como a saúde, a segurança e o bem-estar são consecutivamente fatores 

de maior relevância tanto para consumidores como para fornecedores e retalhistas. O futuro 

passará por disponibilizar esta solução para todos os orçamentos. 

• LUTA PELOS RECURSOS: a luta pela prosperidade económica e o consequente incremento da 

classe média, verificado principalmente nos países emergentes, irá resultar na transformação 

das zonas urbanas em megacidades. Mais consumidores significa uma maior procura, mas 

esta não se traduz numa maior disponibilidade de recursos uma vez que estes são limitados. 

O acesso limitado aos recursos, como a energia, a água e os bens alimentares, irá traduzir-se 

num ambiente mais competitivo e em preços mais altos. 

• SUSTENTABILIDADE: o consumidor atual é dotado de conhecimento sobre o impacto que o seu 

consumo tem no ambiente, desse modo este procura uma maior transparência relativa ao 

produto que adquire, não só em termos de composição, mas também de produção, visando a 

promoção de operações sustentáveis e a utilização de materiais e produtos reciclados, 

eliminando o desperdício. Os consumidores irão orientar as suas escolhas para retalhistas 

que sejam pioneiros no combate contra as alterações climáticas e na promoção da proteção 

do ambiente. 

• MUNDO DIGITAL: a evolução tecnológica disponibilizou uma nova forma de estar continuamente 

em contacto com o cliente através de diferentes pontos de contacto. O aumento da procura 

de bens irá desencadear o aparecimento de novos modelos de serviço via online, focados 

não só na venda de produtos, mas em proporcionar experiências de compra singulares 

moldadas às necessidades de cada consumidor. 

• TRABALHO DO FUTURO: o aumento de mão-de-obra especializada, suportado pelo uso das 

novas tecnologias e por níveis de educação sucessivamente mais altos, traduz-se num 

desfaio para as empresas na medida em que estas, num ambiente altamente competitivo e 

exigente, devem atrair, manter e desenvolver futuros líderes para o retalho. 

O grande objetivo das empresas será sempre o de tornar o seu negócio sustentável e, para isso, 

torna-se necessário otimizar a CA tornando-a partilhada, algo que só será possível através de uma 

estreita colaboração entre todas as suas entidades, alterando a concorrência tal e qual como a 

conhecemos. As tendências observadas em cima, como o crescimento das zonas urbanas, o 

envelhecimento da população e a rápida adaptação do consumidor às novas tecnologias, são alguns 

dos fatores que irão mudar significativamente o comportamento de compra do consumidor. O 

consumidor do futuro irá procurar fazer as suas compras online a partir de casa e recebê-las num 
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sítio conveniente, no menor tempo possível sem perder qualidade, o que para os retalhistas 

significará desenvolver novos mecanismos para entrega, tanto em casa como em pontos de pick-up.  

A adaptação de tecnologias na CA, de modo a que uma maior transparência e visibilidade de todos 

os processos envolvidos seja alcançada, irá resultar num novo modelo de negócios assente numa 

“colaboração para competir”. A transparência na partilha de informação, com o acesso a dados de 

POS, previsões e níveis de inventário, e a partilha dos meios, sejam eles tecnológicos ou as suas 

próprias instalações, irão resultar num acréscimo de valor para o cliente, o foco de todos os parceiros 

da CA. Esta nova forma de competir irá traduzir-se também na logística que passará a contar com 

plataformas logísticas colaborativas, transporte colaborativo e irá apostar na construção de hubs ou 

de centros de consolidação regionais, em funcionamento de Cross Docking. Assim o desempenho da 

CA não poderá ser avaliado apenas por KPIs de eficiência, focados em custos, disponibilidade e 

consolidação de encomendas, mas também por indicadores de desempenho de eficácia, traduzidos 

na disponibilidade de stock em loja, na redução de emissões de CO2, no incremento do nível de 

serviço prestado ao cliente e na redução do lead time. 

 CONCLUSÕES DA REVISÃO DE LITERATURA 3.3.

Tendo em consideração a revisão de literatura realizada, as seguintes conclusões são cruciais para o 

desenvolvimento futuro do presente trabalho: 

! A colaboração permite aos membros colaborantes retirar maior rentabilidade da satisfação do 

cliente do que aquela que seria espectável se agissem isoladamente.  

! A base de qualquer relação colaborativa é a confiança, sendo que esta irá definir o sucesso da 

mesma. Apesar disso, existe um conjunto de variáveis a trabalhar e a promover de modo a que a 

confiança seja possível, das quais se destaca a definição clara dos benefícios e riscos 

provenientes da colaboração, a importância da partilha de informação, o planeamento e a 

resolução de problemas em conjunto, a medição da performance colaborativa e a alavancagem 

de recursos e capacidades.  

! O objetivo da colaboração é a conquista de uma vantagem colaborativa, o que pode ser 

alcançado por melhorias a nível de eficiência de processos, qualidade e inovação, mas também 

por melhorias resultantes do incremento da flexibilidade de ambas as partes e das sinergias de 

negócio. 

! Os benefícios da implementação da colaboração na CA são diversos, sendo que o objetivo 

pretendido é o de fomentar uma CA ágil, adaptável e alinhada. Apesar das inúmeras melhorias, a 

implementação da colaboração ainda é um processo difícil devido à desconfiança entre as partes 

e à inexistência de um alinhamento estratégico que lhes limite os benefícios futuros. 

! As tendências do futuro irão alterar o perfil do consumidor de modo significativo, assim as 

entidades da cadeia terão que colaborar de modo a permanecerem sustentáveis, eficazes e 

eficientes. 
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4. METODOLOGIA COLABORATIVA  

Assente na informação recolhida, foi desenvolvida uma metodologia de colaboração, representada na 

figura 8, que através do mapeamento dos fluxos físicos (materiais e produtos desde o fornecedor até 

ao cliente final), administrativos e temporais, pretende juntar fornecedor e retalhista numa estreita 

relação colaborativa que promova a identificação de oportunidades de melhoria e minimize entropias 

na cadeia numa perspetiva end-to-end.  

 

Figura 8: Desenho da metodologia colaborativa proposta 

A metodologia apresentada foi desenvolvida com base não só no estudo da revisão de literatura 

apresentada no capítulo 3, mas também na análise de um trabalho anterior da Sonae MC 

desenvolvido em parceria com o Instituto Kaizen, cujo objetivo era unicamente o mapeamento físico 

da cadeia, sem existir qualquer plano de acompanhamento e monitorização da relação. Deste modo o 

presente capítulo inicia-se com a recolha de todas as conclusões retiradas até ao momento, 

essências para a construção de uma metodologia que se ajuste ao posicionamento estratégico da 

Sonae MC, seguido da descrição pormenorizada das diferentes etapas da metodologia assim como 

das ferramentas utilizadas em cada uma delas. 

 ALAVANCAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA COLABORATIVA 4.1.

Com o desenvolvimento do presente trabalho, cujo objetivo se traduz na elaboração de uma 

metodologia de gestão colaborativa que promova a eficácia e eficiência da CA, é importante que 

inicialmente se agreguem as conclusões retiradas, até aqui.  Pretende-se que estas possam não só 

alavancar como suportar o desenho de uma metodologia assente nas necessidades reais da 

Companhia. Desse modo, e no decorrer do presente documento, foram retiradas as seguintes 

conclusões: 

i. Atualmente a estrutura organizativa da Sonae MC não permite uma gestão integrada da CA e, 

consequentemente, dos seus fornecedores, tendo-se revelado de extrema importância considerar 

num trabalho futuro: 

! A definição clara de um interlocutor que represente a CA para o fornecedor, responsável por 

identificar e discutir melhorias de cadeia, visando a sustentabilidade da mesma; 

! A partilha de informação logística, com a consequente identificação das anomalias e 

respetivas indicações de resolução, mas também o alinhamento dos objetivos estratégicos 

das entidades em alturas especiais ou épocas promocionais, de modo a evitar ruturas 

desnecessárias; 



 
 

35 

! O alinhamento estratégico anterior à colaboração, de modo a que as áreas comercial e de 

logística de ambos os intervenientes se encontrem em concordância com os objetivos 

traçados. 

! A definição de KPIs para avaliação da CA, não só de eficiência, relacionados com o custo e o 

volume, mas também de eficácia, espelho da satisfação das necessidades do consumidor 

com o melhor nível de serviço passível de se prestar. 

ii. A consideração das vantagens competitivas atuais salientadas pelos fornecedores e sob as quais 

se devem construir relações de confiança, são estas: 

! A aposta em produtos de qualidade adaptados ao estilo de vida saudável; 

!  Modernização das lojas Sonae MC, com o intuito de tornar a experiência de compra única e 

singular, fidelizando o consumidor; 

! A correta e eficiente promoção dos produtos e a rapidez associada ao lançamento de novos 

produtos ou às promoções em loja, acompanhada da boa visibilidade e qualidade de 

exposição dos produtos verificada nos pontos de venda da Sonae MC.  

iii. Necessidade de definir uma metodologia colaborativa que explore: 

! Uma relação de longo prazo com fortes bases de confiança e assente em expectativas e 

objetivos consistentes, na interdependência, na partilha de informação e recursos e em 

processos de decisão e de resolução de problemas conjuntos; 

! A conquista de uma vantagem colaborativa por melhores resultados alcançados em conjunto 

do que isoladamente, através do incremento da eficiência dos processos, das sinergias 

resultantes e das melhorias verificadas a nível de qualidade e inovação; 

! O desenho de um processo rigoroso assente nos aspetos descritos e que contemple um 

alinhamento interno, a segmentação e seleção dos fornecedores, a escolha dos passos 

metodológicos e a monitorização da relação, numa perspetiva de melhoria contínua. 

! A consideração das tendências futuras da CA, principalmente no que diz respeito ao 

incremento da procura nos nichos de mercado (saúda e bem-estar), ao incremento de lojas 

de pequeno formato e ao desenvolvimento do e-commerce. 

 ETAPAS METODOLÓGICAS 4.2.

A metodologia proposta, desenhada com base nas etapas referidas na revisão de literatura na 

subsecção 3.1.2, tem como objetivo incrementar a flexibilidade e agilidade na introdução de 

alterações potenciadas pela cooperação que eliminem o desperdício e acrescentem valor à cadeia, 

ao potenciar o desempenho das partes colaborantes.  

A Sonae tem vindo a trabalhar na última década de modo exaustivo na melhoria da sua performance 

interna, principalmente no que diz respeito à implementação de práticas de melhoria contínua nos 

seus entrepostos e lojas, assim como na otimização dos seus processos, nomeadamente em 

indicadores produtividade e exigências dos fluxos PBS e PBL. Acontece que estas alterações 
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focalizadas na otimização das operações realizadas dentro dos limites da cadeia da Sonae MC estão, 

eventualmente, a gerar um desperdício não quantificável a jusante da sua cadeia. Num mercado 

altamente marcado pelas campanhas promocionais, o trabalho de retalhistas e fornecedores na 

última década tem sido focalizado nos seus processos internos, principalmente no que diz respeito ao 

aprovisionamento e reaprovisionamento, de modo a responder a necessidades rápidas e voláteis. 

Torna-se necessário, no virar da década, potenciar a colaboração como fonte de partilha de 

conhecimento, riscos e informação, para estruturar uma cadeia de resposta eficiente, rápida e precisa 

a um novo cliente, mais consciente e exigente. 

Em seguida são descritas individualmente as etapas constituintes da metodologia colaborativa 

proposta, realçando não só os objetivos pretendidos em cada etapa, mas também a organização 

proposta para a sua realização, assim como as ferramentas utilizadas desenvolvidas no decorrer do 

presente trabalhado, fruto da necessidade de monitorizar as etapas. Estas etapas são: avaliação e 

seleção; caraterização; reunião de kick-off; reunião de mapeamento; reunião de alinhamento; visita a 

loja; compromisso de gestão de topo e reuniões de monitorização. 

 AVALIAR E SELECIONAR 4.2.1.

Antes de iniciar a implementação da metodologia torna-se necessário, como refere Fawcett et al. 

(2008), conhecer os objetivos estratégicos da companhia, de modo a que a metodologia seja 

baseada nas necessidades, forças e fraquezas da empresa, e não numa realidade desajustada ao 

seu normal funcionamento e desalinhada com os seus objetivos. Assim identifica-se o 

desenvolvimento desta metodologia como uma das orientações estratégica da Sonae, identificada 

não só no plano estratégico da DGCA denominado como Plano de Ações e Recursos, como 

salientado pelo Administrador como uma área de foco para o desenvolvimento estratégico da CA. 

Pretende-se com isto que internamente a companhia esteja alinhada em termos de objetivos 

estratégicos futuros, o que envolve um levantamento dos projetos em curso na empresa que se 

poderão relacionar com esta temática e impactar a implementação desta metodologia. 

Ainda na fase de alinhamento é necessário validar a colaboração junto da área comercial e logística. 

Para tal deve proceder-se a uma reunião com as direções de gestão de categorias e gestão de 

stocks, responsáveis pelas categorias fornecidas pelo fornecedor, apresentando os objetivos do 

projeto, o âmbito, a metodologia seguida e dando espaço para a identificação das oportunidades de 

melhoria presentes em cada uma das áreas. Do mesmo modo os SCPB devem ser incluídos neste 

processo de modo a aferir se existe algum contingente de momento. 

Fruto da necessidade de validar o início do trabalho colaborativo, definiram-se três níveis nos quais 

os intervenientes das diferentes direções têm que posicionar o fornecedor. O seu posicionamento tem 

que transparecer a possibilidade de iniciar uma relação colaborativa. Esta escala caracteriza-se por: 

" Fornecedor Suspenso – relação contingente entre as partes, nomeadamente se a compra e 

venda de produtos está pendente; 

" Relação com flutuações – no caso de relações onde existem tensões entre o fornecedor e algum 

dos intervenientes da Sonae; 
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" Fornecedor a colaborar – relação alinhada com todas as áreas, não existem restrições para a 

realização de um trabalho colaborativo.  

Após a validação do projeto internamente, torna-se necessário selecionar os fornecedores que 

permitam a concretização destes objetivos colaborativos. Na revisão de literatura realizada refere-se 

a importância da determinação do posicionamento estratégico do fornecedor e consequente 

priorização pela definição das variáveis de decisão. Das variáveis mencionadas na literatura, realça-

se o impacto económico e a capacidade de diferenciação da concorrência (Tevelson et al., 2003), e o 

valor estratégico do fornecedor para a empresa e a sua performance (Noor et al., 2013).  

Para a presente metodologia, uma vez que o foco estratégico da Sonae MC era o mapeamento da 

CA dos seus fornecedores, a seleção dos parceiros colaborativos baseou-se no seu impacto 

financeiro representado pela variável de atividade de entreposto, ou seja, o volume de caixas 

rececionadas nos entrepostos da Sonae MC. Contudo a segmentação do leque de fornecedores da 

Sonae MC e consequente seleção, deve ser baseada não só na variável atividade, mas também no 

seu valor estratégico.  

O valor estratégico do fornecedor trona-se numa variável crítica a monitorizar uma vez que se focaliza 

na criação de valor na cadeia a longo prazo, ou seja, esta variável traduz-se na importância do 

fornecedor nos objetivos estratégicos da empresa, por exemplo para o desenvolvimento dos sectores 

emergentes como o de saúde e bem-estar e do formato de lojas de proximidade, mas também na 

importância do (s) produto (s) para o consumidor que este fornece à empresa e na dificuldade de os 

obter (Noor et al., 2013.  

 CARACTERIZAR 4.2.2.

Para a realização desta fase desenvolveu-se um estudo de benchmarking, uma ferramenta de gestão 

universal que pode ser definida como o processo sistemático de procurar as melhores práticas, ideias 

inovadoras, e procedimentos operacionais efetivos que resultam em performances superiores (Bogan 

e Callahan, 2001). A realização de um benchmarking pretende estimular as empresas a aprenderem 

rapidamente com a sua concorrência com o objetivo de a superar e criar novos standards de 

performance (Garvin, 1993). Para o estudo do problema em questão o pretendido é a realização de 

um benchmarking colaborativo de modo a potenciar o processo de aprendizagem interorganizacional 

(Cox et al., 1997).  

Da necessidade de aferir o nível de conhecimento e abertura dos fornecedores para colaborar na CA 

e de, simultaneamente, efetuar um diagnóstico preliminar do grau colaborativo das relações entre a 

Sonae MC e os seus parceiros, surgiu o interesse em desenvolver um questionário, como ferramenta 

de benchmarking colaborativo. O primeiro passo para a elaboração deste questionário foi a realização 

de uma pesquisa (não exaustiva) à literatura existente, mais uma vez utilizando a plataforma de 

pesquisa científica “Google Scholar”, pelo uso das palavras-chave: “Benchmarking”; “Supply Chain 

Collaboration”; “Supply Chain Collaboration Questionnaire” e “Performance Measurement Supply 

Chain”. O intuito da pesquisa seria o de encontrar casos de estudo que tivessem utilizado 

questionários para aferir o estado atual das relações colaborativas entre parceiros da CA, do qual se 
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destacam os questionários presentes na literatura desenvolvidos por Skjoett-Larsen et al. (2003), Cao 

et al. (2010) e Simatupang e Sridharan (2004). 

