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Resumo
Os operadores logísticos externos, designados também como Third-Party Logistics (3PL), asseguram
o processo de operação logística de uma determinada organização, tendo total responsabilidade sobre
ele. No caso em estudo nesta dissertação, a Transaire é o operador logístico que tem funções de gestão
e de distribuição dos produtos da Eurest, desempenhando um papel fulcral na cadeia de abastecimento.
Com o intuito de promover a melhoria contínua das operações, a Eurest, empresa prestadora de
serviços de restauração, procede à avaliação de desempenho do seu processo logístico. Neste
enquadramento, a dissertação tem como foco dois objetivos complementares. O primeiro será colmatar
a lacuna de indicadores-chave de desempenho (KPIs - Key Performance Indicators) que a Eurest tem
para avaliar o desempenho do seu operador logístico (OL), e o segundo, averiguar se estes são
adequados para a avaliação do processo do OL e sugerir novos indicadores que sejam mais ajustados
às necessidades identificadas pela Eurest. Neste trabalho, apresenta-se a empresa Eurest que serve
como caso de estudo, elabora-se uma revisão da literatura sobre conceitos teóricos relativos aos
operadores logísticos em Portugal e à indústria em que a Transaire se insere e faz-se alusão à temática
da avaliação de desempenho. Com base nos conhecimentos adquiridos na etapa precedente,
desenvolve-se um mapa causal que estrutura o problema e a partir do qual se definem os KPIs, que
serão usados num modelo de avaliação multicritério criado para medir a respetiva atratividade
agregada, permitindo analisar o desempenho global do OL no seu processo.

Palavras-chave: operador logístico, processo logístico, avaliação de desempenho, KPIs, avaliação
multicritério.
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Abstract
Logistics operators designated as Third-Party-Logistics (3PL) are responsible for logistics operation
process execution. In this case study, the logistics operator is Transaire and it has product management
and distribution functions up to the final customer (Eurest unit), playing a key role in the supply chain.
In order to promote a continuous improvement of operations, Eurest, a provider of catering services,
performs a performance evaluation of the logistics process based on a set of performance indicators
established in accordance with the company's strategic objectives. The present paper will focus on two
main goals. The first one is to address the KPI (Key Performance Indicator) gap between expected
performance from Eurest and the actual performance from its logistic operator. The second one is to
determine the relevance of the KPIs for improvement of the logistic operator process and to suggest
new KPIs that are more suited not only to the logistics process, but also to Eurest's needs. This paper
includes a brief presentation of the company and a review of the literature on theoretical concepts
regarding logistics operators in Portugal and the industry, in which Transaire is integrated. Based on the
knowledge acquired in the previous stage, a causal map that structures the problem was developed. At
last, it also approaches the thematic of the performance evaluation. The map was then used to
determine KPIs, which are applied in a multicriteria evaluation model created to measure their
aggregated attractiveness, allowing analysis of the overall performance of the OL on the process.

Keywords: logistic operator, logistic process, performance evaluation, KPI, multicriteria evaluation.
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1 Introdução
Contextualização do Problema
De acordo com a definição do Council of Supply Chain Management, a logística consiste num conjunto
de processos que englobam o planeamento, implementação e controlo do fluxo de bens, serviços e
informação (Domingues and Macário 2015). Os operadores logísticos em Portugal, representam um
sector económico em expansão, tanto em termos tecnológicos, como em volume de negócios e em
número e qualificação de colaboradores (Martins and Menezes, 2017). O operador logístico, é por
norma responsável por um vasto número de funções, entre elas manusear embalagens e os respetivos
materiais, recebendo, confirmando, verificando, arrumando e, posteriormente, fazendo o picking,
remetendo esta última atividade para a preparação das encomendas a serem expedidas, e por fim,
distribuição e entrega ao cliente. A partir do momento que um cliente coloca uma ordem de encomenda,
todo o processo desde a colocação do pedido até à sua respetiva expedição, deve estar sujeito a
medições que permitam a sua avaliação de desempenho (controlo). Este processo, com origem no
pedido por parte do cliente e com fim na entrega ao mesmo, incorpora bens tangíveis (mercadorias) e
informação associada, como guias de remessa (emitidas pelo detentor da mercadoria), quantidade a
ser entregue (definida pelo cliente a quem se destina a mercadoria), guias de transporte (emitidas pelo
transportador), faturas (emitidas pelo detentor da mercadoria), entre outros que funcionam como meios
de controlo e monitorização do processo logístico (Martins & Menezes, 2017).
A globalização é um dos grandes motivos que levam as empresas à contratação de serviços de logística
para que se concentrem unicamente no seu core business (Cheong, 2004), no qual são mais eficientes.
A subcontratação de serviços logísticos tem sofrido um intenso aumento, muito por causa dos avanços
nas tecnologias de informação e da emersão da “Era da Internet” (Regan & Dc, 2001). Num estudo
realizado sobre outsourcing logístico a nível mundial (John and Capgemini, 2016) concluíram que 12%
das receitas de vendas das empresas são alocadas para colmatar as despesas com a logística (dentro
da empresa e em regime de outsourcing). Desse total, uma média de 42% é dedicada apenas à logística
de outsourcing. É também de referir que 88% das empresas que participaram neste estudo, encontramse satisfeitas com as relações mantidas com os seus fornecedores de serviços. Em Portugal, apenas
10 a 12% das empresas que trabalham no setor do retalho ou da indústria estão a subcontratar este
tipo de serviço, percentagens estas bastantes reduzidas relativamente a países como a Espanha
(25%), ou o Reino Unido (50%), que é o líder mundial nesta prática (Domingos, 2010).
Sendo uma das áreas com relevância crescente para a economia mundial, a logística também
representa uma das maiores despesas para as empresas, tendo embora uma expressão variável
dependendo do sector em que se insere. Consequentemente, no ambiente competitivo de hoje existe
uma necessidade premente de controlar os custos logísticos. Neste sentido, a avaliação de
desempenho provou ser uma ferramenta de sucesso na consecução dos objetivos dos negócios
(Forslund 2012). Assim sendo, a Eurest, empresa prestadora de serviços na área da restauração, sentiu
a necessidade da realização de um estudo aprofundado sob forma de desenvolver um modelo de
avaliação de desempenho para o seu operador logístico – a empresa Transaire. É importante enfatizar
11

que este é um problema comum a outras empresas e, que por isso, o presente trabalho poderá ter
impacto noutros contextos.
Âmbito e Objetivos
O presente trabalho tem como principal objetivo a realização de uma avaliação de desempenho ao
operador logístico da Eurest, designada ao longo deste trabalho enquanto Transaire. Para esse efeito,
será necessário definir um conjunto de medidas de desempenho (KPIs - Key Performance Indicators)
adequadas à monitorização e controlo do processo logístico desta última. Estes indicadores devem ser
coerentes tanto com os objetivos estratégicos da empresa que contrata (Eurest), bem como com os da
empresa contratada (Transaire). Por conseguinte, os KPIs definidos serão utlizados para a criação de
um modelo multicritério de avaliação com o intuito de produzir um sistema de medição de desempenho,
que se ajuste às necessidades reais da empresa. Com base no modelo multicritério, será desenvolvida
uma interface visual (dashboard) que permita à Eurest monitorizar o desempenho operacional da
Transaire.
De forma mais sintética os objetivos a alcançar com este trabalho são os seguintes:
−

Identificar os indicadores que a Eurest utiliza atualmente para avaliar o desempenho da
Transaire;

−

Efetuar uma revisão da literatura para identificar os principais métodos utilizados para resolver
o problema em estudo ou problemas semelhantes;

−

Propor novos indicadores de desempenho (KPIs) com base nas conclusões extraídas neste
trabalho;

−

Criar um modelo multicritério de avaliação de desempenho da Transaire, tendo em
consideração os KPIs desenvolvidos;

−

Desenvolver uma ferramenta para monitorizar o desempenho do processo da Transaire.
Etapas de desenvolvimento do trabalho

A Figura 1 identifica o conjunto de etapas a desenvolver neste trabalho, sendo estas descritas
pormenorizadamente nos parágrafos seguintes.