Desse modo, e com as variáveis colaborativas identificadas previamente (subsecção 3.1.1), foi 

possível confrontar os resultados da nova pesquisa, e os questionários elaborados nesses artigos, 

com as conclusões retiradas anteriormente. O questionário desenvolvido, disponível no anexo 7, foi 

estruturado em 3 partes que são descritas em seguida: 

1) CARATERIZAÇÃO GERAL DO FORNECEDOR - Na primeira parte o objetivo é traçar o perfil do 

fornecedor em termos de potenciais oportunidades de melhoria a nível da CA. Dessa forma são 

colocadas perguntas ao fornecedor cujo foco é o mapeamento da CA do fornecedor e cuja 

informação oriunda dessas questões era desconhecida pelo retalhista. Esta secção é essencial para 

a realização da reunião de mapeamento entre parceiros, terceira etapa da metodologia proposta para 

a gestão colaborativa de fornecedores. 

2) A COLABORAÇÃO ENTRE PARCEIROS DA CA - A seguinte secção do questionário visa, numa 

primeira fase, avaliar o interesse e conhecimento dos fornecedores relativamente à temática 

colaborativa, e de seguida realizar um diagnóstico da relação entre a Sonae MC e os seus 

fornecedores, à luz das variáveis colaborativas identificadas aquando da realização da revisão de 

literatura.  

3) A COLABORAÇÃO NA CA: A SONAE MC E OS SEUS FORNECEDORES - Por último existe uma secção 

que pretende averiguar o possível futuro colaborativo com cada um dos fornecedores. Para isso é 

solicitado que o parceiro identifique as áreas adequadas à colaboração, que avalie a importância das 

práticas colaborativas levadas a cabo pela Sonae MC nos últimos 5 anos (subsecção 2.4.1), e que 

partilhe as melhores práticas colaborativas que tenha implementada com outros dos seus parceiros. 

Nesta parte é também colocada uma questão de posicionamento de mercado, ao questionar, em 

termos comparativos, a abertura da Sonae MC para colaborar em relação aos seus concorrentes.  

De modo a validar o questionário em causa este foi não só partilhado e revisto com os diretores da 

DGCA da Sonae MC, como o próprio questionário continha uma questão aberta para a partilha tanto 

de comentários adicionais como de informações relevantes para o desenvolvimento do estudo em 

questão. Para além da realização do questionário a construção de um dashboard de fornecedores 

seria útil na medida que esta serviria para aglutinar as informações descritas na tabela 7 num único 

local.  

Tabela 7: Indicadores úteis para caracterização de um fornecedor e posterior monitorização 
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No caso de um fornecedor que abastece os entrepostos Sonae em fluxo PBS é necessário 

caraterizá-lo em termos da sua otimização de estiva8, ou seja, comparar a estiva de fábrica com a 

estiva exigida pela retalhista e monitorizar um indicador de picking versus palete completa neste 

fluxo. A importância desta informação estar centralizada deve-se não só a podermos caraterizar e 

conhecer previamente o fornecedor, mas também ao facto de o custo de extração desta informação 

ser bastante elevado, uma vez que a informação se encontra em diferentes bases de dados o que 

torna a sua extração penosa em termos de tempo.  

 REUNIÕES DE KICK-OFF DO PROJETO  4.2.3.

A etapa seguinte traduz-se na realização de uma reunião de Kick-off com cada um dos fornecedores 

selecionados, fazendo-se presente pelo respetivo responsável de CA. Com o auxílio de uma 

apresentação em formato digital (PowerPoint), a reunião deve seguir a estrutura apresentada em 

seguida: 

INTRODUÇÃO: necessidade de começar por expor o porquê, o quê e o como se iria realizar este 

projeto, ou seja, explicar o desafio da criação conjunta de valor na CA, através do mapeamento dos 

fluxos de mercadoria para potenciar o desenvolvimento conjunto de processos de melhoria contínua. 

OBJETIVOS DO PROJETO: referir a importância de conhecer a cadeia de valor desde o fornecedor até ao 

cliente, de modo a otimizar a cadeia e assim melhorar a performance de ambas as partes envolvidas, 

uma vez que o foco se encontra no incremento de valor para o cliente. 

VANTAGENS: da criação conjunta de valor resultam vantagens para ambas as partes, das quais se 

destacam a identificação e implementação de oportunidades de melhoria contínua nos processos 

operacionais e não operacionais; a eliminação ou redução de desperdícios; a redução do risco 

associado ao funcionamento da cadeia: a aquisição de maior conhecimento relativo à parte 

colaborante; o aumento da disponibilidade de produto na placa de vendas, e a maior eficiência e 

eficácia dos fluxos de mercadoria. Nesta fase o pretendido é que tanto as vantagens como os riscos 

associados à colaboração sejam repartidos por ambas as partes, uma vez que se deseja que as 

partes envolvidas trabalhem como CA e não como entidades singulares. 

OUTPUTS: criação de um plano de otimização de custos e do processo produtivo e logístico dos 

produtos pelo mapeamento de processos e de fluxos de mercadoria e pela identificação dos pontos 

de entropia e melhoria da cadeia. Acompanhado deste plano é necessário a monitorização da relação 

colaborativa, pela existência de uma ferramenta de quantificação dos benefícios e formas de 

captação do valor criado, de modo a ser possível não só priorizar as oportunidades identificadas 

como em seguida monitoriza-las através de um conjunto de KPI’s definidos. O objetivo é que a 

relação seja monitorizada e acompanhada por uma equipa específica adicional às equipas 

atualmente existentes na DGCA, de modo a que o foco seja exclusivamente a CA e não as 

incidências diárias, de modo a garantir a sustentabilidade da relação colaborativa, e para 

salvaguardar a existência de um único interlocutor na direção responsável por este trabalho. 

                                                        
8 Refere-se ao Ti (base nº de caixas /camada) Hi (altura: nº de camadas máxima / palete) da palete definido pela Sonae. A 
única especificação no caso de retalhista é a altura máxima de 1.80m para PBS ou PBL monoproduto, e de 1.50m para PBL 
multiproduto. 
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ÂMBITO DO PROJETO: o enfoque do projeto, representado na figura 9, será o produto, no que diz 

respeito às suas caraterísticas relacionadas com o packaging - responsável por ineficiências tanto 

nas operações nas plataformas logísticas e também em loja, para além de ser o principal elemento de 

conexão e de diferenciação na escolha do consumidor, dependendo dos quão visíveis são os 

benefícios do produto - e os aspetos logísticos e colaborativos relacionados com a CA. 

 

Figura 9: Esquema representativo do âmbito da Metodologia colaborativa a fornecedores 

PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA: defesa por uma metodologia adaptada a cada fornecedor 

salvaguardando um tratamento diferenciado para cada um, dependendo da sua área de negócio e 

das suas caraterísticas e especificações. Espera-se a criação de um novo modelo relacional 

colaborativo assente na confiança e que potencie a visão integral da CA. 

PASSOS METODOLÓGICOS: a última parte da reunião compreende a explicação das próximas etapas da 

metodologia que serão descriminadas no decorrer deste capítulo. No final desta sessão é suposto 

agendar o próximo encontro para o desenho do mapeamento da cadeia. 

Apesar do objetivo primordial da reunião ser a explicação do projeto a desenvolver e aferir se ambas 

as partes estão dispostas a alocar o mesmo esforço e recursos na relação colaborativa e alinhadas 

em termos estratégicos (Benavides et al.,2012), é natural que no decorrer da sessão surjam 

oportunidades de melhoria já identificadas no passado e que precisam de ser registadas para 

posterior análise.  

A sessão deve terminar com o pedido de cooperação do fornecedor no preenchimento do 

questionário descrito na fase anterior e com a indicação de que tanto a apresentação visualizada na 

reunião como um template de mapeamento de CA serão enviados ao fornecedor. Para além do ponto 

indicado anteriormente é relevante que se reservem datas possíveis para a realização da próxima 

sessão nas instalações do fornecedor. Pretende-se que até à próxima reunião seja delineada uma 

agenda de trabalho em conjunto. 

Durante o decorrer da presente dissertação surgiu a necessidade de desenvolver um template de 

mapeamento de CA, disponível no anexo 8, a partilhar com os fornecedores para que todos os 
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mapeamentos realizados seguissem a mesma formatação. Assim foi escolhido o formato de ficheiro 

Excel uma vez que a sua manipulação não necessita da instalação de um software específico e 

permite que no mesmo ficheiro se guardem múltiplos mapeamentos em diferentes folhas facilitando a 

organização e centralização da informação utilizada.  

O que se pretende desenvolver com o template em causa é que este contemple também todas as 

informações necessárias para o mapeamento temporal do fluxo, que aglutina o lead time físico e o 

lead time lógico. Por lead time físico compreende-se o tempo que decorre desde que uma 

encomenda é posta pela Sonae MC ao fornecedor até ao momento em que o produto é colocado no 

linear, ao passo que o lead time lógico estende-se desde o momento da fabricação dos produtos 

encomendados até ao linear. A necessidade desta rastreabilidade temporal deve-se essencialmente 

à volatilidade dos volumes nas campanhas promocionais e às exigências tardias do retalhista por 

produtos que o fornecedor não tem disponíveis para venda. 

 MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO  4.2.4.

Após a reunião de Kick-off o pretendido é a identificação e desenho dos processos, operações e 

fluxos de materiais e informação, com o objetivo de eliminar o desperdício e aumentar o valor 

entregue ao consumidor final. A estratégia desenvolvida para a organização desta reunião deve ser a 

de acompanhar o ciclo de uma encomenda Sonae MC, ou seja, desde o seu envio por EDI até à sua 

receção e conferência no entreposto do retalhista. A reunião deve ser realizada nas instalações do 

fornecedor. 

Numa primeira fase a visita deverá compreender apenas as plataformas logísticas de modo a 

conhecer a operação logística de ambas as entidades e fomentar a visibilidade e transparência da 

cadeia, e só posteriormente se deverá visitar uma das lojas e o seu respetivo armazém de 

retaguarda. 

Para que o tempo disponibilizado para esta sessão de trabalho seja otimizado é necessário que 

anteriormente se defina uma agenda detalhada do dia e que os conteúdos disponibilizados tenham 

sido elaborados antes deste momento. No âmbito da presente metodologia, uma agenda para um dia 

dedicado ao mapeamento da CA deve contemplar:  

1) Um momento em sala destinado a: 

• Visualizar uma pequena apresentação de ambos as partes, focalizada essencialmente na 

direção de logística e CA – funções, intervenientes e breve explicação da rede logística;  

• Acompanhar a integração e tratamento de uma ordem de compra do retalhista nos sistemas 

do fornecedor; 

• Seguir o planeamento e otimização da rota de transportes para satisfazer as necessidades do 

retalhista; 

• Caraterizar o peso do retalhista no negócio do fornecedor – pode passar pela partilha, por 

exemplo, de dados referentes ao aglomerado de SKUs disponibilizados no alimentar, assim como o 

peso de compra da Sonae no volume total de vendas;  
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• Apresentar o Route to Market que aglutina o fornecedor e retalhista em questão, ou seja, uma 

representação esquemática que do ponto de vista do cliente representa um processo singular pelo 

qual um produto ou serviço pode ser selecionado, comprado, encomendado ou recebido por um 

cliente (Frazier e Sherivan, 1992). Do ponto de vista das empresas é visto como a combinação de 

recursos selecionados pela empresa para fazer com que determinado produto ou serviço chegue ao 

cliente (Raulerson et al., 2009). 

Neste caso será representado o canal do ponto de vista das empresas envolvidas, referindo quais os 

recursos necessários para garantir o abastecimento das insígnias do negócio alimentar, 

esquematizando os diversos intervenientes que possibilitam a circulação dos diferentes tipos de 

produto – diferenciados por temperatura e tipo (centralizado/direto) e fluxo (PBS/PBL/Cross docking) 

de abastecimento desde a sua produção até à sua comercialização – e cliente final, nomeadamente 

Portugal continental ou ilhas. 

A construção desta representação tem como principal propósito, no âmbito do presente trabalho, 

compreender de modo simples e rápido os recursos envolvidos na satisfação do cliente, desde a 

produção até à sua exposição no linear. Pretende-se deste modo aferir quais os recursos que 

contribuem para um serviço diferencial ao cliente na complexa rede de abastecimento, corrigindo, 

caso existam, desperdícios no processo, quer na forma de transporte, inventário ou tempo. 

2) Mapeamento dos fluxos e listagem das oportunidades primárias identificadas – 

dependendo da complexidade dos fluxos esta etapa pode não ficar completa; 

3) Visita às instalações de fornecedor, com observação e posterior identificação dos 

principais constrangimentos no terreno. 

4) Visita às instalações do retalhista, acompanhando a receção da encomenda 

anteriormente preparada pelo fornecedor. 

Para um dia considera-se exequível a realização destes quatro passos. Contudo dependendo da 

complexidade dos fluxos do fornecedor a etapa de mapeamento poderá não ser completada num só 

dia. Importa ainda salientar que caso a representação dos fluxos não esteja previamente feita antes 

da reunião dedicada ao mapeamento é recomendável que se realizem as três primeiras etapas deste 

mapeamento. Para a última etapa, a listagem de oportunidades, deverá ser agendado outro momento 

para a concretizar. De seguida são descritas de modo sucinto aspetos relevantes para a 

concretização de algumas destas fases da agenda. 

MAPEAMENTO E VISITA ÀS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR: O objetivo é aglutinar o trabalho realizado 

previamente por cada parceiro, após a partilha da estrutura do mapeamento de cadeia. Caso os 

fluxos não estejam previamente mapeados cabe à equipa da Sonae MC a orientação do desenho dos 

fluxos, através de perguntas simples e diretas, fomentando em simultâneo a discussão das 

oportunidades de melhoria nos diferentes processos constituintes da cadeia.  

Para auxiliar, no processo de mapeamento da cadeia, desenvolveu-se uma check list de visita ao 

entreposto do fornecedor, presente no anexo 9, como instrumento de orientação para o mapeamento 
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em causa. Após este estar completo realiza-se uma visita ao entreposto do fornecedor com o intuito 

de observar a preparação de uma encomenda da Sonae MC.  

A razão para se mapear primeiro e só depois ir ao terreno deve-se não só à necessidade de 

comprovar fisicamente o que foi desenhado anteriormente, como treinar o olhar para estar atento a 

novas oportunidades ainda não identificadas,. 

VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA SONAE MC: De seguida prossegue-se com o acompanhamento da 

mercadoria, desta vez nas instalações da Sonae MC. Pretende-se que após se ter visto como foi 

realizada a preparação da encomenda, o fornecedor observe a receção desta com dois objetivos 

principais: o conhecimento da operação realizada pela Sonae MC, complexidade e desafios que 

enfrenta; e a identificação de oportunidades nesta etapa do processo. No anexo 10 encontra-se uma 

check list que pretende auxiliar a visita, apesar de esta dever ser guiada, preferencialmente, por um 

gestor de operações de entreposto - sendo o responsável pelas equipas operacionais esta é a 

pessoa que tem acesso a mais informação sobre a operação do fornecedor em causa, 

nomeadamente os principias desafios e falhas observadas, mas também os pontos fortes. 

LISTAGEM DE OPORTUNIDADES: Após a visita é necessário aglutinar as oportunidades identificadas 

pelos intervenientes, pelo que se torna fundamental que ambas as partes se reúnam novamente em 

sala para discutir o que foi observado. Dessa forma devem ser listadas as oportunidades identificadas 

para que posteriormente se possa proceder a uma priorização tendo em conta a importância das 

variáveis de decisão identificadas. Para efeitos do presente trabalho enumeram-se as variáveis 

impacto económico e facilidade de implementação. 

Numa primeira fase a visita deverá compreender apenas as plataformas logísticas de modo a 

conhecer a operação logística de ambas as entidades e fomentar a visibilidade e transparência da 

cadeia, e só posteriormente se deverá visitar uma das lojas e o seu respetivo armazém de 

retaguarda.  

 REUNIÃO DE ALINHAMENTO 4.2.5.

Seguido da reunião de mapeamento tem que existir um trabalho de tratamento de todos os dados 

recolhidos até ao momento, que engloba o desenho dos fluxos no template partilhado, caso este não 

tenha sido feito pelo fornecedor, e a inserção do esboço inicial de um plano de ações num documento 

de monitorização único. 

Como ferramenta de trabalho desenvolveu-se um documento de listagem e monitorização de 

oportunidades constituída por uma lista geral de todas as oportunidades identificadas (código e nome 

do fornecedor; número de identificação único, processo, descrição e status) e por fichas de 

oportunidades singulares onde estão descritos os próximos passos; o status e os cálculos referentes 

ao impacto financeiro e à complexidade da sua implementação. O pretendido é que se crie um 

ficheiro único de caraterização e monitorização da relação com o fornecedor, em formato Excel, que 

contemple a informação recolhida nas reuniões de kick-off, o mapeamento realizado e a listagem de 

oportunidades colaborativas. 
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Para priorizar as oportunidades é necessário o desenvolvimento de uma matriz que relacione o 

impacto financeiro e a complexidade de implementação, ou sejam o seu impacto em termos 

transformacionais na empresa. De modo a medir o impacto financeiro da oportunidade na cadeia será 

necessário o desenvolvimento de um simulador de custos da CA de modo a que a oportunidade fosse 

quantificada, uma vez que sem a existência desta ferramenta não é possível valorizar o impacto da 

mudança em causa em termos monetários. 

Depois da Sonae realizar uma sessão de trabalho interno de tratamento de dados, deve-se proceder 

à marcação de uma reunião de alinhamento cujo objetivo é delinear um plano de execução fruto das 

oportunidades identificadas, para que a partir da seleção de um conjunto de métricas comuns a 

monitorizar, num horizonte temporal estipulado, a relação colaborativa possa ser sustentada por 

interlocutores específicos responsáveis por assegurar a periodicidade de partilha de informação entre 

eles e o acompanhamento da execução das oportunidades identificadas. 