Etapa 1- Na primeira etapa descreve-se o problema objeto de estudo neste trabalho, acompanhada de
uma revisão bibliográfica profunda sobre avaliação de desempenho em diferentes contextos, que dará
suporte aos conceitos teóricos aplicados ao longo do mesmo. Além disso, será também feita uma
contextualização das empresas em estudo, bem como do processo logístico da Eurest, operado pela
Transaire.

Etapa 2- Na segunda etapa recolhem-se os dados relevantes para a formulação do problema. Esta,
compreende o desenvolvimento e construção de um mapa causal, durante o projeto, com base num
conjunto de cinco reuniões com os responsáveis pelo Departamento de Compras da Eurest. Mapa este,
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com o objetivo de, a partir das informações recolhidas, definir um conjunto de indicadores de
desempenho (KPIs) adequados à avaliação do processo do operador logístico da Eurest.

Etapa 3- A terceira etapa diz respeito à formulação, teste e validação do modelo multicritério de
avaliação de desempenho do operador logístico, com vários níveis de agregação. Esta avaliação de
desempenho será feita com base em indicadores (KPIs) definidos na etapa anterior.

Etapa 4- A quarta etapa diz respeito ao desenvolvimento de uma ferramenta de monitorização de
desempenho (dashboard) tendo por base os KPIs definidos. Esta, terá como objetivo controlar os KPIs
que a Eurest definiu como relevantes para avaliação do desempenho do seu OL.

Etapa 5- A quinta etapa engloba a análise e discussão dos resultados obtidos, elaborando um conjunto
de recomendações que se revelem benéficas para a parceria entre a Eurest e a Transaire, assente
numa perspetiva de melhoria contínua. Serão também indicadas as principais conclusões e sugestões
de melhoria.
Etapa 1
• Contextualização do Problema;
• Contextualização das Empresas alvo de estudo;
• Revisão da Literatura.
Etapa 2
• Recolha e Tratamento de Dados;
• Seleção das Metodologias;
• Desenvolvimento de KPIs.
Etapa 3
• Aplicação das Metodologias;
• Formulação do Modelo, teste e validação do
mesmo.
Etapa 4
• Desenvolvimento da ferramenta de
monitorização de desempenho (dashboard).
Etapa 5
• Análise e Discussão de Resultados.
• Propostas de Melhoria.
Figura 1- Etapas de desenvolvimento do trabalho.
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Estrutura da Dissertação
A parte remanescente deste documento está organizada em cinco capítulos.
No capítulo 2 contextualiza-se a relação Eurest-Transaire e descreve-se a empresa Eurest Portugal,
bem como os seus processos-chave. É apresentada, de forma abreviada, a empresa Transaire, que
está subcontratada pela Eurest, para dar resposta ao seu processo logístico. Neste capítulo também é
caracterizado o problema em estudo, sendo descritos os indicadores de desempenho atualmente
utilizados pela Eurest na avaliação de desempenho do seu operador logístico. O capítulo é rematado
com uma explicação da relação entre as duas empresas, Eurest e Transaire.
O capítulo 3 apresenta uma revisão da literatura, no qual se exploram os conteúdos científicos
relacionados com a avaliação de desempenho de operadores logísticos, bem como os métodos e
conteúdos teóricos aplicados à medição de desempenho em geral. Neste capítulo são também
identificadas as abordagens, que com base na revisão da literatura, se verificam como mais adequadas
para dar resposta ao problema em estudo.
No capítulo 4 formula-se uma proposta de solução do problema em estudo. Neste, é feita uma análise
do mapa causal desenvolvido no capítulo 3. A partir desta análise, desenvolvem-se indicadores de
desempenho e procede-se à construção de um modelo multicritério de avaliação.
No capítulo 5 constrói-se uma ferramenta de monitorização (dashboard) dos KPIs definidos no capítulo
4. Neste capítulo é também feita uma análise profunda do sistema de controlo atualmente utilizado pela
Transaire para controlo dos KPIs empregues pela Eurest para monitorização do processo de operação
logística da Transaire.
No capítulo 6, enunciam-se as principais conclusões do trabalho e elaboram-se um conjunto de
propostas de melhorias de modo a tornar mais eficiente o processo de operação logística da Transaire.
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2 Descrição do problema
Introdução
Este capítulo engloba a descrição da Eurest Portugal, do seu operador logístico, a Transaire; e é
rematado com a explicação da relação entre estas duas empresas. O capítulo inicia-se com uma
descrição da empresa Eurest Portugal. Neste sentido, na secção 2.2 apresenta-se uma breve
contextualização da mesma, bem como a sua história, ilustra-se a organização da empresa através de
um organograma, são identificados e descritos os segmentos de mercado e serviços da Eurest e
identificam-se o modelo de negócio e os respetivos processos. Ainda na mesma secção, enunciam-se
as medidas de desempenho para avaliação do operador logístico, acompanhadas de alguns dados
estatísticos. Posteriormente, o capítulo caracteriza o problema enfrentado pela Eurest que será alvo de
estudo. A secção 2.3 descreve a Transaire, empresa responsável pelo processo logístico da Eurest, e
os seus respetivos serviços logísticos. Na secção 2.4 contextualiza-se a relação entre a Eurest e a
Transaire e na secção 2.5 apresentam-se as conclusões do capítulo.
Contextualização da Eurest em Portugal
No ano de 1974 a Nestlé e a Compagnie Internationale des Wagons Lits et du Tourisme associaramse e deram origem à Eurest Portugal, cujo logótipo se encontra representado na Figura 2. A Eurest tem
mais de 40 anos de experiência, emprega cerca de 4300 trabalhadores e serve mais de 28 milhões de
refeições por ano. A missão da Eurest passa por prestar, de forma consistente, serviços superiores no
âmbito da restauração, para benefício comum dos seus clientes, acionistas e colaboradores.

Figura 2- Logótipo da Eurest.

Em Portugal desde 1974, a Eurest é uma empresa de serviços no âmbito do fornecimento alimentar,
pertencente ao grupo Compass (Figura 3), líder mundial em serviços de restauração coletiva na área
alimentar.

Figura 3- Logótipo do Grupo Compass.

A Eurest presta serviços de restauração especializados de acordo com o perfil e especificidades dos
seus clientes e consumidores. Em Portugal, a Eurest está presente em todo o país, quer no continente,
quer nas ilhas, desenvolvendo o seu negócio em quatro diferentes setores, sendo que três são
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referentes à restauração coletiva (saúde, empresas e educação) e um à restauração pública e vending
(áreas de serviço). A Figura 4 mostra a repartição do volume de faturação da Eurest por sectores,
sendo possível concluir que o sector com maior volume de faturação é o da restauração coletiva de
empresas, com uma contribuição de 35% e, em contrapartida, o sector com menor volume de faturação
é o da restauração coletiva no âmbito da saúde, com apenas 18% do total. Os restantes sectores,
restauração coletiva para a educação e restauração pública e vending, têm uma contribuição de 20%
e 27%, respetivamente. A Eurest é responsável pelo fornecimento de 150 mil refeições diárias, em
aproximadamente 800 unidades, o que representa um volume de negócios de mais de 100 milhões de
euros por ano (Constantino 2017).

Figura 4- Estrutura de Negócio da Eurest em 2016.