A escolha de indicadores de monitorização é uma etapa chave no processo colaborativo uma vez que 

é essencial que existam métricas específicas para monitorizar cada oportunidade e cada fornecedor, 

ou seja, o pretendido não é que exista apenas uma ficha genérica de indicadores a monitorizar, mas 

que exista uma específica para cada fornecedor, uma vez que as oportunidades identificadas para 

cada um apresentam diferentes especificidades. Esta informação deve ser adicionada no dashboard 

de fornecedor descrito na etapa de “caraterização” da presente metodologia, de modo a que a 

performance do fornecedor seja monitorizada como um todo. 

No fim da reunião deve ser marcada a visita à loja, próxima etapa da metodologia descrita. 

 VISITA A UMA LOJA 4.2.6.

O próximo passo centra-se na visita a uma das lojas Sonae MC, etapa essencial uma vez que este é 

o ponto da cadeia onde fornecedor e retalhista querem concentrar os seus esforços para acrescentar 

valor na ótica do consumidor. Para acompanhar esta sessão foi construída uma check list de 

acompanhamento, presente no anexo 11, organizada em duas partes referentes à vista à retaguarda 

e frente de loja.  

A check list desenvolvida apresenta apenas questões cujas respostas foram solicitadas através de 

uma escala binária9 de “sim” e “não”, de modo a que o seu preenchimento e validação fosse fácil e 

ágil, sendo que em caso de dúvida as respostas não deveriam ser dadas. As questões foram 

agrupadas em dois grandes grupos: 

RETAGUARDA DE LOJA – questões relacionadas com o processo de aprovisionamento dos produtos 

com o intuito de recolher informações relacionadas com os agendamentos; as frequências de 

entrega, ajustadas ou não às necessidades da loja; a construção e consequente otimização de 

paletes e, por fim, a disponibilidade e conhecimento do produto que existe na retaguarda; 

FRENTE DE LOJA – perguntas agrupadas em três grandes grupos:  

                                                        
9 Escala binária ou de pares: escala que se traduz na  seleção de uma de duas alternativas fixas pelo inquirido. 
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" Disponibilidade de produto no linear: processo de reaprovisionamento; verificação das 

corretas localizações de produto; observação de ruturas e produtos danificados; falhas na 

identificação ou na disponibilidade de um produto em gama ativa. 

" Promoções: disponibilidade do produto acordado na quantidade suficiente e material 

promocional exposto nas condições combinadas. 

" Caraterísticas do produto: caraterísticas físicas, como: o peso; fragilidade; rápida identificação 

e dificuldade de manuseamento do produto, adequadas ou não ao seu manuseio e reposição; 

quantidade de compra de paletes para possível implementação de múltiplos de palete, e utilização de 

embalagens Shelf-Ready Packaging (SRP) 10. 

Desta visita deverão sair novas oportunidades que precisam de ser validadas, novamente, por ambas 

as partes e inseridas na lista de oportunidades anteriormente iniciada para que também estas 

possam ser priorizadas e inseridas no plano de execução das ações colaborativas da parceria em 

causa. 

 COMPROMISSO DE GESTÃO DE TOPO 4.2.7.

Depois de fechado e validado o plano de ações é necessário que ambas as partes se comprometam 

com os esforços necessários para que este seja executado. Desta forma é essencial o envolvimento 

da gestão de topo de ambas as entidades para assegurar um compromisso entre pessoas com poder 

e responsabilidade dentro da organização de modo a realização dos objetivos colaborativos a longo 

prazo não seja comprometida (Min et al., 2005). 

Completos os mapeamentos e delineado um possível plano de ações é necessário agendar uma 

reunião que envolva os diretores responsáveis pela gestão da CA, de ambas as partes interessadas. 

A importância desta reunião prende-se com a necessidade de assegurar que os esforços empregues 

na realização deste trabalho, nomeadamente os recursos alocados, o tempo despendido e as 

oportunidades identificadas, não são desperdiçadas. Pretende-se que pela contribuição da presença 

dos diretores, pela sua análise e espírito crítico fruto de um conhecimento mais profundo dos 

objetivos estratégicos e dos processos para um funcionamento sustentável da cadeia de cada um a 

longo prazo, se estabeleça a priorização das oportunidades identificadas no plano de ações. Assim 

espera-se que no fim desta reunião exista um compromisso de ambos os interessados por respeitar o 

horizonte temporal definido; investir os recursos que assegurem o desenvolvimento do trabalho em 

questão. Uma forma de assegurar que este compromisso é respeitado pode ser a assinatura de um 

contrato que contemple os termos mencionados. 

  REUNIÃO DE FOLLOW UP 4.2.8.

Depois de realizadas as etapas, acima descritas, a monitorização da relação colaborativa tem que se 

assegurada através da definição de uma rotina de avaliação de performance periódica (Min et al, 

                                                        
10  Produtos vendidos ao retalhista numa unidade de venda pronta a ser exposta em loja, ou seja, sem necessidade de 
manuseamento para exposição individual. As SRP permitem não só uma melhor apresentação do produto no linear uma vez 
que potenciam a rápida identificação do produto, como otimizam o processo de reaprovisionamento do linear, uma vez que são 
embalagens de fácil abertura e que podem ser rapidamente colocadas na prateleira. 
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2005) onde os indicadores estabelecidos para monitorização das oportunidades alavancadas são 

seguidos, na frequência e no modo de comunicar anteriormente acordado (Forslund e Jonsson, 

2007). Uma solução seria a existência de um dashboard partilhado, onde ambas as partes poderiam 

assegurar a adequada monitorização dos indicadores acordados de modo a mensurar a performance 

colaborativa e assim avaliar os resultados das práticas colaborativas em cursos e identificar eventuais 

lacunas (Min et al., 2005). 

Outra forma de partilha possível seria o envio de um relatório mensal para monitorizar os 

fornecedores com quem se tem uma relação colaborativa repartido em secções. Licker e Choi (2006) 

descrevem o caso da indústria automóvel utilizando o exemplo da Toyota e da Honda que partilham 

um relatório dividido em seis secções: qualidade; entrega; quantidade entregue; performance 

histórica; incidências e comentários, sendo que a última é utilizada para a performance do fornecedor, 

reforçando o com desempenho ou os esforços necessários para atingir os objetivos estipulados. 

A metodologia proposta pretende ter um caráter de realização continua, apresentando-se como um 

motor da implementação de uma cultura de melhoria contínua na gestão do dia-a-dia. Assim as  

reuniões de follow up pretendem não só proceder à monitorização da concretização e sucesso das 

oportunidades identificada no plano de ações, mas também promover a discussão e de possíveis 

melhorias.  

 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO DAS ETAPAS METODOLÓGICAS 4.3.

Com o intuito de implementar as etapas metodológicas a uma amostra de fornecedores selecionada, 

importa concluir alguns aspetos chave do presente capítulo, relativamente a cada uma das etapas 

acima descritas: 

! Construção de uma equipa focalizada unicamente no estudo da otimização da CA, de modo a 

que os seus membros se responsabilizem pelo acompanhamento dos fornecedores durante todo 

o processo da sua implementação. É essencial que a equipa contemple pelo menos um membro 

especializado em práticas de melhoria contínua. 

! O alinhamento estratégico interno deve ser assegurado de modo a que se torne claro para 

todos os intervenientes do processo e respetivas empresas quais os objetivos pretendidos com o 

trabalho colaborativo, os recursos necessários para a sua realização, e o horizonte temporal em 

que este irá decorrer. É fundamental que o retalhista não empregue os seus esforços num 

trabalho colaborativo com o seu parceiro sem ter a certeza de que o horizonte estipulado irá 

justificar os investimentos futuros. 

! A seleção dos fornecedores deve depender do seu potencial valor estratégico para o retalhista, 

ou seja, a probabilidade do futuro trabalho colaborativo com o fornecedor contribuir para a criação 

de valor na cadeia a longo prazo, e não exclusivamente do seu peso para o negócio em termos 

de volume. Por outras palavras refere-se ao enquadramento, ou não, do fornecedor na 

concretização dos objetivos estratégicos da empresa, nomeadamente no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos sectores que representam as tendências do consumidor: como o setor de 

saúde e bem-estar, com os produtos biológicos e os frescos. 
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! Na fase de caraterização do fornecedor torna-se essencial investir na construção de um 

dashboard de fornecedores para que todas as informações necessárias para conhecer e 

trabalhar com este estejam centralizadas num único documento, reduzindo o tempo desperdiçado 

na extração de informação das múltiplas bases de dados utilizadas pela Sonae MC. Uma vez que 

muitas das informações necessárias para caracterizar o fornecedor são desconhecidas pelo 

retalhista, a elaboração de um questionário a partilhar pode solucionar  esta lacuna. 

! A reunião de Kick-off apresenta-se como o primeiro ponto de contacto com o fornecedor, sendo 

que nesta é fundamental cativar os parceiros abordados para a sua participação neste trabalho 

colaborativo, reforçando os grandes objetivos deste, dos quais o conhecimento holístico da CA, 

para que através do incremente da sua visibilidade, seja possível aglutinar os esforços para 

responder com flexibilidade e rapidez aos desafios constantes da cadeia. 

! As reuniões de mapeamento nas diversas instalações (entreposto do fornecedor; entrepostos 

Sonae MC e loja Sonae) têm como principal objetivo o mapeamento dos fluxos físicos do produto 

(desde o memento da sua produção até à sua colocação no linear), fluxos administrativos 

(encomenda /envio) e temporais (com o rastreamento do lead time físico e lógico). Espera-se que 

à medida que forem desenhados os processos, as oportunidades relacionadas sejam listadas 

para futura análise e priorização, sendo imprescindível a existência de um simulador de custos de 

cadeia que faculte o custo de implementação da alteração pretendida. 

! O compromisso da gestão de topo é fundamental para assegurar que os esforços empregues 

na realização deste trabalho colaborativo sejam valorizados, e que este decorra até ao fim do 

horizonte temporal estipulado. A sua intervenção é de igual forma importante para validar o plano 

de ações concebido, fruto das sessões de trabalho, e confrontar a priorização feita pelas equipas 

com os objetivos estratégicos de cadeia de cada uma das empresas. 

! Depois de concluído e validado o plano de ações é preciso certificar que a relação colaborativa 

entre os parceiros é monitorizada, o que se consegue pela definição de indicadores de 

desempenho – que sejam ao mesmo tempo indicadores comercias e de cadeia – e que 

representem a concretização, ou não, das oportunidades identificadas. Estes podem ser 

partilhados pelo dashboard de fornecedores citado na fase de caraterização, ou incluídos no 

portal de fornecedores. Fruto desta necessidade devem ser marcadas reuniões de follow up de 

periodicidade acordada entre parceiros. 
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5. IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA 

Depois de definida a metodologia para colaboração o passo seguinte é o da sua implementação a um 

grupo de fornecedores, com o objetivo de a executar e testar para posteriormente se tornar um 

procedimento de trabalho rotineiro da empresa.  

No presente capítulo, em cada secção, são comentados os resultados provenientes da 

implementação da metodologia ao conjunto de fornecedores selecionados com os quais se conseguiu 

começar a trabalhar, dado o limite temporal da presente dissertação. Revela-se que, oriundo do fato 

de se ter desenvolvido uma metodologia colaborativa de raiz e do horizonte temporal definido para 

implementação da mesma ser reduzido, cerca de 5 meses, só foi possível analisar quase na 

totalidade um fornecedor. Desse modo os resultados expressos funcionam como base para se 

continuar a desenvolver e melhorar a presente metodologia colaborativa. 

O capitulo está estruturado de acordo com as etapas metodológicas descritas no capito 4: avaliação e 

seleção; caracterização; reunião de mapeamento; reunião de alinhamento; visita a loja; compromisso 

de gestão e reuniões de follow up. As últimas três etapas não serão comentadas nem analisadas uma 

vez que nenhum dos fornecedores chegou a esta fase de implementação. 

 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PARCEIROS COLABORATIVOS 5.1.

O primeiro passo da metodologia implica a seleção dos fornecedores, fruto da análise das variáveis 

consideradas relevantes para a execução do trabalho em curso. Deste modo, e uma vez que o 

objetivo primordial do esforço empreendido neste trabalho pela Sonae MC, é o mapeamento da CA 

com o fim de promover o conhecimento e a transparência transversal desta, a seleção dos parceiros 

baseou-se em três grandes variáveis: a sua dimensão, o histórico colaborativo e valor estratégico. 

No que diz respeito à variável dimensão, avaliou-se o peso dos fornecedores na atividade dos 

entrepostos, mas também o seu caráter de multinacional, como fonte de experiência e conhecimento. 

Tendo como foco o retalho alimentar aferiu-se que 13 dos fornecedores, dos cerca de 4.000 que 

fornecem a Sonae, representavam cerca de 50% da atividade. Os dados retirados do CAP, devido à 

sua reduzida falibilidade, têm como única finalidade, restringir o âmbito do trabalho possibilitando a 

análise da atividade dos entrepostos.  

A outra variável de decisão, o histórico colaborativo, traduz-se no levantamento dos parceiros com 

quem a Sonae não realizou por completo os projetos com os quais se tinha comprometido, uma vez 

que a sua concretização, por inúmeras razões, deixou de ser estratégica para o retalhista. Das razões 

indicadas salienta-se a intensidade e dimensão dos problemas do quotidiano que impedem as 

equipas atuais de estruturar e suportar os planos de ações colaborativos.  

A última variável indicada, o valor estratégico, refere-se neste caso específico ao seu valor para o 

negócio. Este valor destacado pelas diversas direções pretende evidenciar parceiros com peso 

significativo nas vendas de uma categoria, sendo estes entidades cruciais para melhorar o 

desempenho do negócio, principalmente em aturas específicas e decisivas do ano (feiras 

promocionais). 
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Na tabela 8 estão listados os nomes dos fornecedores recolhidos com base nestas três variáveis.  

Tabela 8: Seleção dos fornecedores com base nas variáveis dimensão e longevidade da relação 

 

Baseado nos princípios do método de decisão de multicritério direct rating foi apresentado ao agente 

de decisão, a responsável do lado do retalhista pela implementação do projeto de mapeamento de 

CA, a listagem de fornecedores presentes na tabela 8. Em seguida foi-lhe solicitado que ordenasse 

as alternativas por ordem decrescente de preferências para implementação do projeto colaborativo. A 

amostra final só englobava 12 dos fornecedores selecionados por motivos de agenda, uma vez que 

eram os dias disponíveis para marcar reuniões de kick-off que pretendiam ser, idealmente, uma por 

dia. 

A listagem que surgiu desta ponderação está apresentada na tabela 9 e de seguida são enumeradas 

as razões para as preferências mencionadas: 

1) Alternativas que apresentavam em simultâneo a condição “dimensão” e “histórico 

colaborativo” eram as prioritárias. Das quais Danone, Sumol+Compal, Nestlé, Procter & Gamble e 

Unilever JM. Estes foram os primeiros a serem selecionados pelo decisor. 

2) De seguida a escolha do decisor caiu sobre os fornecedores com os quais a Sonae tinha 

iniciado projeto colaborativos no curto prazo sem os terminar ou dar seguimento, dos quais a Johnson 

& Johnson, a Unilever, a Procter & Gamble; a Sogrape e a PrimeDrinks. Dos identificados, só a 

Johnson & Johnson, a Sogrape e a PrimeDrinks não faziam parte da amostra de fornecedores de 

peso significativo na atividade, mas apesar disso foram selecionadas de modo a restabelecer a 

confiança do fornecedor e a reforçar a existência de uma boa relação colaborativo, nomeadamente 

na resolução de incidências diárias. Este conjunto de fornecedores não seria convocado para uma 
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reunião de kick off uma vez que durante o ano de 2016 tinha-se iniciado um projeto de trabalho 

colaborativo que não terminou, sendo que o pretendido seria retomar o trabalho iniciado. 

3) Em seguida foram selecionadas as alternativas que apresentavam “histórico colaborativo” e 

“valor estratégico”, no qual se enuncia a Ferrero - fornecedor cujo histórico é marcado por flutuações 

na relação colaborativa e de elevado valor para o negócio, uma vez que é um fornecedor core na 

altura das feiras de Natal e Páscoa, e a Matudis – fornecedor crucial nas campanhas de Verão e com 

quem a direção comercial tem desenvolvido parcerias, estando numa altura favorável para a 

colaboração.  

4)  Por último o decisor valorizou a variável horizonte colaborativo sobre ao selecionar a Cerealis 

e a L’Oréal Portugal, multinacional cuja complexidade da CA, ao ser abastecida por mercadoria que 

vem inteiramente de fora de Portugal, pode ser um entrave para a resolução de incidências. 

Tabela 9: Fornecedores selecionados para implementar a presente metodologia colaborativa 

 

 CARACTERIZAÇÃO DOS FORNECEDORES 5.2.

Depois de selecionada a amostra de parceiros com quem se pretende desenvolver o trabalho 

colaborativo (tabela 9) foi necessário recolher as informações úteis para os caraterizar. Como foi 

detalhado na subsecção 4.2.2, o modo para o fazer foi a elaboração e partilha de um questionário, 

como ferramenta de benchmarking colaborativo, a fim de realizar um diagnóstico preliminar do grau 

colaborativo das relações entre a Sonae MC e os seus parceiros. 