2.2.1

A História

A Eurest, com mais de 40 anos de experiência e com cerca de 800 unidades em Portugal, é uma
organização que ao longo de toda a sua história sempre se dedicou ao fornecimento de alimentos e
serviços no âmbito da restauração coletiva.
Em 1974, surgiu a marca Eurest em Portugal, fundada pela Nestlé e pela Compagnie Internationale
des Wagons-Lits et du Tourisme.
Em 1989, foram inauguradas as primeiras unidades de saúde e Educação da Eurest e esta foi também
integrada no Grupo Accor Hotels.
Em 1992, procedeu-se à inauguração da primeira unidade de vending da marca Eurest.
Em 1995, o Grupo Compass, o maior grupo de Food Service a nível mundial, procedeu à aquisição da
marca Eurest.
Em 2001, a Eurest passou a ser certificada pela ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade).
Em 2007, a Eurest foi considerada a melhor empresa do setor de Hotelaria e Restauração pela Revista
Exame. Ainda neste ano, adquiriu a certificação de ISO 14001 (Sistema de Gestão da Qualidade
Ambiental) e OHSAS 18001 (Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho).
Em 2009, adquiriu a certificação ISSO 22000 (Sistema de Gestão da Segurança Alimentar).
Em 2013, a Eurest foi certificada pela DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho). Ainda em 2013, a marca Eurest conseguiu ser merecedora de dois prémios, o prémio Mapre
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& ACT ‘’Prevenção e Segurança no local de trabalho’’ e o prémio Hospital do Futuro ‘’Desenvolvimento
Sustentável’’.
Em 2014, a marca adquiriu a Certificação NP 4469 (Sistema de Gestão da Responsabilidade Social).
Em 2016, a Eurest adere ao Selo Comprovativo Compra em Lota (Docapesca) e publica o seu terceiro
relatório de sustentabilidade.
Em 2017, a Eurest integra o projeto TRUE (TRansition paths to sUstainable legume based
systems in Europe).

2.2.2

Estrutura da Empresa

A estrutura formal da Eurest está representada no organograma apresentado na Figura 5 (Constantino
2017). Neste, são identificadas as oito unidades funcionais da empresa e os respetivos responsáveis,
bem como a hierarquia entre unidades.

Figura 5- Organograma da empresa Eurest.

2.2.3

Segmentos de Mercado e Serviços

A experiência da Eurest a nível internacional permite-lhe prestar serviços de restauração
especializados, de acordo com o perfil dos clientes e das suas necessidades particulares, assentando
numa abordagem de tailoring (personalizada para cada cliente). Os quatro segmentos distintos da
Eurest (saúde e ação social, empresas, ensino e vending), enquanto empresa fornecedora de
alimentos, estão integrados em áreas tão diversas como as que se descrevem de seguida.

Restauração coletiva
A Eurest opera em diversos restaurantes e serviços de apoio ao consumidor, nomeadamente em
hospitais, empresas e estabelecimentos de ensino (ver Tabela 1) (Constantino 2017).
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Tabela 1- Segmentos da Restauração Coletiva.
Segmentos da Restauração Coletiva
Saúde e ação social

Descrição
Serviço de restauração especializado para hospitais,
clínicas, centros de saúde e residências de 3ª idade.

Empresas

Serviço de qualidade destinado a clientes empresariais de
várias áreas de negócio.

Ensino

Serviço que promove a educação alimentar nas escolas
através da adoção de ementas saudáveis, satisfazendo
diariamente 100 mil jovens consumidores.

Restauração pública
A Eurest funciona em 24 áreas de serviço, bem como, em diversas cafetarias de empresas privadas,
estações ferroviárias, travessias fluviais e centros comerciais. Neste âmbito, a Eurest opera através
das 13 marcas, que se identificam de seguida.
▪

Javali

▪

Campino

▪

Laranja

▪

Tasca

▪

Raposa

▪

▪

Sardinha

Zé dos
Leitões

▪

Touro
Bravo
Cereja

▪

▪

O Ninho da
Perdiz
O Cavalo
Lusitano

▪

Stop
Café

▪

▪

Go

Catering
Para satisfazer as necessidades dos clientes que não possuem espaços para a confeção de alimentos,
a Eurest criou uma unidade de produção central, que confeciona e distribui refeições aos clientes
através do sistema cook chill (procedimento ‘’cozinhar-arrefecer’’ no qual a comida é cozinhada e
refrigerada, e posteriormente aquecida pelo consumidor final).

2.2.4

Modelo de negócio e seus processos

A Eurest é dotada de um modelo de negócio específico, o qual é constituído por um conjunto de
atividades coerentes com os seus objetivos estratégicos (ver Tabela 2). De entre o conjunto de
processos que constituem o modelo de negócio da Eurest, aquele que irá ser objeto de estudo será o
‘’Processo Compras’’ (P6). É precisamente neste processo que existe o contacto diário com o operador
logístico (OL) e é também aqui, neste processo que funciona como que uma interface com o OL, que
é possível encontrar algumas lacunas entre a empresa que contrata o serviço (Eurest) e o operador
logístico (Transaire).
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Tabela 2- Processos-chave da Eurest.
Referência

Nome

Responsável

Área

P1

Processo de

Diretor de

Comercial

Expansão e Novos

Expansão e

Negócios

Novos
Negócios

P2

Processo Gestão

Diretor

de Unidades

Operacional

Gestão Operacional

respetivo
P3

Processo Recursos

Diretor

Humanos

de Recursos

Recursos Humanos

Humanos
P4

P5

P6

Infraestruturas

Processo Gestão de

Diretor da

Infraestruturas

Qualidade

Processo Conceção

Diretor da

Gestão SIGQAS (Sistemas Integrados de

e Desenvolvimento

Qualidade

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança)

Processo Compras

Diretor de

Compras

Compras
P7

Processo Gestão do

Diretor da

Sistema

Qualidade

Integrado

Gestão SIGQAS

de Gestão
P8

Processo de

Diretor

Retenção e

Retenção e

Marketing

Marketing

Comercial

De entre as lacunas identificadas pelo Departamento de Compras, responsável pelo processo P6,
destacam-se as seguintes:
•

A primeira diz respeito à transferência de informação da Transaire para a Eurest. Os meios de
comunicação entre a Eurest e a Transaire são ineficientes, não permitindo uma troca de
informação em tempo real. Este facto conduz a incoerências de informação entre as empresas.

•

A segunda refere-se à falta de informação para avaliar o serviço prestado pelo OL. A Transaire
não disponibiliza toda a informação de que a Eurest necessita. No entanto, os membros do
Departamento de Compras acreditam que esta escassez de informação possa vir a ser
colmatada com a introdução, a nível contratual, de indicadores de desempenho,
acompanhados das respetivas bonificações e/ou penalizações.
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•

A terceira é ao nível do serviço prestado pelo OL. Esta oportunidade de melhoria, está
maioritariamente relacionada com o controlo das temperaturas de transporte e com o
manuseamento da mercadoria. A Transaire foi durante 15 anos apenas operador de produtos
em regime de temperatura ambiente. No entanto, quando a Eurest decidiu implementar um
processo de centralização a temperatura controlada (produtos congelados e refrigerados), a
Transaire viu-se como que ‘’obrigada’’ a fazer uma adaptação dos seus procedimentos. Apesar
desta tentativa, os procedimentos adotados acabam muitas das vezes por falhar, tendo esta
falha, relativamente ao serviço prestado, uma justificação assente na falta de maturidade de
trabalho no que diz respeito a estas ‘’novas’’ categorias de produto. Por conseguinte, existem
incoerências comuns como a não verificação da temperatura do camião (via talão de
transporte), tanto à receção da mercadoria do fornecedor como à entrega da mesma nas
unidades Eurest. Estes incumprimentos de requisitos inerentes à cadeia de frio, trazem alguns
problemas para a Eurest nas receções de mercadoria junto às unidades, pois é frequente os
responsáveis das mesmas verificarem que a temperatura da mercadoria não é a adequada.
Além disso, é também frequente os produtos não virem devidamente acondicionados,
acompanhados de algum tipo de defeito físico, tendo por base um manuseamento da
mercadoria não adequado.

•

A quarta lacuna relaciona-se com a ausência de monitorização eficiente dos rótulos dos
produtos (verificação das quantidades encomendadas vs recebidas, referência do lote e data
de embalamento e de expiração). Uma falha frequente na fase de receção das mercadorias
nas unidades é o facto de a quantidade recebida ser diferente da encomendada.

•

Por fim, a quinta lacuna é inerente à gestão de stocks. Para uma gestão de stocks ser eficiente,
a empresa precisa de ter acesso à quantidade de stock de segurança que deve manter para
que cada produto assegure um nível de serviço satisfatório para o cliente. Neste sentido, e
porque este tipo de negócio é um pouco volátil, existe alguma dificuldade em fazer previsões
de compra e, por conseguinte, em determinar um nível de stock de segurança fiável. É então
crucial definir os dias de stock em cada uma das plataformas, que resulta da conversão do
stock em dias de rotação. Ter inventário em excesso representa um problema para a Eurest e
a sua monitorização é responsabilidade da Transaire. Este incremento de inventário traduz-se
em problemas de espaço, maiores custos de armazenamento e desperdícios. Quando se
verifica maior quantidade de stock nos centros de distribuição da Transaire, face àquela que
se esperava e que consta nos documentos da Eurest, no qual por vezes o período de validade
está quase expirado, a Eurest tem que, avidamente, alocar este tipo de artigos a várias
unidades, no sentido de evitar o desperdício. Também o contrário acontece. É recorrente que
a quantidade de stock que a Transaire diz ter face a um artigo, não se verifique, o que pode
conduzir à insatisfação do cliente por não conseguir ter acesso ao produto por si solicitado. É
igualmente importante o controlo das quantidades dos artigos em armazém, uma vez que
quantidades que ultrapassem o limite definido por lei, serão alvo de penalizações por parte das
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entidades reguladoras (por exemplo, pela ASAE- Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica).
2.2.5

Indicadores de desempenho definidos pelo Departamento de Compras

No sentido de controlar e reduzir as lacunas do operador logístico, referidas no subcapítulo 2.2.4, o
Departamento de Compras da Eurest definiu um conjunto de indicadores incidindo sobre os pontos
críticos de desempenho que auxiliam no processo de implementação, gestão da melhoria e mudança.
A Tabela 3 enuncia os indicadores de desempenho (KPIs) que constam nos contratos entre a Eurest e
a Transaire.

Tabela 3- Listagem dos indicadores de desempenho definidos pela Eurest para monitorizar o
processo do operador logístico.
KPI

Abreviatura

Indicador de Desempenho

Cálculo

1

CDS

Cumprimento dos Dias de Stock (sujeito à

Número de dias do produto em

atribuição de bonificações ou

stock

penalizações)
2

ENP (On

Entregas no Prazo (sujeito à atribuição de

Encomendas efetuadas no prazo/

Time

bonificações ou penalizações)

Encomendas programadas

Falhas nas Entregas (sujeito à atribuição

Número de entregas sem

de bonificações ou penalizações)

ocorrência/ Número total de

Delivery)
3

FE

entregas programadas
4

LMQ

Limite Máximo de Quebras (sujeito à

(Stock físico/Stock teórico) - 1

atribuição de bonificações ou
penalizações)
5

EP/NSL

Entregas Perfeitas/ Nível de Serviço

Entregas perfeitas efetuadas pela

Logístico

Transaire /Total de entregas
realizadas pela Transaire

6

NSF

Nível de Serviço dos Fornecedores

Entregas perfeitas de
fornecedores/ Total de entregas
realizadas de fornecedores

Os KPIs enunciados na Tabela 3 são auditados mensalmente, à exceção do KPI 4 que é auditado
semestralmente. Das medidas de desempenho mencionadas acima, aquelas que estão sujeitas a
bonificações ou penalizações são as medidas de desempenho 1, 2, 3 e 4. Tanto as bonificações como
as penalizações têm uma percentagem associada, que é adicionada ou removida ao valor da faturação
mensal do OL, respetivamente.
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Com base na Tabela 3 é possível especificar as medidas de desempenho da seguinte forma:
1- Esta medida de desempenho diz respeito aos dias de stock dos artigos nas plataformas
Transaire. Para poder abastecer as unidades Eurest a Transaire deve manter stock para um
período não superior a onze dias úteis. Caso este prazo não seja cumprido, a Transaire
constitui-se na obrigação de pagar uma penalização de 0,2% contabilizados sobre o valor da
faturação correspondente ao mês em causa. Pelo contrário, se o mencionado prazo for inferior,
a Transaire beneficia de 0,2% de bonificação sobre o referido valor de faturação.
Excecionalmente a Eurest pode requerer que alguns produtos permaneçam armazenados por
um período superior a onze dias.
2- Esta medida de desempenho diz respeito às entregas no dia de rota planeado e está também
sujeita a bonificações e penalizações. Quando pelo menos 98% das encomendas forem
entregues no dia de rota que estava estipulado, a Transaire será recompensada com uma
bonificação de 0,3% na sua faturação; caso contrário será penalizada em 0,3%.
3- Esta medida de desempenho diz respeito às falhas nas entregas. Quando o número de
entregas sem ocorrência, i.e., entregas que chegaram à unidade que as solicitou (não tendo
havido participação de ocorrência por parte da unidade), for superior ao número total de
entregas programadas em 98%, a Transaire será bonificada em 0,2 % sobre a sua faturação.
Em contrapartida, se este rácio se verificar inferior a 98%, a mesma será penalizada em 0,2%.
4- Esta medida de desempenho diz respeito ao limite máximo de quebras nas entregas mensais,
assumindo-se um limite máximo mensal de 0,1%. Caso o limite máximo seja ultrapassado, a
Transaire será alvo de uma penalização, tendo esta que colmatar a quebra em excesso. Em
contrapartida, se o limite não for ultrapassado, a Transaire será bonificada em 0,2% na sua
faturação. De forma a monitorizar esta medida de desempenho, a Transaire é alvo de duas
visitas anuais, preconizadas por uma equipa de auditoria, por forma a verificar o nível de stock
físico. Esta avaliação pode ser feita produto a produto ou com base numa amostra. As quebras
tanto se podem traduzir em produto deteriorado no decorrer da operação logística, bem como
na diferença entre o stock físico mensal e o stock teórico.
5- Esta medida de desempenho monitoriza as entregas perfeitas (entrega das quantidades certas,
no tempo certo, sem qualquer artigo em falta). Esta medida não está associada a bonificações
nem penalizações pois resulta de uma fusão das medidas 2 (referente às entregas no dia de
rota) e 3 (referente às falhas nas entregas), às quais já estão associadas bonificações e
penalizações.
6- Esta medida de desempenho visa monitorizar o nível de serviço logístico dos fornecedores,
i.e., se a entrega das quantidades encomendadas por parte do fornecedor, no dia para o qual
a encomenda foi criada foi respeitada. Aqui não são impostas bonificações nem penalizações,
pois esta avaliação já é da responsabilidade da Transaire e não da Eurest.
No Anexo I- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de Alverca em 2016 (Regime de Refrigeração
e Congelação) e no Anexo II- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de Mira D’Aire em 2016
(Regime de Temperatura Ambiente) estão representados dois esquemas que resumem as estatísticas
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(referentes ao ano 2016) dos inquéritos realizados às unidades Eurest, relativamente ao desempenho
do operador logístico Transaire nas suas duas plataformas, Mira D’Aire e Alverca. Nos esquemas é
possível verificar que os indicadores com pior desempenho para ambas as plataformas, classificados
com ‘’Suficiente’’ e ‘’Mau’’, são: o ‘’Cumprimento de horários de entrega’’, o ‘’Acondicionamento das
caixas na palete’’, a ‘’Reposição do produto não entregue’’, o ‘’Produto entregue vs produto
encomendado’’, a ‘’Facilidade de contacto telefónico’’ e por fim, o ‘’Tempo e capacidade de resposta a
solicitações’’. De entre estes indicadores, o com melhor classificação é o ‘’Produto entregue vs produto
encomendado’’, com uma classificação suficiente ou negativa atribuída por cerca de 50% das unidades
entrevistadas. Por outro lado, o indicador com pior classificação é o ‘’Reposição do produto não
entregue’’, com uma classificação suficiente ou negativa atribuída por cerca de 69% de unidades
entrevistadas. Por sua vez, os indicadores que neste momento têm vindo a ser melhor monitorizados
e, por isso, com classificação global positiva, são: a ‘’Frequência da prestação do serviço’’, a ‘’Avaliação
do produto entregue’’ e o ‘’Seguimento de Reclamações’’, com uma classificação de 3, 4 e 3,
respetivamente, numa escala de 0 a 5, onde 0 é a pior classificação e 5 a melhor.
Além deste exemplo, são também evidenciadas estatísticas do desempenho do operador logístico no
mês de Outubro de 2017 (ver Anexo III- Informação estatística do desempenho da Transaire em
Outubro de 2017). Neste mês, a Transaire (entenda-se Transaire de Alverca e Mira D’Aire) teria que
processar 61.578 linhas de produto (somatório das linhas de encomendas para as unidades), das quais
3.719 (6%) não foram faturadas, 82 (0,13%) não foram faturadas nem entregues e 57.777 foram
entregues (93,8%). Do primeiro gráfico (ver Anexo III- Informação estatística do desempenho da
Transaire em Outubro de 2017, Figura 22), no qual estão reunidos os KPIs da responsabilidade da
Transaire (designados como Transaire) e os que não são da responsabilidade desta última (Falhas do
Fornecedor, Produto Descontinuado e Outros), é possível constatar que as falhas por parte da
Transaire, constituem uma percentagem de 13%. Todos os restantes KPIs, não são da
responsabilidade desta última e por isso não serão alvo de estudo. Com uma percentagem de falhas
de 13% no mês de Outubro de 2017, a Transaire conseguiu assegurar um nível de serviço de 99,50%
(ver Anexo III- Informação estatística do desempenho da Transaire em Outubro de 2017, Figura 23).
Face ao número total de encomendas do mês de Outubro (61.578 linhas de produto), 57.777 foram
faturadas (93,8%) e 3801 (6,2%) não foram (ver Anexo III- Informação estatística do desempenho da
Transaire em Outubro de 2017, Figura 24). As causas que funcionam como justificação para as 82
falhas nas entregas (ver Anexo III- Informação estatística do desempenho da Transaire em Outubro de
2017, Figura 25) podem resultar de: erros no portal (erros informáticos, e.g. a encomenda não foi
devidamente concluída pela unidade, tendo-se mantido em composição), erros no picking (erro
humano), o motorista não ter carregado (erro humano, e.g. enganou-se na unidade) e quebras à
descarga (o produto a ser entregue já não está em condições). Da Figura 25 no (Anexo III- Informação
estatística do desempenho da Transaire em Outubro de 2017) é também possível inferir que o tipo de
erro mais comum será o relacionado com o picking e em contrapartida, os menos prováveis, serão o
do portal e a quebra à descarga. Tendo em conta o número de entregas diárias efetuadas face ao
número de entregas que estavam programadas para as unidades (ver Anexo III- Informação estatística
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do desempenho da Transaire em Outubro de 2017, Figura 26), é possível concluir que no final do mês
de Outubro se verificaram 1937 (99,4%) unidades satisfeitas e 11 (0,6%) unidades insatisfeitas.