Para a elaboração e distribuição dos questionários, recorreu-se à plataforma online 

“www.qualtrics.com”, de modo a que a sua partilha fosse a mais ágil e fácil possível. Sob total sigilo 

de identidade, o questionário foi partilhado com os 12 fornecedores descritos na tabela 8. Destes 

parceiros selecionados, 8 foram os inquiridos que responderam na totalidade aos questionários, dos 

quais a Johnson & Johnson; a Cerealis Produtos Alimentares; a L’Oréal Portugal; a PrimeDrinks; a 

Procter & Gamble; a Sumol Compal; a Unilever JM e a Danone, sendo que os resultados e 
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conclusões apresentados em seguida são fruto das suas respostas. Os restantes fornecedores: 

Sogrape; Nestlé; Matudis e Ferrero, não facultaram qualquer informação que justificasse a ausência 

da sua resposta apesar de ter sido partilhado um lembrete semanal, por e-mail, de preenchimento 

durante duas semanas. Assim, não serão incluídos na amostra estudada.  

Apesar do tamanho reduzido da amostra não representar relevância estatística, uma vez que só 

obtivemos 8 respostas, a sua análise e discussão é significativa para a preparação das reuniões de 

kick-off, dado que as suas respostas restringem o âmbito da futura colaboração, auxiliando os 

interlocutores da Sonae a focalizar a sua atenção nos pontos realçados como positivos ou de 

interesse por cada um dos intervenientes.  

Como descrito no capítulo anterior (subsecção 4.2.2) o questionário contemplava três partes sendo 

que os seguintes resultados serão apresentados respeitando a ordem de preenchimento do 

fornecedor. A primeira secção do questionário coletou informações relacionadas com a caraterização 

da empresa visando a sua CA, ou seja, o fornecedor foi inquirido face à sua dimensão; aos seus 

processos produtivos; oportunidades de melhoria logísticas passíveis de implementar na cadeia e nos 

processos de gestão de gama, e abordados sobre os seus processos de gestão de CA. Os dados 

provenientes das respostas a estas questões foram resumidos numa tabela de modo a construir a 

caracterização geral de cada fornecedor, como se encontra apresentado no anexo 12. 

No decorrer das próximas páginas as respostas dadas às duas restantes secções do questionário, 

(“A colaboração na CA” e “A colaboração na CA: A Sonae MC e os seus fornecedores”) são 

analisadas e discutidas de modo a que, nesta secção referente à colaboração na CA, se consiga 

aferir sobre o perfil colaborativo da Sonae MC junto dos seus fornecedores, salientando os aspetos 

passíveis de melhoria para o estabelecimento de parcerias colaborativas e as respetivas áreas do 

negócio em que cooperar. O restante conteúdo desta secção segue a seguinte organização: 

• Subsecção 5.2.1: focalizada no entendimento sobre quais as variáveis colaborativas que os 

fornecedores acham relevantes assegurar numa relação da cadeia; 

• Subsecção 5.2.2: análise do possível impacto da colaboração nos indicadores de desempenho; 

•  Subsecção 5.2.3: avaliação das relações colaborativas atuais do retalhista com os 

fornecedores, identificando os pontos fortes e os pontos fracos da Sonae MC em termos das 7 

dimensões da colaboração na CA, descritas no capítulo 3; 

•  Subsecção 5.2.4: identificação das áreas de foco adequadas à colaboração com cada um dos 

parceiros inquiridos;  

• Subsecção 5.2.5: ponderação da importância dos projetos colaborativos implementados pela 

Sonae, em conjunto com os seus fornecedores, nos últimos 5 anos, em termos da sua relevância 

para a eficiência da cadeia; 

• Subsecção 5.2.6: posicionamento da Sonae MC, em termos colaborativos, em relação à sua 

concorrência. Avalia-se a sua disponibilidade, abertura e independência para trabalhar 

colaborativamente em projetos de cadeia com os seus fornecedores. 
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 O IMPACTO DAS VARIÁVEIS COLABORATIVAS NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 5.2.1.

Nesta etapa, em primeiro lugar procurou-se identificar o potencial nível de impacto das variáveis 

colaborativas, descritas na literatura e apresentadas no capítulo 3, na relação cooperante entre 

parceiros da CA. Para tal foi solicitado aos fornecedores inquiridos que através de uma escala 

discreta de Lickert de 5 pontos avaliassem o potencial impacto das variáveis indicadas, através de 

uma escala definida que percorre os seguintes níveis: 

! Nível 1 – “Nulo”;  

! Nível 2 – “Reduzido”;  

! Nível 3 – “Neutro”;  

! Nível 4 – “Elevado”;  

! Nível 5 – “Total”. 

A figura 10 apresenta os resultados obtidos, correspondentes à média do nível de impacto, 

classificado por todos os fornecedores, de cada uma das variáveis colaborativas identificadas numa 

relação colaborativa na CA. As respostas dadas pelos forncedores encontram-se detalhadas no 

anexo 13. 

 

Figura 10: Potencial Impacto das variáveis colaborativas numa parceria entre entidades da CA 

Pela análise das respostas dadas verifica-se que a variável com maior impacto numa relação 

colaborativa é a confiança entre parceiros (dois dos fornecedores classificaram com o nível 

máximo, cinco com o nível quatro e um pelo nível três – média 4,1). Realçada vastamente na 

literatura como o elemento chave para o sucesso da relação colaborativa (Morgan e Hunt, 1994; 

Mentzer 2001), a confiança requer a convicção de que ambas as partes irão cumprir de forma 

honesta dos termos acordados e as suas obrigações (Kohil e Jensen, 2010).  

Analisando pela média aferida para cada variável importa discutir outras duas variáveis colaborativas, 

são estas a construção de relações a longo prazo (duas empresas classificaram este aspeto como 

de nível cinco, outras cinco como de nível 4 e apenas duas como de nível três- média 4,0) e a 

partilha de informação (três empresas classificaram este aspeto como de nível cinco, outras três 

como de nível quatro, uma como de nível três e outra como de dois- média 4,0). No que diz respeito à 



 
 

53 

primeira variável mencionada é necessário que ambas as partes entendam que os esforços que 

estão a fazer e os recursos que estão a alocar para ingressar nesta relação colaborativa irão 

compensar a longo prazo, ou seja, que o compromisso feito tem um horizonte temporal estipulado e 

que os custos incorridos no presente serão liquidados no futuro. O histórico colaborativo da Sonae 

demonstra que, neste aspeto, algumas foram as situações em que a companhia se envolveu em 

projetos colaborativos com os seus fornecedores e não lhes deu continuidade por deixarem de ser 

estratégicos para esta. O segundo aspeto, que só será possível se existir uma relação de confiança e 

abertura entre as entidades colaborantes da cadeia, será a vantagem competitiva das cadeias do 

futuro, possibilitando uma maior agilidade e flexibilidade das entidades para se adaptarem a 

necessidades de consumidores cada vez mais voláteis. 

Estes resultados vão ao encontro do que é descrito na literatura uma vez que a variável de maior 

impacto na relação colaborativa, a confiança entre parceiros, possibilita a partilha de informação 

financeira, estratégica e de marketing confidencial e exclusiva entre parceiros da CA (Peterson et al., 

2005) e afeta a estabilidade e sustentabilidade da relação a longo prazo (Kohil e Jensen, 2010). 

As variáveis definição de objetivos colaborativos comuns (uma empresa nível cinco, seis 

empresas nível quatro e uma empresa nível dois – média 3,9) e a possibilidade de assegurar o 

compromisso da gestão de topo (uma empresa nível cinco, quatro empresas nível quatro e três 

empresas nível três – média 3,8) revelam uma importância elevada na construção de uma relação 

colaborativa entre entidades da CA. Como já tem sido referido ao longo da presente dissertação é 

essencial que as entidades partilhem objetivos e metas congruentes de modo a possibilitar a partilha 

de métricas de monitorização de performance, formalizando desse modo a natureza da informação 

recolhida e o alinhamento, desenvolvimento e implementação do programa desenvolvido em conjunto 

(Jap, 2001; Lejeune e Yakova, 2005; Min et al., 2005). Para além de ser necessária a definição clara 

de papéis e responsabilidades de cada parceiro (Kohil e Jensen, 2010), um dos pré-requisitos para o 

sucesso da colaboração é o envolvimento ativo e o suporte da gestão de topo (Mentzer et al., 2001; 

Sandberg, 2007).  

De impacto elevado salientam-se ainda as variáveis de investimentos específicos da relação 

colaborativa (seis empresas classificaram o impacto com o nível quatro e duas com o nível três- 

média 3,8) e a dependência mútua entre parceiros (um classificou como nível cinco, três 

fornecedores classificaram como nível quatro, dois como nível três, uma com nível dois e outra não 

facultou uma resposta – média 3,6). Uma das conclusões retiradas no capítulo 3 foi a importância de 

ter um interlocutor específico que assegure a continuidade e a monitorização da relação colaborativa, 

o que implica recursos de cada parte alocados a este trabalho em particular. A dependência mútua 

pretende demonstrar-se no de poder decisão equitativo das partes, relembrando que a colaboração 

só é possível se ambos empreenderem os seus esforços na sua concretização. 

Por último, com menor relevância, encontram-se as variáveis partilha clara e equitativa de riscos e 

benefícios (cinco empresas classificaram o impacto com o nível quatro, duas com o nível três e uma 

com o nível 2 – média 3,5) e partilha de recursos (um fornecedor classificou como nível quatro, seis 

como nível três e um como nível dois – média 3,0).  
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A escolha de tratar os dados por variável abordada e não por fornecedor, ou seja, facultar a média do 

nível de impacto em cada variável e não referir a pontuação exata de cada fornecedor em cada uma 

das variáveis, deveu-se essencialmente à maior facilidade no tratamento de dados uma vez que 

desta forma se conseguem retirar conclusões de maior relevo para a empresa de modo imediato.  

Contudo importa referenciar que pela análise dos resultados individuais de cada um, disponíveis no 

anexo 13, observa-se que a Procter & Gamble e a Johnson & Johnson são aqueles que reconhecem 

de modo mais claro o elevado impacto potencial das variáveis mencionadas na construção de uma 

relação colaborativa, uma vez que as suas respostas são dadas entre o nível quatro e cinco (média 

das respostas obtidas 4,2). Por outro lado a Unilever JM é aquela que menos relevância dá a este 

aspeto, uma vez que as suas classificações se distribuem pelo nível três e dois, sendo que a única 

que se distingue deste padrão é a confiança entre parceiros considerada “importante” (média das 

respostas dadas 3,2). 

 IMPACTO DA COLABORAÇÃO NOS INDICADORES DE DESEMPENHO  5.2.2.

De seguida questionaram-se os fornecedores sobre o potencial impacto que a existência de uma 

relação colaborativa poderia ter nos indicadores de desempenho e variáveis identificados (recolhidos 

da literatura). Para avaliar o seu impacto era facultada uma escala de Lickert de 3 níveis:  

! Nível 1 – “Reduzido”;  

! Nível 2 – “Moderado”; 

!  Nível 3 – “Elevado”. 

Os resultados obtidos, representados na figura 11 e disponibilizados por fornecedor no anexo 14, 

demonstram que todos os indicadores serão impactados de modo significativo com a existência de 

uma relação colaborativa, mas que em quatro deles o nível do impacto é maior (em todos eles 7 

fornecedores avaliam o impacto como “Elevado” e apenas um como “Moderado” – média 2,9). De 

salientar que nenhum dos indicadores é atualmente partilhado pela Sonae numa base periódica. 

Desta forma a monitorização de todos os indicadores referidos deve ser assegurada. De seguida era 

colocada uma questão de resposta aberta para os fornecedores mencionarem outros indicadores 

relevantes (ver anexo 7). Aqui foi mencionado a taxa de implementação de fluxos EDI; o perfil de 

compra/venda em cada categoria por fornecedor; a necessidade de estabelecer indicadores de 

eficiência na receção; níveis de inventário disponíveis no entreposto e em loja; a partilha de previsões 

de vendas; erros de faturação, e a monitorização do invoice accuracy.  
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Figura 11: Potencial Impacto de uma parceria entre entidades da CA nos indicadores de desempenho 

 O PERFIL COLABORATIVO DA SONAE MC  5.2.3.

A necessidade de desenvolver esta seção prendeu-se com a importância de esclarecer quais os 

pontos fortes e os pontos fracos das relações atuais do retalhista com os seus fornecedores, 

analisando-as à luz das variáveis identificadas no capítulo 3. De modo objetivo, e por limitações de 

espaço, serão apresentadas as principais conclusões resultantes das respostas dadas pelos 

fornecedores. O detalhe das respostas dadas pelos fornecedores encontra-se no anexo 15. 

A questão colocada ao fornecedor era que avaliasse a relação que tinha com o retalhista em termos 

das 7 variáveis da colaboração na CA, expressando o seu nível de concordância com a realização 

das ações ou atitudes apresentadas. As respostas eram dadas através da seguinte escala de Lickert: 

! Nível 1 – “Discordo fortemente”;  

! Nível 2 – “Discordo”;  

! Nível 3 – “Neutro”;  

! Nível 4 – “Concordo”;  

! Nível 5 – “Concordo fortemente”. 

De forma geral em termos de partilha de informação os fornecedores concordam que o retalhista 

partilha informação relevante e precisa quando solicitada, assim como dados de POS. Apesar da 

partilha de NSF não ser uma prática quotidiana do retalhista, quatro dos fornecedores inquiridos 

mencionam que esta prática ocorre. Os resultados provenientes da análise desta variável são 

limitados e sujeitos a alguma ambiguidade, uma vez que só se averigua a ocorrência da ação e não a 

sua frequência. Os aspetos menos partilhados  indicados pelos fornecedores são as ruturas em loja, 

os níveis de inventário disponíveis e informação de cariz confidencial. 

No que diz respeito ao alinhamento de objetivos colaborativos, os fornecedores salientam a 

concordância no grau de importância dado à colaboração, considerada por ambos como fonte de 

oportunidades de melhoria. Contudo frisam a dificuldade ainda existente de acordar objetivos mútuos 

de cadeia, associada à pouca percepção que os intervenientes têm dos benefícios provenientes. A 

falta de clareza na repartição de incentivos e riscos proporcionais e a falha na monitorização e 

acompanhamento da performance colaborativa, traduzem-se numa atitude de receio e alguma 

desconfiança entre os intervenientes.  

Nas questões relacionadas com a variável sincronização de processos de decisão os fornecedores 

expõem a ausência de previsões colaborativas de procura, as dificuldades na gestão conjunta dos 

inventários e a carência de um planeamento cooperativo da gama de produto disponível. Os esforços 

colaborativos na resolução de problemas são evidenciados pelos fornecedores apesar de ser referido 

que o retalhista tem mais poder na tomada de decisões. 

Por último foi analisada a variável comunicação colaborativa, onde os fornecedores reforçam a boa e 

transparente comunicação entre as entidades (acessível, fácil de contactar, de interlocução simples), 
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motor do trabalho conjunto em novos desafios. Apesar disto é destacada a necessidade de manter 

um contacto frequente e regular. 

 ÁREAS PASSÍVEIS DE COLABORAÇÃO NA CADEIA DE ABASTECIMENTO 5.2.4.

Foi solicitado aos fornecedores que identificassem, dentro das áreas indicadas na figura 12, quais as 

que seriam mais adequadas à colaboração entre parceiros da CA de modo a promover a melhoria 

contínua dos processos. As suas respostas (disponíveis no anexo 16) podem ser visualizadas na 

figura 12 onde por cada área é indicado o número de fornecedores que a considerou relevante para 

colaborar. 

 

Figura 12: Número de fornecedores interessados em colaborar nas áreas mencionadas 

Dentro das diversas opções indicadas, a elaboração de previsões, tanto de compras (reconhecida 

por todos os fornecedores como área de interesse) como de vendas (identificada por sete 

fornecedores), representa a prioridade dos fornecedores. Melhorar a fiabilidade de informação, 

indispensável à elaboração de previsões, é o foco dos fornecedores cujo objetivo primordial se traduz 

na elaboração de previsões colaborativos que permitam às empresas melhorar a disponibilidade dos 

produtos e o serviço ao cliente. Como foi referido anteriormente não é suficiente partilhar informação, 

é necessário garantir que a informação que circula pelos intervenientes da cadeia tem qualidade 

(secção 5.2.3), traduzindo com alguma precisão as necessidades do consumidor final. É necessário 

que se trabalhe no sentido de que o fluxo de mercadoria seja mais planificado e não tanto reativo, 

como sucede atualmente devido ao ritmo acelerado de crescimento do mercado e às contínuas e 

agressivas campanhas ou eventos promocionais. A necessidade de um planeamento de produção 

colaborativo, embora indicado como de menor significância (3 dos fornecedores), está associado às 

mesmas razões indicadas para a elaboração de previsões de compras e vendas, o cumprimento das 

necessidades dos clientes no tempo, quantidade e locais desejados. 

Os eventos promocionais apresentam-se também como uma das áreas passíveis de colaboração. 

Esta estratégia que pretende fomentar a fidelização do cliente e amplificar a experiência de compra 
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do cliente com determinada marca, representam hoje pontos de stress da CA (seis dos fornecedores 

inquiridos assinalam como área de interesse para colaborar). Atualmente não existe um planeamento 

antecipado colaborativo das necessidades para estes eventos, fazendo com que o lead time entre a 

data do pedido e a entrega não seja suficiente para ter os produtos disponíveis para venda ao cliente 

no linear. Fruto desta lacuna surge a necessidade, como descrito no capítulo 4 (subsecção 4.2.2) de 

mapear o fluxo temporal definido em lead time físico e lógico, de modo a que o retalhista tenha a 

perceção dos esforços incorridos muitas vezes pelo fornecedor para satisfazer uma encomenda de 

necessidades promocionais. Antes de planear uma campanha ou colocar um determinado produto 

num folheto, é necessário - com o intuito de não prejudicar a relação de confiança construída com o 

fornecedor ao desfraldar as suas expectativas por não encontrar o produto disponível no linear - 

conferir a disponibilidade de stocks do fornecedor ou averiguar a possibilidade de aguardar pela 

receção dos produtos em quantidade suficiente para responder à procura do mercado. 