2.2.5.1

Modelo utilizado pela Eurest para avaliação de desempenho da Transaire

Para avaliação e monitorização do serviço prestado pela Transaire, a Eurest recorre tanto a
questionários como a indicadores de desempenho. Os questionários são elaborados pela Eurest e
preenchidos pelas suas unidades uma vez por ano e têm por base a avaliação do serviço prestado pela
Transaire de Alverca e pela Transaire de Mira D’Aire. Os mesmos são constituídos por cinco campos:
Frequência da Prestação do Serviço; Desempenho do Serviço; Avaliação do Produto Entregue;
Contacto e Seguimento de Reclamações, culminando numa Classificação global, que resulta de uma
média das classificações atribuídas aos quatro campos anteriores. A lógica de preenchimento dos
campos passa pela classificação de cada um deles com recurso a uma escala quantitativa de 0 a 5 (ver
Anexo I- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de Alverca em 2016 (Regime de Refrigeração e
Congelação) e Anexo II- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de Mira D’Aire em 2016 (Regime
de Temperatura Ambiente) ). Acompanhado deste questionário, o modelo de avaliação de desempenho
do OL, também compreende a monitorização de um conjunto de 6 KPIs definidos contratualmente pela
Eurest (ver secção 2.2.5.1). Este modelo de avaliação de desempenho da Transaire apresenta algumas
limitações, pois é pouco preciso e ambíguo. De entre as limitações destacam-se o facto de os
questionários serem pouco conclusivos, tendo em conta que deveria haver mais campos para avaliação
pelas unidades Eurest e estes deveriam ter subcampos de avaliação por forma a se conseguir uma
conclusão mais detalhada acerca do serviço prestado pelo OL. Adicionalmente, a escala quantitativa
de 0 a 5 (0- Péssimo, 1- Muito Mau, 2- Mau, 3- Suficiente, 4- Bom e, por fim, 5- Excelente) não aparenta
ser adequada, pois não explica o significado de cada um dos níveis, e a diferença de atratividade entre
cada dois níveis é considerada ser sempre equidistante em valor independentemente do que esteja a
avaliar, o que levanta sérias dúvidas acerca da sua validade. Além disso, os questionários, à
semelhança dos KPIs deveriam ser monitorizados mensalmente por forma a que a Eurest tenha noção
do padrão de serviço da Transaire ao longo de todo o ano. Dos 6 KPIs, 4 estão sujeitos a bonificações
e penalizações, com base em apenas um nível, i.e., independentemente de a Transaire assegurar um
Nível de Serviço Logístico (KPI_2-ENP) de 98% ou de 100%, esta recebe sempre a mesma bonificação,
sendo que abaixo do valor de 98% a Transaire é alvo de penalização. O mesmo se verifica para a
penalização, i.e., independentemente de a Transaire ter um Nível de Serviço Logístico (KPI_2-ENP) de
95% ou de 50%, esta será alvo da mesma penalização. Tal facto pode levar a desmotivação por parte
do OL e conduzi-lo apenas a atingir o nível de serviço mínimo que lhe assegura a bonificação sobre a
sua faturação.
O operador logístico da Eurest – A Transaire
A Transaire, constituída em 1997, é uma empresa especializada em serviços logísticos integrais e tem
a seu cargo cerca de 200 funcionários. Atualmente, é o operador logístico da Eurest e integra a DERA
SGPS (Atividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras). O core business
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da Transaire passa pela disponibilização de soluções especializadas para a logística de géneros
alimentares. Esta, desempenha as suas operações em três plataformas logísticas distintas:
•

Mira D’Aire- Operação logística de temperatura ambiente (centralização com stock);

•

Alverca- Operação logística de multitemperatura (centralização com stock);

•

Maia- Operação logística de multitemperatura (plataforma cross-docking Norte, sem stock).

Tendo a cargo o seu cliente maioritário, a Eurest, a Transaire é responsável por um conjunto de três
macro atividades no sentido de assegurar a sua operação logística: (i) a preparação e entrega da
mercadoria encomendada numa unidade Eurest (ver Anexo IV- Preparação e entrega da mercadoria
encomendada numa unidade Eurest, pela Transaire); (ii) aprovisionamento e receção de mercadorias
(ver Anexo V- Aprovisionamento e receção de mercadoria da Eurest, pela Transaire) e, por fim; (iii)
processo de devolução de unidade (ver Anexo VI- Processo de devolução de unidade).
Dotada de uma logística integrada B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer), a
Transaire fornece diferentes tipos de serviços e operações necessários ao fornecimento de sectores
privados e públicos (ver Tabela 4), em conformidade com normas HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point). Além disso, também tem como competência a logística inversa, bem como a gestão de
janelas horárias na grande distribuição.
Tabela 4- Serviços e Operações da Transaire.
Serviços

Operações

Logística de produtos alimentares, em regime de:

Repaletização

-Temperatura ambiente;
-Temperatura de refrigeração;
-Temperatura para congelados.
Armazenagem

Re-embalagem

Handling (Manuseamento)

Re-etiquetagem

Gestão em cross-docking

Picking

Receção de mercadorias

Controle FIFO (first-in, first-out)

Expedição

Rastreabilidade sobre entregas

A Transaire obriga-se a colocar à disposição da Eurest toda a frota de veículos automóveis necessários,
bem como os respetivos locais de armazenamento e distribuição dos alimentares de temperatura
ambiente, bebidas, produtos alimentares, congelados e refrigerados, produtos químicos e material não
recuperável e que se destinam a ser entregues nas unidades indicadas pela Eurest.
Contextualização da relação Eurest – Transaire
Com cerca de 40 anos de experiência a nível nacional e internacional no mercado da restauração, a
Eurest mantém relação com o seu OL, a Transaire, há 20 anos. O motivo desta relação assenta na
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necessidade da Eurest ter os seus processos centralizados, tanto em termos de informação como em
fluxo de encomendas. Com esta parceria, a Eurest viu os seus custos logísticos reduzidos e conseguiu
aumentar o seu poder de negociação com os fornecedores, possibilitando a compra de produtos a
preços mais competitivos. Na Figura 6, enunciam-se os três processos alocados em regime de
outsourcing à Transaire, bem como a discriminação de responsabilidades no que respeita às atividades
intermédias desses três processos (da responsabilidade da Eurest, à esquerda; da responsabilidade
da Transaire, à direita).

Figura 6- Esquema resumo da relação Eurest-Transaire.
A Transaire é assim responsável por três processos: preparação e entrega da mercadoria
encomendada numa unidade Eurest (ver em detalhe no Anexo IV- Preparação e entrega da mercadoria
encomendada numa unidade Eurest, pela Transaire), pelo aprovisionamento e receção da mercadoria
da Eurest (ver em detalhe no Anexo V- Aprovisionamento e receção de mercadoria da Eurest, pela
Transaire) e também pela logística reversa, i.e., o processo de devolução à unidade (ver em detalhe
no Anexo VI- Processo de devolução de unidade).

A título financeiro, o custo logístico com a Transaire, com base no balanço financeiro do último Relatório
de Gestão (2015/2016) é de 3.275.173,53€. Este custo é contemplado nos custos operacionais da
empresa, dos quais fazem parte o Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, os
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e os Gastos com o pessoal. A Figura 7 representa o total de
custos operacionais da Eurest, na qual os custos com a Transaire (a amarelo) representam 3% do total.
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Figura 7- Representação dos custos operacionais da Eurest.
Conclusões do Capítulo
A Eurest, enquanto empresa prestadora de serviços de restauração, necessita de um operador logístico
que assegure e dê resposta às funções de gestão e de distribuição dos produtos até às diversas
unidades dos seus quatro setores de restauração (saúde, empresas, educação e vending). Neste
âmbito da prestação de serviços, a Eurest subcontratou a Transaire para assegurar as atividades
inerentes ao processo logístico. Com base na análise efetuada é possível concluir que a Eurest sofre
de ineficiências causadas por falhas da Transaire, que poderão ser reduzidas, ou mesmo eliminadas,
se existir uma monitorização apoiada num conjunto de medidas de desempenho mais adequado. Tendo
por base a contextualização do problema feita no presente capitulo, é possível concluir que os
indicadores de desempenho que vão merecer maior atenção, por lhes ter sido atribuída classificação
negativa, são: o ‘’Cumprimento de horários de entrega’’, a ‘’Reposição do produto não entregue’’, o
‘’Produto entregue vs produto encomendado’’, a ‘’Facilidade de contacto telefónico’’ e por fim, o ‘’Tempo
e capacidade de resposta a solicitações’’. Por sua vez, os indicadores que neste momento têm vindo a
ser melhor monitorizados e, por isso, com classificação global positiva, são: a ‘’Frequência da prestação
do serviço’’, a ‘’Avaliação do produto entregue’’ e o ‘’Seguimento de Reclamações’’.
Por fim, visto que nem todos os indicadores de desempenho têm bonificações e penalizações
associadas, a integração destas em todos os KPIs seria uma possível proposta de melhoria.
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3 Revisão da literatura
Introdução
As mudanças verificadas no contexto empresarial com base na globalização exigiram mudanças na
forma de gerir as empresas. Conceitos como vantagem competitiva e core competence são agora
intrínsecos às grandes organizações, no sentido em que estas focalizam todo o seu know-how às suas
atividades de negócio e alocam os serviços ou atividades que não contemplam o seu core competence
a outras empresas (Gunasekaran & Ngai, 2010). Koch and Kersten (2010) afirmam que os prestadores
de serviços de logística (Third Party Logistics, 3PL) são capazes de prestar os seus serviços de forma
mais acessível a nível financeiro, comparativamente ao mesmo tipo de serviço, quando realizado pelas
próprias empresas que o contratam. O desempenho das empresas prestadoras de serviços de
outsourcing é crucial e, por isso, deve ser permanentemente monitorizado e avaliado. Os operadores
logísticos são atores muito importantes no desempenho de uma cadeia de abastecimento e são cada
vez mais um recurso a contratar. No entanto, existem ainda poucos estudos no que se refere à forma
como estes lidam com o processo de gestão de desempenho (Forslund, 2012). De acordo com
Gunasekaran and Ngai (2010), muitas das empresas fornecedoras de serviços logísticos são pequenas
empresas que não têm qualquer tipo de plano estratégico, tornando-se imperativo o desenvolvimento
de medidas de desempenho para apoiar a gestão das mesmas. No entanto, a forma como as empresas
interagem com os processos de gestão de desempenho ainda é algo pouco explorado, isto porque este
tema envolve relações e objetivos conflituantes entre as entidades envolvidas: a empresa prestadora
de serviço e a empresa contratante do serviço (Forslund 2012). Portugal, quando comparado com
outros países tais como Espanha e Reino Unido, é um país que pouco recorre à subcontratação de
serviços de logística (Domingos, 2010). As atividades mais subcontratadas em Portugal são o
armazenamento, o transporte, a distribuição física, a gestão de stocks e a logística inversa.
Inicialmente, os operadores logísticos atuavam maioritariamente nas primeiras três atividades
mencionadas. No entanto, com a evolução das ofertas relacionadas com a prestação de serviços a
clientes, os operadores logísticos foram pressionados a desenvolver competências relacionadas com
outras áreas nas quais sua intervenção valorizaria o produto e o serviço (John and Capgemini, 2016).
As principais razões que justificam estas subcontratações são o aumento da flexibilidade e a diminuição
do tempo de resposta ao pedido do cliente, o aumento da capacidade da cadeia de abastecimento e
também a possibilidade da empresa contratante poder beneficiar de um melhor e maior know-how. As
principais causas para a rescisão dos contratos com os operadores logísticos resumem-se
essencialmente ao receio de perder o controlo sobre a empresa e respetivas atividades, e às diferenças
culturais entre organizações. Apenas 10 a 12% das empresas que trabalham no setor do retalho ou da
indústria estão a subcontratar empresas externas para assegurar o processo logístico; valor este
bastante reduzido relativamente a países como Espanha (25%) e Reino Unido (50%, líder mundial)
(Domingos, 2010). Sendo uma das áreas com grande importância para a economia mundial, a logística
é também tida como uma das maiores despesas para as empresas, embora dependendo do sector.
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Tendo por base o problema em estudo – avaliação do desempenho do operador logístico da Eurest –
a revisão da literatura foi organizada da seguinte forma. A secção 3.2 mostra a evolução das medidas
de desempenho ao longo do tempo. A secção 3.3 apresenta uma síntese dos modelos de avaliação de
desempenho encontrados na literatura, com o propósito de averiguar qual o mais adequado ao
problema da Eurest. A secção 3.4 aborda o tema da estruturação de problemas, dando uma especial
atenção aos mapas causais. Nesta secção é ainda enfatizada e explicada a ligação entre os mapas
causais e os indicadores de desempenho, e também a relação entre este tipo de estruturação de
problemas com a avaliação multicritério. A secção 3.5 descreve a avaliação multicritério como
ferramenta de apoio à decisão. A secção 3.6 faz uma breve introdução aos dashboards. Por fim, na
secção 3.7 conclui-se o capítulo, indicando as metodologias selecionadas com base na revisão da
literatura.
As medidas de desempenho
As medidas de desempenho remontam aos sistemas de contabilidade, nos quais tinham apenas uma
componente financeira e não qualitativa. A evolução destas medidas pode ser discriminada em duas
etapas. A primeira etapa teve início em 1880 e a segunda em 1980. A de 1880 tinha como foco os
custos relevantes para a empresa, incorporando medidas financeiras como o lucro e o retorno do
investimento (Gomes et al. 2004). Estas medidas eram todas assentes numa perspetiva financeira,
focadas na estrutura interna da empresa e mostravam maior preocupação com o desempenho
individual de cada departamento e não com o desempenho da empresa como um todo (Bourne, Neely,
Mills, & Platts, 2003). Desta forma, outros fatores críticos para o sucesso do negócio que não fossem
de natureza financeira, não eram contabilizados. Este conceito de medida de desempenho foi alvo de
severas críticas (Bourne, Neely, Mills, & Platts, 2003) por ser considerado inapropriado para gerir e
monitorizar os negócios, tendo sido aqui que se deu início à segunda etapa, acompanhada do
surgimento de alguns argumentos que sublinhavam a necessidade urgente do alinhamento de medidas
financeiras e não financeiras, no sentido de estarem de acordo com a estratégia do negócio. Ao longo
dos anos a estrutura de negócio das organizações também foi evoluindo e os Performance
Measurement Systems (PMS) foram também acompanhando essa mesma evolução, tendo passado
de um sistema assente em custos (antes de 1980), para um sistema que privilegiava o mix entre
medidas financeiras e não financeiras (1990) e, por fim, para um sistema de abordagem integrada
(século XXI) (Kurien & Qureshi, 2011). Neely et al. (2000) definem PMS como um sistema equilibrado
e dinâmico que apoia os processos de tomada de decisão, agregando, elaborando e analisando a
informação. Mais tarde, (Taticchi et al. 2010) decidiram aprofundar esta definição, começando pelos
conceitos de equilíbrio e dinamismo. Seguindo a sua linha de pensamento, o conceito de equilíbrio
refere-se à necessidade de usar diferentes medidas e perspetivas que estão ligadas entre si,
fornecendo uma visão holística da organização. Por sua vez, o conceito de dinamismo faz alusão à
necessidade de desenvolver um sistema que de forma contínua faça a monitorização do contexto
interno e externo da organização e que reveja os objetivos e prioridades da mesma.