O reaprovisionamento, assinalado por seis fornecedores, está diretamente relacionado com a 

gestão dos inventários, identificada como uma área de ação revelante por seis, cuja importância 

das práticas de VMI ou CPFR foi explicadas na subseção 2.1.1. 

De modo a incrementar o indicador On Shelf Availability (OSA)11 evitando as quebras em prateleira, 

os fornecedores revelam a importância das áreas atuação em loja (seis fornecedores) e reposição 

em loja (identificada por cinco fornecedores). A primeira relaciona-se com a exposição dos produtos 

em loja, a gestão do sortido disponível ou o desenvolvimento de campanhas. Por sua vez, a segunda 

relaciona-se, com a necessidade de assegurar a correta reposição e consequente monitorização do 

inventário na retaguarda; a implementação de embalagens SRP; a eliminação da fragilidade das 

embalagens, ou a formação os operadores de entrepostos para a construção de paletes otimizadas 

de forma mais semelhante possível à organização dos corredores das lojas. 

O transporte, identificado por quatro fornecedores como área adequada à colaboração, seja pelo 

transporte colaborativo de mercadoria de diferentes fornecedores, pelos serviços de backhauling 

(referido na subsecção 2.4.1); quer pela conjugação de tipos de fluxos num mesmo camião de modo 

a otimizar a carga, ou a aposta nas entregas diretas à loja, são algumas das oportunidades 

identificadas nesta área de trabalho. 

Por último, apenas dois fornecedores referem a área de desenvolvimento de produto como área 

relevante onde cooperar, o que corrobora a restrição do âmbito da presente metodologia (subsecção 

4.2.3) ao packaging e aos processos ou práticas de valor acrescentado para a cadeia. 

 PROJETOS E PRÁTICAS COLABORATIVAS 5.2.5.

Do levantamento realizado no capítulo 2, secção 2.4.1, relativamente aos projetos ou práticas 

colaborativas desenvolvidas pela Sonae MC junto dos seus parceiros nos últimos 5 anos foi 

questionado o fornecedor sobre a importância destas numa escala discreta de Lickert de 5 níveis, são 

eles: 
                                                        
11 Componente fundamental do nível de serviço prestado ao consumidor e um indicador de desempenho chave no retalho 
(Aastrup e Kotzab, 2009), o OSA é responsável por medir a probabilidade de um produto estar disponível nas condições de 
venda quando um consumidor o procura na prateleira (Chopra e Meindl, 2009). 
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! Nível 1 - “Nada importante”;  

! Nível 2 - “Pouco importante”;  

! Nível 3 - “Neutro”;  

! Nível 4 - “Importante” ;  

! Nível 5 - “Muito importante”. 

Os dados obtidos encontram-se expressos na figura 13, considerando a média do somatório do nível 

de importância dado por cada fornecedor a cada um dos projetos, cujos dados recolhidos se 

encontram no anexo 17. 

 

Figura 13: Importância dos projetos colaborativos para os fornecedores desenvolvidos em pareceria com a Sonae MC nos 

últimos 5 anos 

A prática valorizada pelos fornecedores como de maior importância é o Vendor Management 

Inventory (cinco responderam utilizando o nível cinco; um pelo nível quatro, um através do nível 

neutro e um não respondeu – média 4,6), uma vez que dos sete fornecedores que responderam ao 

questionário cinco deles, dos quais a Sumol+Compal; a L’Oréal Portugal; a Johnson& Johnson, Lda.; 

a Procter & Gamble e a Unilever Jerónimo Martins, apresentam programas de VMI implementados 

com a Sonae MC na gestão do seu fluxo PBS. Presentemente a Sonae MC não investe tempo nem 

recursos na promoção e desenvolvimento desta forma de gestão de inventário junto dos seus 

fornecedores, tendo apenas 13 fornecedores com este sistema implementado, como mencionado 

anteriormente na subsecção 2.4.1. Tal deve-se à elevada desconfiança dos seus parceiros e 

desconhecimento dos benefícios provenientes desta estratégia. 

A gestão de inventários é um dos maiores desafios da cadeia já que o seu elevado custo de 

armazenamento associado, o risco de perecibilidade inerente – no caso em que temos produtos em 

stock que não se vendem e cujas validades expiram - a dificuldade de monitorização de stock e as 

localizações de armazém ocupadas com produto que não será expedido, impelem cada vez mais os 

parceiros da CA a procurar alternativas sustentáveis e eficientes ao armazenamento de produtos. No 

espaço destinado a comentários que se encontrava no final do questionário, os fornecedores referem 

a pouca confiança nos parceiros; a transparência limitada da cadeia, e a escassez e qualidade da 

informação, como as principais barreiras na implementação desta metodologia de gestão. 
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De seguida encontra-se o Portal dos Fornecedores (cinco dos fornecedores avaliaram a 

importância da prática com o nível cinco, um com o nível quatro e dois com o nível três – média 4,4) 

entende-se que a informação partilhada atualmente é meramente financeira e transacional, pelo que 

existem melhorias a fazer a nível de portal. Estas passam pela partilha e posterior monitorização de 

indicadores de desempenho como o OTIA (um dos fornecedores avalia a importância da prática 

com o nível cinco e os restantes com o nível quatro – média 4,1), o NSF e NSL, mas também pelo 

volume de compras e de vendas para posterior integração em previsões. A incorporação desta 

informação no portal de fornecedores, permitirá a partilha de informação de qualidade, exata e no 

tempo certo, essencial para a facilitar a cooperação e integração dos seus processos.  

Avaliada como a terceira prática de maior importância para a promoção da eficiência da cadeia, o 

projeto de fiabilidade de leitura em armazém traduzido na implementação da etiqueta GS1-128, 

nas receções nos entrepostos Sonae MC (dois responderam utilizando o nível cinco e seis avaliaram 

pelo nível quatro – média 4,3) apresenta-se como uma melhoria consensual ao nível dos parceiros de 

cadeia. Isto porque a implementação de uma etiqueta logística estandardizada possibilita: uma 

identificação única e reconhecida em todo o mundo para as unidades logísticas; a redução 

significativa do tempo pela captura automática de dados e verificação na receção e na expedição; e a 

disponibilidade de informação mais rápida, precisa e fiável disponibilizada ao cliente durante a 

receção,  

A prática de menor importância colaborativa é o serviço de backhauling (um dos fornecedores avalia 

a importância da prática com o nível cinco, três com o nível quatro, três com o nível três e um com o 

nível um – média 3,4), o que vai de encontro aos resultados apresentados acima que traduzem os 

transportes numa das áreas de interesse para colaborar.  

 POSICIONAMENTO COLABORATIVO DA SONAE MC 5.2.6.

Por último, e com base nos resultados do benchmarking discutidos na secção 2.4.2 e na segunda 

posição ocupada pela Sonae MC no grupo “Colaboração”, pretendeu-se compreender qual a posição 

da Sonae MC em relação aos seus concorrentes de mercado, no que diz respeito à sua abertura e 

disponibilidade para desenvolver práticas colaborativas com os seus parceiros. Desse foi solicitado 

ao fornecedor que posicionasse o retalhista num dos quatro níveis descritos (Nível 1 – “Falta de 

interesse em colaborar com os seus parceiros”; Nível 2 – “Capacidade de colaborar reduzida e 

limitada”, Nível 3 – “Disponível para colaborar”; Nível 4 – “Impulsiona e desafia os seus parceiros a 

colaborar”), de modo a avaliar a forma como os fornecedores viam o retalhista em relação aos seus 

concorrentes.  

 Os resultados obtidos são apresentados na figura 14 onde por cada nível mencionado é indicado o 

número de fornecedores que avaliaram a Sonae nesse nível, sendo que quatro indicam que a Sonae 

é um retalhista que impulsiona e desafia os parceiros a colaborar. Os resultados detalhados podem 

ser visualizados no anexo 18. 
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Figura 14: Posicionamento colaborativo da Sonae no mercado 

Por fim, foi solicitado aos fornecedores que partilhassem as suas experiências em termos 

colaborativos na CA, uma vez que os fornecedores selecionados eram na sua maioria multinacionais, 

com áreas dedicadas unicamente ao desenvolvimento de projetos na cadeia. A tentativa era que 

através desta pergunta se pudesse dar resposta à lacuna encontrada na literatura quando se 

procuram casos de sucesso de colaboração, ou formas práticas de colaborar entre parceiros, não 

pela partilha específica e detalhada de uma metodologia, mas sim pela exposição de boas práticas 

desenvolvidas com outros intervenientes ou de projetos de sucesso implementados ao nível da 

cadeia. Entre as respostas dadas pelo fornecedor revelaram a importância de existirem reuniões 

semanais entre a equipa de CA e os comerciais; a necessidade de desenvolver um processo de 

previsões conjunto envolvendo a gestão de Stocks e a Comercial, como oportunidade para melhorar 

o nível de implementação do VMI, e a partilha atempada de eventos promocionais e definição de 

quantidades de aprovisionamento. 

 REUNIÕES DE KICK-OFF DO PROJETO  5.3.

Da amostra de fornecedores selecionados a Sumol+Compal; a Danone Portugal; a Matudis; a 

Cerealis e a Unilever foram os parceiros priorizados para marcação de uma reunião de Kick-off de 

projeto. Para convocar estes parceiros foi enviado um e-mail a descrever o objetivo do trabalho e 

partilhar as etapas metodologias genéricas do desenvolvimento do projeto em causa: planear as 

visitas; executá-las e monitorizar os resultados e oportunidades provenientes da mesma. Pretendeu-

se com esta reunião delimitar quais os fornecedores que tinham a abertura, o entusiasmo e os 

recursos – principalmente temporais e humanos - para iniciar um trabalho colaborativo com a Sonae 

MC. 

As sessões com duração de cerca de 1h, guiadas pelo documento em formato PowerPoint cuja 

organização e conteúdos foram descritos na secção 4.2.3, pretendem fomentar intervenções 

focalizadas essencialmente em aspetos relacionados com o mapeamento dos fluxos físicos; as 

características específicas de cada fornecedor; oportunidades logísticas anteriormente identificadas; 

e a implementação e validação da etiqueta logística GS1-128. Uma vez que no decorrer destas 

reuniões foram partilhadas informações relevantes para o desenvolvimento de trabalho futuro, surgiu 
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a necessidade de as documentar. Para efeitos do presente trabalho são evidenciados os aspetos 

mais importantes recolhidos nestas reuniões: 

SUMOL+COMPAL 

" Abertura e flexibilidade para se envolverem em projetos colaborativos que considerem 

pertinentes; 

" Alinhamento estratégico interno – partilha interna dos objetivos estratégicos do projeto 

futuro, de modo a convocar os intervenientes pertinentes para o processo. 

" Partilha de conhecimento na fase de desenho e execução da presente metodologia – 

Organização de uma equipa multidisciplinar para realizar a visita incluindo todas as áreas de possível 

interesse para a concretização do trabalho futuro. 

UNILEVER JERÓNIMO MARTINS 

" Horizonte temporal colaborativo – analisar o historial de projetos colaborativos que não 

chegaram a ser implementados para reconquistar a confiança dos fornecedores. Um dos aspetos 

salientado pelo representante da Unilever foi o de averiguar se ambas as partes estavam realmente 

disponíveis para se comprometer com recursos neste projeto, e durante quanto tempo; 

" Realização de previsões colaborativos – Partilha de um caso de sucesso implementado 

com um parceiro que lhe encomendava os produtos com uma antecedência tal que o permitiam reagir 

às ruturas futuras das alturas promocionais. 

CEREALIS PRODUTOS ALIMENTARES 

" Esforço conjunto no desenvolvimento de produto – trabalho feito para reformulação e 

restruturação do design dos produtos de marca própria num projeto em parceria com a Sonae. 

MATUDIS 

" Especialistas em Melhoria Contínua – Inclusão de um membro na equipa especializado na 

temática de melhoria contínua na reunião destinada ao mapeamento. Alertar para a introdução desta 

figura na futura equipa responsável por guiar as sessões continuamente.  

DANONE PORTUGAL 

" Caraterização da Relação Colaborativa – Realização de um levantamento de informações 

para caraterizar a relação da CA entre estas duas entidades num horizonte de 2 anos. Como exemplo 

destas informações tem-se: a enumeração dos projetos realizados em conjunto; o histórico do NSF; e 

perceber o ponto de situação do projeto de implementação do OSA.  

" Monitorização da Relação – Necessidade de desenvolver um dashboard de partilha de 

informação entre parceiros, que contivesse indicadores comercias (o foco de ambos são as vendas) e 

indicadores de cadeia. 

" Sustentabilidade da Cadeia – Consumidores cada vez mais conscientes do nível de impacto 

ambiental do seu consumo, o que incrementou a procura de produtos saudáveis, biológicos e 
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ecológicos. No futuro é necessário definir indicadores de desempenho relacionados com esta variável 

e que traduzam preocupações deste foro, nomeadamente a redução da pegada ecológica.  

Em todas as reuniões, após a exposição da metodologia proposta, foi incentivada a partilha de outros 

bons exemplos colaborativos praticados ou conhecidos do fornecedor. Pretendia-se com isto 

fomentar a construção de uma metodologia adaptável às necessidades de cada um, passível de 

ajustar a diferentes situações e de incorporar processos anteriormente realizados. Todavia, apesar de 

todos os fornecedores indicados terem demonstrado abertura para colaborar, nenhum exemplo 

prático colaborativo foi partilhado.  

 MAPEAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO  5.4.

Dos 6 parceiros convocados para a reunião de kick-off, a etapa de mapeamento só foi concretizada 

parcialmente na Sumol+Compal. De seguida, à semelhança do que aconteceu anteriormente, é feita 

uma descrição do procedimento seguido na reunião e enumerados os principias resultados.  

A escolha por detalhar o que aconteceu em cada uma das reuniões ocorridas traduz-se na 

necessidade de validar os passos metodólogos propostos, ao mesmo tempo que se reformulam os 

mesmos, fruto de bons exemplos de organização de sessões de trabalhão. Exemplo disto é uma 

completa definição de agenda de trabalho ou a partilha de informações pertinentes antes da reunião.  

 SUMOL+COMPAL 5.4.1.

Devido ao entusiasmo e abertura demonstrados pelo fornecedor para colaborar, iniciou-se um 

trabalho de preparação para a sessão de trabalho que contemplou: a partilha do template de 

mapeamento de CA com o fornecedor, de modo a que cada uma das partes interessadas já tivesse 

os fluxos mapeados na altura da reunião, e a construção de uma agenda para o dia, fruto do 

procedimento proposto pela Sonae rematado com pontos de interesse indicados pela Sumol+Compal.  

A sessão de trabalho, que ocupou um dia inteiro, iniciou-se por volta das 11h no armazém central da 

Sumol+Compal em Leiria. A sessão guiou-se por numa apresentação, em formato digital (Power 

Point), feita pelo fornecedor em questão, que contemplava 5 partes: estrutura; planeamento; route to 

market; mapeamento de fluxos de mercadoria e oportunidades de melhoria/ planos de ação. De 

seguida são apresentados os conteúdos de cada uma das partes seguindo a agenda do dia, com o 

intuito de perceber quais os passos que poderão ser de valor acrescentado para incluir nas futuras 

implementações da metodologia.  

I. ESTRUTURA: LOGÍSTICA & DISTRIBUIÇÃO 

A sessão de trabalho iniciou-se com a visualização do organigrama da empresa indicando as 

respetivas funções, de modo a suportar a necessidade de constituir uma equipa multidisciplinar para 

estar presente neste trabalho colaborativo. No caso da Sumol+Compal, a equipa era composta por 

pelo menos uma pessoa de cada uma das equipas da direção de Logística & Distribuição: 

Planeamento Logístico & Serviço a Clientes; Operações de Centros de Distribuição; Transportes & 

Distribuição, e Informação Logística & Assistência Técnica. Em seguida foi caraterizada a rede 

logística do fornecedor - seis centros de produção e distribuição (quatro em Portugal e duas no 
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estrangeiro); três centros de distribuição regionais e várias plataformas de cross docking - de modo a 

enquadrar a Sonae MC no seu funcionamento e organização.  

O retalhista deveria também preparar uma pequena apresentação onde exponha estes conteúdos 

para que, principalmente em casos como este onde existe uma multiplicidade de membros na equipa 

do fornecedor, todos os intervenientes tenham o mesmo conhecimento sobre o retalhista. 

Infelizmente, este ponto não se verificou na sessão de trabalho com a Sumol+Compal. 

II. PLANEAMENTO E REALIZAÇÃO DE PREVISÕES DE VENDAS 

O próximo passo contemplou a explicação por parte do fornecedor do modo como era feito o 

planeamento, detalhando os passos constituintes de um ciclo de previsões de vendas.   

No caso da Sumol+Compal é necessário explicar que o plano para os artigos sazonais, de momento 

a minoria do portfólio, é acordado previamente no que diz respeito aos SKUs e respetivas 

quantidades; ao passo que nos artigos promocionais o plano é acordado apenas no mês anterior da 

campanha, definindo apenas o SKU e não as quantidades, pelo que fica do lado do fornecedor fazer 

uma estimativa com base no histórico de vendas. Como foi detalhado na subsecção 5.2.5, 

relativamente às áreas de interesse para colaborar e à relevância dada à elaboração de previsões 

colaborativos de vendas, a Sumol+Compal reforçou o stress criado na cadeia devido ao curto tempo 

de reação às necessidades das campanhas promocionais e a impossibilidade de ajustar a produção, 

uma vez que o planeamento das necessidades da semana são fechadas na semana anterior. 

Uma das informações relevantes partilhadas pela Sumol+Compal foi a caraterização do portfólio 

Sonae em termos do negócio alimentar. Neste tópico foi referido o peso dos diferentes formatos de 

embalagem no volume total, neste caso o PET; o número de SKUs da gama ativa (223 SKUs) e a sua 

repartição pelo tipo de fluxo em que abastece a Sonae (107 SKUs em PBL e 116 em PBS); o peso 

Sonae nas vendas dos artigos (4 artigos do portfólio são exclusivos para venda nas lojas Sonae) e, 

por fim, realizada uma análise ABC aos SKUs de modo a aferir o peso de cada categoria (em 

percentual do número de SKUs) no volume total de vendas (em litros).  

Informações como estas poderão ser úteis para delinear objetivos estratégicos para o trabalho em 

curso. Exemplo disto é o formato de embalagem, que com o aumento do número de consumidores 

mais preocupados com o ambiente e dispostos a cooperar na sua proteção, poderá ocorrer em 

alterações uma vez que a solução PET deverá ser repensada, dando lugar a matérias mais 

ecológicos e de fácil reciclagem. A tara retornável poderá ser uma solução, contudo com elevado 

impacto na logística inversa da cadeia. 

O acompanhamento dos dois processos explicados em seguida, integração de uma encomenda em 

sistema e planeamento de transporte, são relevantes de modo a perceber quais os principais 

constrangimentos enfrentados pelo fornecedor. Relembramos que todo o intuito da realização deste 

trabalho de mapeamento se deve à identificação dos principais desperdícios da cadeia. Deseja-se 

que no futuro todos os processos mapeados traduzam atividades de valor acrescentado, pois só 

dessa forma será possível alcançar a melhoria contínua desejada. 
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Primeiro acompanhou-se a integração das diversas encomendas em sistema, várias porque cada 

categoria coloca uma encomenda reflexo das suas necessidades, para o entreposto da Azambuja, 

enviada via EDI, no sistema do fornecedor, cuja preparação será mais tarde acompanhada.  

Posteriormente foi exemplificado o planeamento da rota de transporte aferindo o número de viaturas 

necessárias, respeitando as seguintes condições: o peso da carga não pode exceder as 23,5 

toneladas por viatura, transportando um número máximo de 33 paletes. Da junção das três 

encomendas recebidas da Sonae verificou-se que as quantidades não eram suficientes para otimizar 

dois camiões, o que se traduz num custo elevado (percentual elevado de ar transportado). Esta é 

uma situação relativamente comum neste fornecedor, que de momento não pode ser resolvida devido 

ao lead time de entrega muito reduzido da Sumol+Compal. Apesar disso oportunidades como a 

utilização de camiões mais pequenos, a combinação de cargas com produtos leves de outros 

fornecedores, ou o estudo do perfil de compra de modo a validar os agendamentos diários, foram 

algumas das oportunidades identificadas e consideradas para análise futura. 

Por fim, e depois de simulada e definida a rota, foi determinado um horário de carga do camião, 

assim como selecionada uma transportadora disponível (acordos de subcontratação e 2 camiões de 

uma frota própria) e uma hora de descarga no cliente. Só a partir deste momento é que as ordens de 

encomenda se passam a denominar ordens de transferência, encomendas que se tornam disponíveis 

para preparação pelos pickers. 

Depois de processada e disponível a ordem de encomenda, a equipa de trabalho desceu até ao 

entreposto para seguir a sua preparação. A esta visita juntou-se o gestor de operações do armazém 

central, para que fosse este a guiar a visita em causa seguindo um procedimento rotineiro de um 

picker: pesagem da palete vazia; recolha de SKUs pelo voice picking – para além da indicação da 

posição e localização do SKU a recolher, o picker pode ouvir regras específicas de cada cliente na 

construção de uma palete, e pesagem da palete de modo a conferir se a palete está completa – o 

sistema calcula um valor teórico da palete e só a confere se o seu peso real estiver de acordo com 

este: Peso da carga = Peso total - Peso da Tara. Se o sistema validar que a palete esta conforme o 

encomendado é impressa uma etiqueta de palete, caso a condição não se verificar um conferente 

terá que inspecionar a palete, encontrar o erro e voltar a pesá-la, uma vez que só é possível imprimir 

a etiqueta se a balança confirmar o peso da carga). 

Após a preparação das paletes e colocação nos cais de expedição, assistimos ao carregamento dos 

dois camiões alocados a esta encomenda, de modo a visualizar a otimização dos mesmos. Em 

paralelo abordou-se o condutor do camião, desempenhando também a função de carregar o mesmo, 

sobre as condições de receção na Sonae, nomeadamente: cumprimento dos agendamentos; 

tratamento de mercadoria em casos de inconformidades com o CEL ou situações de devolução da 

mesma e, por fim, tempos e condições de descarga. Durante a visita ao armazém identificaram-se um 

conjunto de oportunidades que serão listadas no quinto ponto da agenda. 
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III. ROUTE TO MARKET 

Como mencionado na subsecção 4.2.4 a escolha de realizar este tipo de representação traduziu-se, 

essencialmente, na complexidade e diversidade de fluxos da Sumol+Compal. O que se pretendeu ao 

desenvolver as representações apresentadas de seguida foi a exposição simples e direto o percurso 

percorrido por um produto desde que este é produzido ou fornecido por fontes externas até ao 

momento em que é colocado no linear. 

Desse modo o fornecedor começou por enumerar as entidades intervenientes em todo o processo de 

disponibilidade do produto (figura 15) das quais: fornecedores externos da Sumol+Compal; Armazéns 

e Centros produtores; Armazém central; Armazém e Centros Regionais; Operadores Logísticos e 

Plataformas de Crosse Docking; Locais de entrega e as lojas recebedoras (representadas pelas suas 

insígnias).  

 

Figura 15: Descrição das entidades intervenientes na cadeia de valor colaborativa da Sumol+Compal e Sonae 

Depois de recolhida esta informação procedeu-se à esquematização dos diversos tipos de fluxos, 

informação e mercadoria, como representado na figura 16, agrupadas por insígnia, temperatura e 

local de entrega. Em cada uma das representações é desenhado o fluxo, de cores diferentes, de 

informação entre entidades (cinzento tracejado); mercadoria interna, entre entidades sob a 

responsabilidade da Sumol+Compal (cinzento contínuo); mercadoria do mercado, que sai preparado 

das instalações externas à Sonae, sem passar por um distribuidor, para entrega no parque de lojas 

do retalhista (encarnado contínuo); mercadoria Sonae (entre os entrepostos e as lojas Sonae (azul 

contínuo); e mercadoria do distribuidor, entre o distribuidor e o parque lojas Sonae (preto contínuo).  

O fornecedor em questão apresenta cinco canais possíveis distintos, dos quais quatro dizem respeito 

ao canal off trade destinado ao abastecimento dos hipermercados (MCH – Modelo continente 

Hipermercados: Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia) e supermercados (MS - Meu 

Super) -, e um refere-se ao canal horeca, para abastecimento das cafetarias Bagga. Os canais são os 

seguintes: 
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• Canal off trade para locais de entrega em Portugal continental em produtos de temperatura 

ambiente apresentado na figura 16; 

• Canal off trade para locais de entrega em Portugal continental em produtos de temperatura 

controlada (o único produto do portfólio nesta situação é o essencial) – anexo 19; 

• Canal off trade especializado na entrega de vegetais, derivados de tomate e produtos a 

temperatura controlada na Madeira – anexo 20; 

• Canal off trade especializado na entrega de produtos a temperatura ambiente nos Açores – anexo 

21; 

• Canal horeca para locais de entrega em Portugal (continental e ilhas) a ambiente – anexo 22. 

 

Figura 16: Route to Market das insígnias MCH e MS para clientes em Portugal continental (Temperatura Ambiente) 

IV. MAPEAMENTO DE FLUXOS DE MERCADORIA 

Após a visualização dos diversos route to market apresentados, procedeu-se à etapa de mapeamento 

da CA. Como foi descrito na subsecção 4.2.3, a Sonae partilhou com o fornecedor o template de 

mapeamento de cadeia para que este desenhasse os seus fluxos antes da sessão de trabalho. Assim 

esta etapa foi destinada à validação dos fluxos mapeados e à discussão e análise do que estava 

desenhado. Os fluxos mapeados foram confrontados com os dados recolhidos até ao momento. 

Contudo, e cruzando esta informação com os canais identificados anteriormente, os fluxos de 

abastecimento da mercadoria do fornecedor para o retalhista são:  

• Fluxo abastecimento centralizado PBS, Portugal continental – anexo 23; 

• Fluxo abastecimento centralizado PBL, Portugal continental – anexo 24; 

• Fluxo Abastecimento centralizado (PBS,PBL) e direto para a Madeira – anexo 25;  

• Fluxo Abastecimento direto para o Arquipélago dos Açores – anexo 26; 

• Fluxo Abastecimento direto das cafetarias – anexo 27. 

Face ao exigente trabalho que foi desenvolvido ao longo do dia só foi possível analisar um dos cinco 

fluxos mapeados pela Sumol+Compal, o fluxo de abastecimento centralizado PBS para Portugal 

Continental, representado  no anexo 23. 
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V. OPORTUNIDADES DE MELHORIA & PLANO DE AÇÕES 

Uma vez que não foi possível concluir a análise dos cinco fluxos da Sumol+Compal mapeados, nesta 

etapa serão identificadas as oportunidades, listadas na tabela 10, fruto da visita ao entreposto e da 

análise do fluxo de abastecimento centralizado PBS, cuja listagem ocorre simultaneamente ao 

acompanhamento da visualização dos processos mapeados..  

 

Tabela 10: Lista de Oportunidades identificadas durante a sessão de trabalho 

As oportunidades identificadas representam mudanças necessárias no modo atual de proceder, de 

modo a eliminar os constrangimentos e desperdício e acrescentar valor para toda a cadeia, ou seja 

para ambas as partes envolvidas. A dificuldade de implementação destas seria diretamente 

proporcional à necessidade de recorrer a alterações processuais exigentes ou a mudanças de 

mentalidade. 

Cruzando a informação recolhida nas oportunidades identificadas durante a sessão de trabalho e as 

áreas de interesse para colaborar, assinaladas pelo fornecedor no questionário partilhado e 

disponível no anexo 16 – nomeadamente eventos promocionais; elaboração de previsões de vendas 

e de compras; reaprovisionamento; transporte e atuação na loja – salienta-se a urgência de 

normalizar a compra de múltiplos e a elaboração de previsões.  
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Após esta ação realizou-se uma visita ao entreposto da Sonae na Azambuja para observar as 

condições de recepção da mercadoria a que se seguiu o agendamento de uma reunião de 

alinhamento.  

No fim do dia ficou acordado a necessidade de marcar uma reunião para se proceder a um 

compromisso entre a gestão de topo. O objetivo dessa reunião seria expor os fluxos mapeados e as 

oportunidades identificadas até ao momento, com o intuito de ao, incluir os diretores nesta 

metodologia de trabalho, se proceder à continuação da identificação de oportunidades e posterior 

delimitação de um plano de ações coincidente com os objetivos estratégicos de ambos. 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 5.5.

Depois de realizadas as etapas metodológicas até à fase de mapeamento, uma vez que o horizonte 

temporal estipulado não permitiu que se avançasse mais na metodologia, é necessário discutir os 

resultados obtidos e identificar os seus aspetos positivos e limitações. Relembra-se que o único 

fornecedor que foi acompanhado até a esta fase foi a Sumol+Compal. 

Um dos aspeto positivo foi a alocação de uma equipa específica para o desenvolvimento do projeto 

que não estava diretamente associada nem à resolução das incidências diárias, nem a assuntos 

comercias, permitiu que estas pessoas estivessem focalizadas unicamente na otimização da cadeia. 

A constituição reduzida da equipa, apenas duas pessoas, possibilitou a construção de uma 

metodologia resultante da conjugação do conhecimento académico novo e relevante, utilizado na 

escrita do presente trabalho, com uma forte compreensão do negócio e da sua gestão, traduzida nos 

seus procedimentos, limitações e vantagens. Deste modo o processo de desenho e estruturação da 

metodologia fruiu não só da análise de projetos passados e da discussão de possíveis 

procedimentos, mas principalmente da experiência oriunda da sua implementação. 

Iniciando pela primeira etapa da metodologia, a seleção dos fornecedores, existiu alguma dificuldade 

na escolha das variáveis de decisão fruto da definição pouco clara por parte da Sonae MC do âmbito 

e objetivos do presente trabalho. Refere-se a importância de se ter inserido a variável valor 

estratégico do fornecedor para o negócio (fruto de uma necessidade do retalhista), seja por este ser 

um fornecedor core da categoria ou uma entidade com quem se esteja atualmente numa boa fase 

relacional. Nesta etapa realça-se a premência de realizar um alinhamento interno oficial, com a 

gestão de stocks e a gestão de categorias, etapa que a Sonae considerou implementar numa fase 

posterior.  

Na fase de caraterização evidencia-se a elaboração do questionário, uma vez que não existia um 

consenso dos fornecedores perante os resultados dos benchmarking. O questionário, cujas limitações 

se traduzem no seu cumprimento, exigência temporal e ambiguidade inerente a algumas questões, 

deveria ter sido validado por um conjunto pioneiro de fornecedores, o que não ocorreu devido a 

restrições temporais.  

Com a convocatória para as reuniões de kick-off observou-se que apesar da abertura dos 

fornecedores para colaborarem, existia uma certa relutância face ao historial de execução de projetos 

com a Sonae. Ao longo das diferentes reuniões os fornecedores apontaram a necessidade de 
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conhecer um plano de trabalho específico, essencialmente no que diz respeito ao tempo associado à 

realização do projeto e aos recursos que precisaria de alocar para a sua realização.  

A metodologia proposta tem um caráter de realização contínuo, uma vez que se deseja que as 

reuniões de follow up sirvam não só para monitorização da concretização das oportunidades mas 

também para a discussão de possíveis melhorias. Pretende-se que a presente metodologia seja o 

motor da implementação de uma cultura de melhoria contínua na gestão do dia-a-dia.  

No caso da Sumol+Compal o trabalho efetuado anteriormente à reunião de mapeamento, possibilitou 

uma maior dedicação temporal à análise do mapeamento e não à sua construção. Apesar disso 

verificou-se que a agenda acordada era demasiado extensa e completa para ser concretizada em 

apenas um dia, pelo que em fornecedores com fluxos complexos deverão ser alocados dois dias para 

a realização desta etapa.  

A construção de documentos de monitorização, nomeadamente as check list e o template de 

mapeamento, foram muito valorizados neste projeto, uma vez que possibilitaram a monitorização e 

centralização da informação, salvaguardando que nada relevante fosse perdido com o desenrolar do 

processo. Pretendeu-se que esta metodologia estivesse estruturada e assente em procedimentos 

padronizados de modo a que independentemente da entidade responsável, a metodologia pudesse 

ser seguida. 

A aplicação da presente metodologia promoveu o trabalho colaborativo. Os vários encontros que 

decorreram entre os representantes dos fornecedores e do retalhista pessoalizaram as ligações 

profissionais existentes, incrementando as relações de confiança. 

 CONCLUSÕES  5.6.

No capítulo que termina foi explicado o modo como se procedeu à implementação das etapas 

metodológicas delineadas no capítulo 4. A metodologia desenvolvida, devido ao seu caráter prático 

pretendeu transmitir medidas a adotar para implementação de uma gestão colaborativa na CA.  

Uma vez que a Sonae não tem implementado nenhum modo integrado de gerir os fornecedores a 

presente metodologia pretendeu ser o passo zero para a construção desta relação a nível de cadeia, 

através de medidas pouco complexas que pretendem alertar o retalhista para a importância desta 

variável.  

Apesar dos resultados citados representarem uma mostra reduzida dos fornecedores, a metodologia 

foi aplicada como um procedimento da empresa durante o desenvolvimento da presente dissertação. 

Neste aspeto a Sonae deve continuar a esforçar-se por ocupar um lugar de relevância na 

colaboração de CA. Uma vez que a importância desta variável não é reconhecida transversalmente 

pelo retalho, as suas ações cooperativas são consideradas pioneiras pelos fornecedores a nível 

nacional.   
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6. CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

A presente dissertação pretendeu dar resposta a uma necessidade emergente do retalho alimentar, a 

de entidades de uma mesma cadeia se tornarem parceiros colaborativos. Desta forma assegurariam 

a sua sustentabilidade através da versatilidade, agilidade e flexibilidade da cadeia, essenciais para a 

satisfação de um leque de consumidores cada vez mais informado e exigente. Assim procedeu-se à 

análise do caso concreto da Sonae com a finalidade de delinear uma metodologia que, assente na 

estrutura organizativa da cadeia atual, fosse capaz de promover e sustentar a colaboração com os 

fornecedores, promovendo a eficácia e eficiência da CA numa forte perspetiva de melhoria contínua. 