29

3.2.1

As medidas de desempenho e o operador logístico

Em conformidade com Skjoett‐Larsen (2000), uma prática frequente das empresas que se pretendem
focar nas suas competências nucleares é o recurso a estratégias de outsourcing, contratando uma
empresa prestadora de serviços especializada nas funções que querem ver subcontratadas. Ainda de
acordo com este autor, há muito que os operadores logísticos deixaram de ser um simples meio para
obtenção de eficiência a nível de custos. Atualmente, estes serviços 3PL são muito mais do que isso,
na medida em que representam uma vantagem competitiva no que diz respeito a soluções mais
flexíveis e que têm como preocupação prioritária o nível de serviço. Desta forma, os KPIs surgem como
algo fulcral para a avaliação de desempenho, assegurando a manutenção dos padrões dos serviços
contratados. No entanto, as empresas logísticas são dotadas, normalmente, de poucas capacidades
para, de uma forma eficiente, adotarem os indicadores de desempenho e, por sua vez, decidirem quais
os mais importantes para terem sucesso (Kucukaltan et al. 2016a). Essa questão conduz muitas vezes
os OLs (operadores logísticos) a questionarem-se sobre quais os indicadores que devem utilizar e
quando os usar. Neste sentido, os gestores logísticos precisam de continuar a tentar dar resposta a
algumas questões, como de que forma priorizar os indicadores e como construir uma relação
hierárquica com o propósito de identificar as influências e interdependências entre eles. Como solução
a este problema, existe a análise multicritério de apoio à decisão (MCDA) (Belton and Stewart 2002)
que serve para identificar os indicadores-chave de desempenho e determinar as suas
interdependências. Seguindo a linha de pensamento de Bourne et al. (2000), a medição e avaliação do
desempenho logístico conduz o OL a fazer uma autoanálise e revisão dos seus processos, culminando
muitas das vezes numa reengenharia dos mesmos e na revisão dos seus objetivos. O operador
logístico, por ser um elo de ligação de toda a cadeia de abastecimento, o seu desempenho terá um
impacto direto no funcionamento da mesma. Neste sentido, torna-se fundamental ter o parecer de todas
as entidades envolvidas na cadeia de abastecimento. Um exemplo muito prático e também dos mais
comuns hoje em dia, é a questão inerente aos custos operacionais. Na perspetiva do operador logístico,
quanto mais baixos estes forem, melhor. Em contrapartida, na visão da empresa que contrata o serviço,
o seu maior interesse e preocupação é muitas vezes o cumprimento dos seus padrões de qualidade e
a confiabilidade das entregas, o que se reflete num custo operacional muito mais elevado.
Em conformidade com Moreira (2001), da mesma forma que é importante considerar os atores
envolvidos no serviço de outsourcing, é igualmente importante ter conhecimento das características do
OL, para se certificar que as medidas definidas são as que se ajustam melhor ao operador. Seguindo
esta lógica, o conjunto de medidas definidas para um determinado operador logístico, podem não ser
as mais adequadas quando aplicadas a um outro. Quanto à definição dos indicadores para os OL,
existe a concordância de vários autores no sentido de que não se deve ter em conta apenas a vertente
financeira (Hamdan and Rogers 2008). Segundo Hamdan and Rogers (2008), o recurso a medidas não
financeiras, como a taxa de cumprimento de encomendas, a qualidade do serviço, a taxa de rejeição
de lotes e a sua respetiva taxa de atraso, bem como a quantidade de reclamações por parte dos clientes
que recebem a mercadoria, são indicadores fundamentais na medida em que refletem o nível de serviço
do OL. Alguns autores têm-se dedicado a estabelecer métodos para avaliar o desempenho de
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organizações prestadoras de serviços logísticos. De acordo com Fu and Yin (2012), uma avaliação de
desempenho a este tipo de empresas deve ser imbuída dos seguintes princípios: (i) informações
básicas e estruturais; (ii) nível de gestão; (iii) força técnica; (iv) capacidade de transporte; (v) nível de
informatização; (vi) a concorrência de mercado e atendimento ao cliente; e, com base nisto, (vii)
desenvolver uma avaliação quantitativa de empresas de logística com o método do agrupamento
difuso. Segundo a opinião de Gulgun Kayakutlu et al. (2011), o desempenho de empresas prestadoras
de serviços, devem estar assentes em objetivos estratégicos e operacionais e organizados em quatro
níveis: (i) metas de desempenho; (ii) atividades de planeamento; (iii) operações de logística; e (iv)
atributos de desempenho de operações logísticas. Já na perspetiva de Forslund (2012), a gestão de
desempenho para este tipo de empresas é tida enquanto um processo integrador de 5 atividades: (i)
selecionar variáveis de desempenho; (ii) definir indicadores de desempenho; (iii) estabelecer metas;
(iv) medir e; por fim, (v) analisar. Visto que as empresas prestadoras de serviços logísticos têm vindo
a ganhar posição nas cadeias de abastecimento das empresas, tendo em conta o impacto
preponderante que têm sobre elas, Gunasekaran and Ngai (2010) que seguiram esta linha de
pensamento, desenvolveram um modelo de gestão que inclui cinco dimensões principais: (i)
planeamento estratégico; (ii) gestão de stocks; (iii) transporte; (iv) planeamento da capacidade; e (v)
tecnologias de informação.
O grande problema com que todos estes autores se deparam é o facto de a maioria destas empresas
prestadoras de serviços trabalharem apenas no sentido de satisfazer os benefícios de curto prazo, não
possuindo qualquer tipo de planeamento estratégico. Para garantir a sua sobrevivência a longo prazo
e assegurar as suas parcerias com outras empresas, estas primeiras deverão realizar uma gestão de
stocks eficiente, adotar novas tecnologias para facilitar o transporte, maximizar a utilização da
capacidade (armazenamento, transporte e materiais), minimizar os custos totais dos serviços de
logística, e recorrer a sistemas de informação no sentido de fornecer informação mais fidedigna sobre
o seu desempenho.
Modelos de Avaliação de Desempenho
No sentido de melhorar o desempenho do negócio, a medição e monitorização com base em KPIs é
crucial para as empresas. De acordo com Powell (2004), os pressupostos fundamentais para medir o
desempenho, são: selecionar um sistema de medição adequado, a sua implementação, gerir através
da medição e atualizar o sistema de medição. Sendo assim, os KPIs, comumente designados enquanto
medidas de desempenho, são definidos como sendo uma variável que expressa de forma quantitativa
a eficiência de um processo ou parte dele (Lohman et al. 2004). Para a monitorização destes é
necessário um conjunto de indicadores de desempenho para quantificar a eficiência e eficácia das
ações, i.e., um sistema de medição de desempenho, que explique como uma determinada medida de
desempenho irá ser calculada e qual a origem dos dados para a medir (Neely et al. 1995). Existe uma
vasta quantidade de modelos de avaliação de desempenho no mundo dos negócios, sendo os mais
notáveis: o Performance Measurement Matrix (PMI), o European Foundation for Quality Management
(EFQM) Business Excellence Model, a Strategic Measurement and Reporting Technique (SMART)
31