O primeiro passo traduziu-se no levantamento de toda a informação relevante sobre o negócio do 

retalho alimentar da empresa Sonae MC, com a finalidade de conhecer o funcionamento e 

organização da sua CA do ponto de visto do fornecedor. Evidencia-se o elevado constrangimento 

oriundo de uma GCA não integrada em termos funcionais, seja pela multiplicidade de interlocutores 

do retalhista para cada fornecedor ou pelos múltiplos objetivos, diretrizes e métodos de trabalho que 

podem coexistir numa mesma relação retalhista-fornecedor. Aliada a esta coleta de informação, 

foram retiradas pertinentes conclusões oriundas da análise de resultados de dois benchmarkings 

colaborativos anuais realizados, nos quais os fornecedores salientam a necessidade de uma 

definição clara de interlocutores; a promoção e partilha de informação de qualidade; o alinhamento 

dos objetivos estratégicos da relação; o planeamento conjunto das necessidades e a realização de 

previsões conjuntas. 

Depois de identificado o problema, procedeu-se à realização de uma revisão de literatura relevante 

para o estudo do tema. Esta focalizou-se inicialmente em definir a colaboração na CA e nas variáveis 

que a influenciavam para que de seguida, através do delineamento das etapas, fossem expressas as 

vantagens e os benefícios da sua implementação. Verificou-se que o estudo da colaboração na CA é 

limitado e focalizado essencialmente na sua importância como variável crítica para a sustentabilidade 

do futuro. Esta lacuna diz respeito à ausência de publicações de partilha de casos de implementação 

de processos de gestão colaborativos. Os artigos publicados descrevem essencialmente políticas de 

inventário colaborativas. 

O próximo passo realizado focalizou-se no desenho e delimitação da metodologia colaborativa com o 

intuito de colmatar as falhas verificadas. As etapas definidas resultaram não só da revisão efetuada, 

mas também das necessidades da Sonae. Pretendeu-se que a aplicação desta metodologia, embora 

genérica, não prejudicasse os procedimentos de trabalho correntes da empresa. Refere-se que o 

passo zero para a implementação de qualquer metodologia colaborativa, que envolva recursos dos 

parceiros, é o alinhamento estratégico interno, para que a confiança e abertura para colaborar não 

seja prejudicada. 

A metodologia desenvolvida contempla 8 fases para a sua realização: 

1) Avaliação e seleção de parceiros de cadeia pelo seu peso e valor estratégico para o negócio, 

com os quais se tem um histórico de uma boa relação, sustentada na abertura e flexibilidade 

para o desenvolvimento de projetos;  
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2) Caraterização interna do fornecedor, em termos logísticos, de negócio e de cadeia;  

3)  Reunião de kick-off de projeto indispensável para o alinhamento de expetativas provenientes 

da relação, com a explicação clara dos objetivos e dos esforços imprescindíveis para a sua 

concretização;  

4) Reunião de mapeamento focalizada na promoção da visibilidade e transparência da cadeia 

através da abertura para visitar as instalações de ambos;  

5) Reunião de alinhamento necessária para a priorização das oportunidades identificadas e o 

consequente alinhamento de um plano de ações, com riscos e benefícios equitativos;  

6) Visita a loja por ser este o ponto de contacto entre os parceiros, uma vez que o sucesso 

último de ambos depende da satisfação do consumidor, traduzida em vendas;  

7) Compromisso entre a gestão de topo do retalhista e fornecedor, neste caso das direções 

responsáveis pela GCA, de modo a restringir um horizonte temporal para a realização do 

projeto assim como o fecho de um plano de ações espelho dos objetivos estratégicos da 

cadeia de cada um. 

8) Reuniões de follow up essências para assegurar a monitorização e seguimento da relação 

colaborativa. 

Depois de delineada a metodologia colaborativa procedeu-se à validação pela sua aplicação a um 

conjunto de fornecedores. Os critérios de seleção deste grupo tiveram em conta o peso negocial, o 

valor estratégico e o horizonte colaborativo.  A fase de caraterização ficou marcada pela elaboração 

de um questionário, fruto da carência de informação que o retalhista nutria dos seus fornecedores. O 

presente questionário pretendeu em simultâneo caraterizar a relação do fornecedor em termos 

colaborativos. 

Das respostas recebidas destaca-se a importância dada pelos fornecedores à construção de 

relacionamentos baseadas na confiança entre parceiros. Consideraram ainda que através da partilha 

de informação de qualidade, periódica e relevante será possível salvaguardar a continuidade das 

parcerias. No que se refere aos projetos implementados os fornecedores evidenciam a importância 

do VMI, referindo que atualmente o retalhista deixou de investir tempo e recursos na promoção e 

desenvolvimento desta forma de gestão de inventário. Por último a elaboração de previsões, tanto de 

compras como de vendas, representa a prioridade dos fornecedores para melhorar a disponibilidade 

dos produtos e o serviço ao cliente. Melhorar a fiabilidade de informação, indispensável à elaboração 

de previsões, é o foco dos fornecedores. 

O passo seguinte da implementação foi a convocação dos fornecedores para uma reunião de kick-off 

de projeto. Pela descrição dos objetivos do futuro trabalho e pela partilha das etapas metodológicas, 

pretendeu-se com esta reunião delimitar quais os fornecedores que tinham a abertura, o entusiasmo 

e os recursos - principalmente temporais e humanos - para iniciar um trabalho colaborativo com a 

Sonae MC. Sublinha-se a importância de partilhar a apresentação visualizada com o fornecedor para 

que este possa proceder a um alinhamento interno estratégico. Refira-se ainda a capacidade de 
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juntar os mapeamentos realizados pelos intervenientes, através do mesmo template, o que 

incrementou o tempo para discussão na sessão de trabalho seguinte.  

O último passo, validado apenas com a Sumol+Compal, focalizou-se no mapeamento da CA, 

realizado nas suas instalações. Neste passo deve ser assegurado a existência de uma agenda 

detalhada previamente acordada entre as partes. A reunião deve iniciar com uma pequena 

apresentação institucional dos intervenientes com o intuito de incrementar o conhecimento e 

visibilidade sobre cada um.  

No fim do trabalho realizado foi possível concluir que a implementação de uma metodologia de 

gestão colaborativa com os fornecedores está ao alcance do retalhista. O trabalho desenvolvido 

permitiu retirar o foco da ação nas operações internas, proporcionar uma atitude proactiva nas 

relações fornecedor-retalhista e também tornar-se pioneiro na estruturação e implementação deste 

novo tipo de gestão.  

 PRINCIPAIS LIMITAÇÕES 6.1.

Nesta seção reúnem-se alguns constrangimentos sentidos no decorrer do processo, mas nenhum se 

mostrou decisivo no desenvolvimento do trabalho tendo-se conseguido implementar a metodologia e 

retirar conclusões. Contudo, o processo poderia ter sido agilizado com uma maior facilidade de 

acesso à informação proveniente da Sonae. 

Na revisão de literatura salienta-se a falta de informação e desenvolvimento académico relativo a 

casos práticos de metodologias de gestão colaborativas implementadas na CA. Embora a 

colaboração comece a ser um aspeto fundamental na cadeia, a sua aplicação no retalho como prática 

de gestão é reduzida e pouco abordado pela comunidade científica. Esta lacuna originou uma 

limitação quando se procedeu à definição e especificação das diferentes etapas metodológicas. A 

escolha pela utilização de um caso de estudo pretendeu sustentar a sua aplicação. 

A elaboração de questionários enfrentou duas dificuldades principais, uma traduzida no tamanho da 

amostra que poderia ter sido maior e a outra relacionada com a impossibilidade de validar os 

questionários, através de entrevistas pessoais. A sua não validação pode ter resultado em respostas 

algo ambíguas. Para efeitos futuros no momento de validação pessoal do questionário deve ser 

promovida a partilha de práticas ou boas experiências no âmbito colaborativo vivenciadas pelo 

fornecedor, uma vez que ninguém o partilhou no questionário.  

A fase de implementação da metodologia também sofreu algumas limitações, nomeadamente: a 

descentralização da informação necessária para caraterizar um fornecedor presente em diferentes 

bases de dados, não sendo estratégico o desenvolvimento do dashboard mencionado no decorrer do 

trabalho; e a incapacidade de quantificar o impacto financeiro das oportunidades identificadas, uma 

vez que não existe, nem foi considerado estratégico o desenvolvimento de um simulador de custos de 

cadeia. 

A principal limitação desta etapa traduziu-se na implementação parcial da metodologia a um só 

fornecedor. Nesse sentido esforços terão que ser feitos no futuro para a validar em maior número. 
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 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 6.2.

Com base nas conclusões e limitações apresentadas existem algumas recomendações que devem 

ser referidas para trabalho futuro a nível colaborativo no retalho alimentar, mas também para o futuro 

desenvolvimento da comunidade científica. 

 RECOMENDAÇÕES PARA O RETALHO ALIMENTAR 6.2.1.

Como foi sendo vastamente referido ao longo do trabalho a incerteza associada à grande volatilidade 

das necessidades e as exigências cada vez mais inflexíveis do consumidor, marca o início de um 

novo paradigma na organização de cadeia para as empresas, onde fornecedores e retalhistas devem 

focalizar os seus esforços em ações colaborativas de otimização de cadeia.  

De seguida são delineadas algumas recomendações para a implementação de projetos colaborativos 

futuros. O que se pretende é que através das recomendações feitas seja possível suportar uma 

implementação sustentável da metodologia desenhada.  

i. Antes de iniciar qualquer trabalho colaborativo o retalhista tem que delinear de forma precisa 

os objetivos do esforço empregue. Alguns aspetos a ter em conta: 

! Os objetivos devem ser espelho da estratégia da CA da empresa e não da necessidade de 

resolver um caso pontual ou de colmatar uma falha; 

! Deve ser evidenciada, pela gestão de topo, a importância deste trabalho a todas as outras 

direções, solicitando a partilha de projetos correntes com os fornecedores; 

! Definir um horizonte temporal para a realização do projeto, tendo em conta os recursos que isso 

irá implicar; 

! Alocação de uma equipa responsável somente pela implementação e acompanhamento da 

metodologia. Esta medida prende-se com uma tentativa de incrementar a centralização da 

informação, fazendo com que exista apenas um interlocutor com quem o fornecedor fala de 

assuntos de CA. Importa que entre os membros exista um especialista em práticas de melhoria 

contínua, uma mais-valia na fase de mapeamento. 

ii. A convocação dos fornecedores deve ser posterior à delimitação dos objetivos e 

procedimentos futuros. Para construir uma relação de confiança o principal é que não se criem falsos 

objetivos ou expetativas para que a abertura e disponibilidade do fornecedor para cooperar não seja 

posta em causa. 

iii. Promover a abertura das instalações de cada entidade com o intuito de possibilitar o contacto 

com a complexidade da gestão do dia-a-dia traduzido nos desafios enfrentados por cada um. O grau 

de confiança entre as partes é diretamente proporcional ao nível de conhecimento, uma vez que este 

é responsável pela transparência e visibilidade da cadeia essencial a ações de melhoria. 

iv. A etapa de visita a loja decorre da condição primordial para o sucesso de qualquer negócio, a 

satisfação do cliente. Assim a execução deste processo deve ter como principal objetivo encontrar e 

implementar procedimentos que incrementem valor no linear de loja. O que se pretende é retirar 
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complexidade às operações de loja de modo a minimizar ruturas, defeitos e reposições exigentes e 

tardias, e otimizar a experiência de compra. 

Uma vez que uma relação depende de duas entidades comprometidas, o fornecedor deve por sua 

vez assegurar certos aspetos. Dentro destes realçam-se (i) a formação de uma equipa dedicada à 

relação colaborativa; (ii) a participação  proativo na preparação e construção dos materiais e 

conteúdos indispensáveis às sessões de trabalho; (iii) a abertura e flexibilidade em abrir as suas 

instalações e apresentar a sua estrutura e processos.  

Fora isto os fornecedores devem desafiar os retalhistas a colaborar, partilhando as suas boas 

práticas realizadas com outros parceiros. A partilha de conhecimento, desafiando o outro a pensar de 

forma diferente para melhorar a sua performance, deve servir de impulso para modificar as relações 

atuais. 

A última recomendação diz respeito à aplicabilidade da metodologia, passível de adaptar a outros 

parceiros de CA com diferentes contextos, Destes mencionam-se os operadores logísticos, entidades 

com as quais se deseja desenvolver uma estreita colaboração, uma vez que são estes, muitas vezes,  

os responsáveis por armazenar, preparar e transportar as encomendas para os retalhistas. 

 ORIENTAÇÃO PARA ESTUDOS FUTUROS 6.2.2.

Em relação às recomendações focalizadas no desenvolvimento académico importa promover a 

partilha e consequente publicação de casos colaborativos reais, salientando a necessidade de 

trabalhar perto das empresas como fonte de conhecimento prático relativo ao modo de cooperar 

numa base contínua. Ainda neste aspeto refere-se que futuros estudos deverão focalizar-se no modo 

como a CA deverá organizar-se e estruturar-se de modo a potenciar a colaboração, evidenciando a 

importância de maximizar o desempenho das variáveis indicadas na literatura.  

A interligação entre as práticas e ferramentas de melhoria contínua e a colaboração na cadeia é outra 

das temáticas ainda pouco abordadas e que pode representar um elevado potencial para a correta 

construção destas metodologias. 

Por último especifica-se a importância de estudar o peso da colaboração na sustentabilidade 

ambiental, numa década marcada por drásticas alterações comportamentais dos consumidores, cada 

vez mais conscientes do impacto que o seu consumo tem na natureza. 
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 ANEXOS  

ANEXO 1: Questionário, partilhado via correio 
electrónico, sobre a prática colaborativa do 
Backhauling na Sonae MC, ao colaborador 
Fábio Soares (Gestor de Projeto da Direção da 
Logística) 

Bom dia, 

O meu nome é Mafalda Ivo de Carvalho e neste 
momento estou a estagiar na Sonae MC, na DGCA 
na equipa da Ana Leandro, no âmbito do programa 
Call for Solutions para desenvolvimento da minha 
tese de mestrado. 

Sob o tema Gestão colaborativa de fornecedores 
estou a recolher dados relativos às iniciativas que a 
Sonae MC desenvolve junto dos seus fornecedores. 
Apesar do backhauling ser um serviço pago 
prestado pela Sonae e não uma iniciativa, este não 
deixa de ser exemplo de uma boa prática 
colaborativa a ser promovida. Deste modo 
necessitava que me facultasse informação relativa 
a este serviço, referindo: 

! Quando começou a ser implementado este 
serviço? 

! Quais os fornecedores que subcontrataram 
este serviço? A percentagem é significativa? É 
um serviço promovido junto dos fornecedores 
pela Sonae? A sua procura tem aumentado? 

! Existe a partilha de transporte por diversos 
fornecedores? Como é feito o seu 
planeamento? 

! Em que situações acontece? Em que moldes 
está disponível o serviço para os fornecedores? 

! Apercebe-se que a solução de backhauling se 
demonstra para os fornecedores como uma 
forma de otimizar os custos? Tem a perceção 
se esta é uma iniciativa promovida pelos 
operadores logísticos? 

Agradeço desde já o tempo disponibilizado para 
responder às questões levantadas. Solicito que se 
tiver conhecimento de mais alguma iniciativa 
conjunta/parceria estratégica/ boa prática 
colaborativa a nível de transportes e não só me 
informe, de modo a que pudesse referir na minha 
dissertação. 

Obrigada. 

ANEXO 2: Questionário, partilhado via e-mail, 
relativo ao Portal dos Fornecedores e ao VMI, 
ao colaborador Paulo Cosme (Area Manager - 
Sup. Comun. Com Negócios, Dir. Serviços 
Administrativos) 

Boa Tarde,  

O meu nome é Mafalda Ivo de Carvalho e neste 
momento estou a estagiar na Sonae MC, na DGCA 
na equipa da Ana Leandro, no âmbito do programa 

Call for Solutions para desenvolvimento da minha 
tese de mestrado. 

 Sob o tema Gestão colaborativa de fornecedores 
estou a recolher dados relativos às iniciativas que a 
Sonae MC desenvolve junto dos seus fornecedores. 
Gostava que me esclarecesse algumas dúvidas 
relacionadas com as seguintes iniciativas: 

A existência de um portal de fornecedores, 
utilizado como ferramenta de partilha de 
informação. Apesar de ter conhecimento que este é 
um serviço pago disponibilizado pela Sonae, este 
não deixa de ser um exemplo positivo de uma boa 
prática colaborativa. Deste modo precisava que me 
facultasse as seguintes informações: 

! Qual o objetivo do portal de fornecedores? 

! Quantos são os registados no portal, ou seja, 
quantos subcontrataram este serviço? 

! Qual a informação disponibilizada no portal 
atualmente (é apenas informação 
administrativa/financeira ou existe partilha de 
stocks, NSF, vendas, incidências)? 

! No que diz respeito ao NSF, que se traduz em 
quantidade encomendada vs. quantidade 
entregue, existe algum report que seja enviado 
com alguma periocidade para os fornecedores? 

! O acesso ao conteúdo é igual para todos os 
fornecedores ou o acesso é mediante seleção 
e pagamento da informação? O acesso à 
informação está limitado pela aprovação da 
Sonae, podendo limitar determinados 
conteúdos? 

! Existe alguma possibilidade do fornecedor 
solicitar alguma informação específica? 

! Existe a possibilidade do fornecedor partilhar 
indicadores/comentários com o retalhista? E de 
o retalhista o fazer? 

! Existe uma monitorização do NSF? Existem 
alertas ao fornecedor? 

! De momento existem algumas melhorias 
previstas ou está algum projeto em curso 
relacionado com o portal? 

Programas de Gestão de inventários: VMI 

! Ainda se encontra implementado na Sonae 
MC? Se sim, em que fornecedores acontece e 
sob que condições? 

! Existe algum programa de gestão de inventário 
pelo fornecedor, mesmo que não seja nos 
moldes do VMI? 

! Tomei conhecimento que esta prática não é 
considerada estratégica para a Sonae, poderia 
enquadrar-me? 

Agradeço desde já o tempo disponibilizado para 
responder às questões levantadas.  
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ANEXO 3: Descrição dos 8 grupos considerados no estudo de benchmarking (GS1, 2016)  

 

ANEXO 4: Amostra do questionário geral (GS1, 2016) 

 

ANEXO 5: Descrição das 5 áreas de negócio avaliadas e respetivos KPIs, considerados no 

benchmarking (Advantage, 2016) 
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Metodologia de Análise (I)

PEDIDO Requisitos relativamente a quantidades, referências e validades

ENTREGA Prazos solicitados e eficiência na plataforma nas descargas

SUPORTE Requisitos das unidades de suporte

DOCUMENTAÇÃO Formato e conteúdo da documentação entregue

FATURAÇÃO Grau de eficiencia da gestão administrativa

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AFM, EDI e etiquetas GS1-128

CAPACIDADE DE PLANEAMENTO E REAÇÃO Planeamento dos pedidos e gestão de promoções

COLABORAÇÃO Relações estabelecidas entre fabricantes e retalhistas

Grupos considerados no estudo

102

Metodologia de Análise (III)
Amostra do questionário geral

A Crucial

B Muito importante
C Importante
D Pouco importante
E Nada importante

Avaliação da 
importância das 
questões

1 Um dos melhores 
retalhistas
2 Melhor que a maioria 
dos retalhistas
3 Igual aos outros 
retalhistas
4 Pior que a maioria 
dos retalhistas
5 Um dos piores 
retalhistas

Avaliações de 1 a 
5 por retalhista e 
por questão

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1 SIM NÃO

2.2 SIM NÃO

2.4

2.9

2 
- C

O
VI

RA
N

IM
PO

RT
ÂN

CI
A 

Considera que a frequência de entrega exigida pelo distribuidor é adequada?

Avalie se o distribuidor se mostra flexível à execução do arredondamento para camada, palete ou camião conforme os 

acordos estabelecidos.

Avalie se a unidade de encomenda do distribuidor é adequada, em termos de quantidade, em função da rotação do 

produto.

Avalie se a encomenda é clara em termos de codificação correcta de produtos ou promoções.

1 
- A

U
CH

AN

3 
- M

IN
I P

RE
ÇO

Avalie se trabalha conjuntamente com o distribuidor para chegar a acordos de coordenação horária que permitam a

consolidação de cargas e a optimização do transporte.

Avalie o distribuidor em função do seu modelo de centralização.

1. PEDIDO

Avalie o distribuidor em função da vida útil  exigida do produto (prazos de validade).

Avalie o distribuidor em função do facto de se ajustar aos acordos de encomenda mínima estabelecidos.

2. ENTREGA

Avalie, caso receba as encomendas valorizadas do distribuidor, se a valorização é clara e completa.

Considera que o prazo de entrega exigido pelo distribuidor é adequado?
6 

- S
O

N
AE

4 
- P

IN
G

O
 D

O
CE

5 
- R

EC
HE

IO
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ANEXO 6: Exemplo explicativo do cálculo da ponderação do Rating Neto Favorável no estudo de 

benchmarking (Advantage, 2016) 

 

 

 

ANEXO 7: Questionário sobre a colaboração na CA enviado aos fornecedores. 
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ANEXO 8: Template de Mapeamento de Cadeia de Abastecimento desenvolvido e utilizado para 

construção e partilha de mapeamentos.  

 
 

ANEXO 9: Perguntas da Check List de acompanhamento a vista ao entreposto do fornecedor

1)Qual a origem da mercadoria que fornece à Sonae MC? 

 
2) Existe stock de mercadoria em Portugal? 
• Sim  
• Não  
 

2.1) Se apresentar stock em Portugal, no médio/ 
longo prazo existe a possibilidade de deslocalizar 
esses pontos de armazenamento? 

• Sim  
• Não  

3) Subcontrata os serviços de um Operador Logístico 
para: 
• Transporte de mercadoria  
• Armazenagem de mercadoria  
• Preparação das encomendas  
• Não subcontrata um Operador Logístico  
 

3.1) Qual o Operador Logístico subcontratado? Qual 
a sua localização? 

 
4) Os camiões veem completos do ponto da origem? 
• Sim  
• Não  
 

5) Qual o fluxo, ou fluxos, em que abastece a Sonae? 
• PBL  
• PBS  
• Cross Docking 

 
5.1) Realiza entregas diretas às lojas da Sonae MC? 

• Sim  
• Não  

6) Em que temperaturas abastece a Sonae? 
• Ambiente  
• Controlada  
• Refrigerada  
 
7) Quais os entrepostos da Sonae MC onde o fornecedor 
entrega a sua mercadoria? 
• Azambuja  
• Maia  
• Carregado  
 
8) Qual a frequência de entrega do fornecedor em cada 
um dos entrepostos? 
 
9) Quais os agendamentos do fornecedor em cada um dos 
entrepostos? 
 
10)  Qual a quantidade média, em paletes, expedida pelo 
fornecedor para os entrepostos da Sonae MC? 
 
11)  Tem ITF-14 implementado nas caixas que entrega à 
Sonae? 
• Sim  
• Não 
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12) Tem GS1-128 implementado na palete nas suas 
entregas à Sonae? 
• Sim  
• Não  
 

12.1) E nas entregas que realiza aos nossos 
concorrentes? 

13) Tem as mensagens DESADV implementadas nas 
suas entregas à Sonae? 
• Sim  
• Não  
 

13.1) E nas entregas que realiza aos nossos 
concorrentes? 

14) Tem implementado um programa de VMI com a 
Sonae? 
• Sim  
• Não  

14.1) E com os nossos concorrentes? Em que 
produtos? 

 

15) Produz Marca Própria para a Sonae? 
• Sim  
• Não  
15.1) E para os nossos concorrentes?  
16) A empresa disponibiliza reserva de stocks para os 
clientes? 
• Sim  
• Não  
17) A empresa trabalha com prioridades de produção? 
• Sim  
• Não  

 
17.1) Se sim, a Sonae faz parte do grupo de 
fornecedores prioritários? 

• Sim  
• Não  

18) Apresenta múltiplos de paletes nas suas entregas? 
• 1/2 Palete  
• 1/4 Palete  
• Não

19) Partilha de informação 
 Sim Não 
São partilhados os NSF?    
Acede às vendas diárias no portal de fornecedores?    
Acede a níveis de inventário diários no portal de fornecedores?    
 
20) Qual a taxa de ocupação dos camiões? 
21) Realiza backhauling com a Sonae? E com os nossos concorrentes? 
22) Qual a percentagem de picking na preparação das encomendas para a Sonae (participação do picking vs. palete 
completa)? 

22.1) Como é esta percentagem vs. a de outros clientes? 
23) Em caso de atraso ou de produto danificado, como avalia a Sonae na gestão de devoluções de mercadoria em relação à 
concorrência? 
24) Solicita-se a partilha de metodologias colaborativas com outros retalhistas ou com Operadores Logísticos. 
 

ANEXO 10: Perguntas presentes na Check List de acompanhamento a vista ao entreposto Sonae MC. 

1) Qual o número de camiões rececionados por dia? 
 
2) Qual o número de paletes rececionadas por dia, em 
cada um dos entrepostos? 
 
3) Qual o número de cais de receção utilizados por 
temperatura? 
 
4) Os tempos de espera no processo de descarga são 
elevados? 

o Sim  

o Não  
 
5) O processo de descarga é ágil e rápido? 

o Sim  

o Não  
 

6) As encomendas são rececionadas com etiqueta GS1-
128? 

o Sim  

o Não  
 
7) O fornecedor cumpre as normas de preparação de cada 
um dos fluxos, expressas no CEL? 

o Sim  

o Não  
 



 
 

88 

7.1) Em caso negativo especifique essas situações. 
 
8) Os produtos são facilmente identificados através das 
suas embalagens? 

o Sim  

o Não  
 
9) As embalagens protegem o produto durante o seu 
transporte e manuseio? 

o Sim  

o Não  
 
 
10) O fornecedor apresenta produtos com elevada 
probabilidade de se danificarem? 

o Sim  

o Não  
 
10.1.) Em caso afirmativo, identifique os produtos e 
respetiva condição em que se encontravam. 
 
11) As paletes PBL estão otimizadas? 

o Sim  

o Não  
 
12) Verificam-se oportunidades referentes à 
implementação dos múltiplos de buying quantity? 

o Sim  

o Não  
 
12.1) Se sim, em que situações?\ 
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ANEXO 11: Perguntas presentes na Check List de acompanhamento a vista à loja Sonae. 

O presente documento encontra-se dividido em duas partes e pretende ser um documento de acompanhamento a uma vista a 

uma loja do parque Sonae MC. A primeira secção engloba questões relacionadas com a retaguarda de loja, e a segunda 

relaciona-se com a frente de loja 

I. Retaguarda de Loja: Cada questão só deve ser respondida com sim se a condição se verificar totalmente, em caso de 

dúvida deve ser respondido não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Existem oportunidade em cadastrar mais artigos em formato palete? 
• Existe alguma necessidade de alteração de frequência de entrega, identificada para os produtos deste fornecedor? 
 
II. Frente de Loja: Cada questão só deve ser respondida com sim se a condição se verificar totalmente, em caso de dúvida, 
deve ser respondido não. 
 
 
1. Disponibilidade do Produto 
 

 Sim Não 

O agendamento dos camiões é cumprido?  
  

As frequências de entrega são ajustadas às necessidades da loja?  
  

As frequências de entrega podem ser ajustadas?  
  

As encomendas rececionadas são precisas e completas?  
  

A leitura das etiquetas de palete na conferência é correta?  
  

Pela conferência das etiquetas é possível identificar os artigos em campanha?  
  

As paletes são otimizadas?  
  

A altura máxima das paletes é respeitada?  
  

As paletes são bem acondicionadas?  
  

A construção das paletes é ajustada ao despicking na loja?  
 

 

A identificação dos produtos na retaguarda é fácil?  
  

Os artigos expostos em loja em paletes são rececionados nesse mesmo formato?  
  

Existe excesso de stock na retaguarda?  
  

Existe conhecimento total do stock disponível na retaguarda?  
  

 Sim Não 

A reposição é feita pelo fornecedor? 
  

Se for feita pelo fornecedor, este respeita os agendamentos acordados? 
  

O planograma acordado é respeitado? 
  

O planograma é revisto com o fornecedor? 
  

Existe algum SKU da gama do fornecedor que não esteja disponível em loja? 
  

Existe produto em localizações erradas? 
  

Existe rutura dos produtos em loja?   

Falta etiqueta de identificação a algum dos produtos?   

Verificou-se a existência de produtos danificados? 
  

Existem prateleiras vazias? 
  

As prateleiras estão arrumadas? 
  

O produto está visível no linear para o cliente? 
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2. Promoções 
 

 Sim Não 

Há produto em campanha promocional?  
  

Existe produto suficiente nas prateleiras para a campanha?  
  

Os materiais promocionais acordados estão expostos em conformidade com o acordado?  
  

Os produtos em campanha foram acordados com o fornecedor?  
  

 
3. Características do Produto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Quais os produtos identificados como de difícil reposição? Porquê? 
• Que produtos apresentam características físicas (peso, fragilidade, rápida identificação, dificuldade de manuseamento) 

desadequadas? 
• Em que produtos a alteração da sua buying quantity seria uma oportunidade de melhoria? 
• Em que produtos a implementação de SRP poderia ser uma oportunidade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sim Não 

Os produtos são de fácil reposição?  
  

Os produtos são frágeis?  
  

Os produtos são pesados?  
  

Seria adequado a existência de outro suporte para suster o peso do produto?  
  

Os produtos são expostos com frequência em laterias de topo?  
 

 

Utiliza embalagens SRP?   

Seria uma oportunidade a implementação de 1/2 palete para o produto?    

Seria uma oportunidade a implementação de 1/4 palete para o produto?    

A reposição dos produtos é exigente?    

Os produtos são de elevada probabilidade de roubo?   

Se sim estes produtos trazem safers?    

O produto é facilmente identificado pela sua embalagem?    

Apresenta embalagens shrinkadas?    
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ANEXO 12: Caraterização geral do fornecedor baseado nas informações recolhidas no questionário colaborativo  

Representante 

Fornecedor Sumol+ Compal 

Nome do Colaborador Sandra Martins Frutuoso (sandra.martins@sumolcompal.pt) 

Função do Colaborador Responsável pela Logística e pelo Customer Service 

Dimensão 

Volume de negócios anual  

(média dos últimos 3 anos) 
345 Milhões de euros 

Número de colaboradores 1600  

Sede da empresa Lisboa, Portugal 

Nacional/ Multinacional? Nacional 

Produção 

Produção em Portugal Sim 

Localização em Portugal Almeirim, Pombal, Vila Flor e Gouveia 

Localização no estrangeiro Maputo (Moçambique) e Luanda (Angola) 

Trabalha com prioridades de 

produção? 
Sim (a Sonae é um fornecedor prioritário) 

Produção de Marca Branca para o 

retalho? 
Sim 

Armazenamento 

Pontos de stock entre a origem e 

Portugal 

Centros de produção identificados 

Centro de Distribuição Central (Leiria) 

Centros de Distribuição Regional (Norte, Centro e Sul) 

Várias plataformas de Cross Docking 

Possibilidade de deslocalizar os 

pontos de armazenamento em 

Portugal a médio prazo? 

Sim 

Gestão do armazenamento Gestão Própria 

Reserva de Stocks? Não 

Partilha de 

Informação 

Tecnologias/softwares utilizados E-mail, EDI e Telefone 

Hora de envio das encomendas via 

EDI 
Não é compatível com a agenda de produção do fornecedor 

Atrasos no envio das encomendas Não são frequentes 

A Sonae é uma referência na 

disponibilidade das encomendas?  
Sim, quando comparada com os seus concorrentes 

Oportunidades 
Logísticas 

Etiqueta logística GS1-128 Implementada e validada 

Implementação das mensagens 

DESADV e RECADV no curto prazo 

(6 meses) 

Tem interesse e capacidade 

Implementação do Databar a médio 

prazo (12 meses) 
Sem resposta 

Utilização de múltiplos de paletes ½ Palete 

Utilização de SRP Sumos e Néctares 

Gestão de Gama 

Oportunidades nos processos de 

entrada e saída de produtos da 

gama 

Maior agilidade e coordenação. Utilização do sistema de CRP 

Cadeia de 
Abastecimento 

Existe um departamento responsável 

pela Cadeia de Abastecimento? 

Não. A direção de logística & Distribuição congrega as funções 

de Planeamento; Serviço a Clientes; Distribuição & Transporte, 

e Operações de Centros de Distribuição 
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ANEXO 13: Respostas dadas pelos fornecedores quando inquiridos sobre o impacto das variáveis 
indicadas na colaboração, numa escala de Lickert de 5 níveis 

 

ANEXO 14: Impacto da colaboração na performance dos indicadores mencionados, do ponto de cista 
do fornecedor  

 

 

ANEXO 15:  Respostas dadas pelos fornecedores quando inquiridos relativamente à sua relação com 

a Sonae em termos das 7 variáveis da colaboração 

I. PARTILHA DE INFORMAÇÃO 
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II. ALINHAMENTO DE OBJETIVOS COLABORATIVOS 

 

III. SINCRONIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DECISÃO 

 

IV. ALINHAMENTO DE INCENTIVOS 
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V. PARTILHA DE RECURSOS 

 

VI. CRIAÇÃO CONJUNTA DE CONHECIMENTO 

 

VII. COMUNICAÇÃO COLABORATIVA 
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ANEXO 16: Áreas de interesse para colaborar em termos de cadeia, do ponto de visto do fornecedor 

ANEXO 17: Grau de Importância que cada fornecedor dá aos projetos colaborativos desenvolvidos 
ente parceiros da CA nos últimos 5 anos 

 

ANEXO 18: Posicionamento de mercado da Sonae MC em termos colaborativos 

 

ANEXO 19: Representação do canal off trade de produtos de temperatura controlada para Portugal 
Continental 
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ANEXO 20: Representação do canal off trade especializado na entrega de vegetais, derivados de 
tomate e produtos a temperatura controlada na Madeira 

 

ANEXO 21: Representação do Canal off trade especializado na entrega de produtos a temperatura 

ambiente nos Açores 

 

ANEXO 22: Representação do Canal horeca para locais de entrega em Portugal (continental e ilhas) a 

ambiente 
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ANEXO 23: Mapeamento do fluxo de abastecimento centralizado PBS para Portugal continental 
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ANEXO 24: Mapeamento do fluxo de abastecimento centralizado PBL para Portugal continental 
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ANEXO 25: Mapeamento do fluxo de abastecimento centralizado (PBS e PBL) e direto para a Madeira 
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ANEXO 26: Mapeamento do fluxo abastecimento direto para o Arquipélago dos Açores 
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ANEXO 27: Mapeamento do fluxo abastecimento direto para as cafetarias 

 

 