Performance Pyramid, o Result and Determinants Framework (RDF), o Balanced Scorecard (BSC) e o
Performance Prism (Sorooshian et al. 2016).

Performance Measurement Matrix (PMI)
Este modelo foi criado por Keegan et al., (1989) e faz recurso de uma matriz que é capaz de integrar
as diferentes dimensões de desempenho da organização, empregando termos genéricos (interno,
externo, custo e não custo). O PMI auxilia a empresa a definir os seus objetivos estratégicos e traduz
os objetivos em medidas de desempenho, recorrendo a uma abordagem hierárquica e integrada,
simples e flexível, combinando perspetivas financeiras e não financeiras. No entanto, não esclarece as
ligações entre as dimensões de desempenho, não sendo adequado ao problema em estudo
(Sorooshian et al. 2016).

European Foundation for Quality Management (EFQM) Business Excellence Model
Proposto pela Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, o Modelo de Excelência Empresarial
(EFQM) tem em vista a melhoria contínua da organização (Bayo-Moriones and Merino-Díaz-de-Cerio
2011). O Modelo de Excelência EFQM é um sistema não prescritivo, proposto para ajudar as
organizações a avaliar seu progresso para a excelência e melhoria contínua, e baseia-se em oito
conceitos fundamentais de excelência: orientação para resultados; desenvolvimento e envolvimento de
pessoas; foco no cliente; aprendizagem contínua, inovação e melhoria; liderança; desenvolvimento de
parcerias; gestão dos processos e responsabilidade pública. Estes conceitos são expressos e
especificados em nove critérios que são divididos em cinco fatores-chave de implementação ou
facilitadores (enablers) e quatro resultados para medir a excelência. Os enablers estão divididos em
cinco critérios: liderança, gestão de pessoas, estratégia e política, processos e recursos, produtos e
serviços (Striteska & Spickova, 2012). Por sua vez, os enablers orientam quatro conjuntos de
resultados: pessoas, clientes, sociedade e resultados do negócio (Wongrassamee et al. 2003). No
entanto, de acordo com Neely et al. (2000), este modelo é de difícil operacionalização.

Strategic Measurement and Reporting Technique (SMART) Performance Pyramid
Este modelo, introduzido por Cross and Lynch (1990) assenta na construção de uma pirâmide
subdividida em quatro níveis que evidenciam a ligação entre a estratégia cooperativa, a unidade de
negócio estratégico e o processo (une a visão hierárquica do desempenho do negócio com a visão do
processo do negócio). No topo da pirâmide, é definida a visão corporativa da empresa e no segundo
nível são referenciados os objetivos de cada unidade de negócio no âmbito do mercado, i.e., mostra as
metas de curto prazo em termos de lucro e as metas de longo prazo no que respeita o crescimento do
negócio e a posição de mercado. No penúltimo nível são definidas as medidas operacionais mais
comuns, como a satisfação do cliente, a produtividade e a flexibilidade. A base da pirâmide é composta
por quatro indicadores-chave de desempenho: qualidade, tempo de entrega, duração do ciclo de
produção e desperdício. Além disso, este modelo torna explícita a diferença entre as medidas que são
do interesse das partes externas (e.g. satisfação do cliente e tempo de entrega) e as medidas que
32

dizem respeito à parte interna, fazendo também a ligação entre a visão hierárquica do negócio e a visão
do processo do mesmo (e.g. produtividade, duração do ciclo de produção e desperdício) (Kurien &
Qureshi, 2011). A principal vantagem deste método é a ligação entre os objetivos corporativos com as
medidas de desempenho operacionais (Sorooshian et al. 2016). Enquanto pontos fracos do modelo,
este não aborda a estruturação das medidas e não nomeia nenhum mecanismo de identificação dos
indicadores chave de desempenho (Striteska & Spickova, 2012) .

Result and Determinants Framework (RDF)
Este modelo, também designado enquanto Sistema de Medida de Desempenho para Serviços de
Indústria foi desenvolvido por Fitzgerald et al. (1991). Este, assume que existem dois géneros de
medidas de desempenho numa organização: as medidas relacionadas com os resultados (e.g.
concorrência e desempenho financeiro) e as medidas orientadas para os resultados (e.g. qualidade, e
utilização de recursos). Como desvantagem, este modelo foca-se apenas na estratégia financeira e
organizacional da empresa, não contemplando outras medidas de desempenho a nível não financeiro
(Watts and Connolly 2012).

Balanced Scorecard (BSC)
Esta ferramenta teve origem nos EUA em meados de 1990 e foi desenvolvida por Kaplan and Norton
(2006). O propósito deste modelo é providenciar aos gestores uma visão abrangente do negócio e
permitir-lhes focar nas áreas críticas, ajudando a comunicar e a implementar a estratégia de uma
organização. A BSC é uma ferramenta utilizada para descrever, implementar e gerir a estratégia em
todos os níveis da organização. Este modelo apoia as organizações a desenvolverem um melhor e
mais completo sistema de medição de desempenho, i.e., um sistema que englobe não só medidas de
desempenho financeiras, mas também medidas de desempenho não-financeiras. A BSC dá resposta
a três áreas cruciais das organizações: o sistema de medição, o sistema de gestão estratégica, e a
ferramenta de comunicação. O modelo geral do BSC perceciona as organizações a partir de quatro
perspetivas estratégicas: financeira, cliente, processos internos, aprendizagem e o crescimento. No
entanto, esta ferramenta não evidencia os interesses de todos os acionistas, não verifica falhas na
comunicação dos resultados aos colaboradores e é inadequado para o benchmarking (Striteska &
Spickova, 2012). Por sua vez, o ponto forte deste modelo é a ênfase que este coloca na ligação das
medidas de desempenho com a estratégia do negócio (Wongrassamee et al. 2003).

Performance Prism
Este modelo foi introduzido por Neely et al. (2002). O Performance Prism funciona à semelhança de
uma segunda geração que se seguiu aos sistemas antigos, como a ferramenta BSC. Este modelo
assenta em cinco perspetivas interligadas, tais como: a satisfação dos acionistas e a sua contribuição
para a empresa; as estratégias; processos; e capacidades. Além disso, tem como foco principal os
acionistas, visando as suas necessidades e a sua contribuição para a organização, visto que a
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satisfação destes contribui para o sucesso da empresa (Wu, 2009). No entanto, não é apto para a
seleção de medidas de desempenho e para o benchmarking (Striteska & Spickova, 2012).
Estruturação do Problema
3.4.1

Mapas causais

De acordo com Bana e Costa (1999), acompanhada da necessidade crescente de estruturação de
problemas na construção de um modelo de avaliação, veio também o recurso mais frequente a métodos
formais para a estruturação de problemas, dos quais são exemplo os mapas causais. Corroborando
Montibeller et al. (2008), os decisores preferem expressar as suas opiniões numa base qualitativa em
detrimento de uma base quantitativa. Também designado como mapa cognitivo, o mapa causal
representa o pensamento de um indivíduo acerca de um problema. Por outras palavras, um mapa é
uma rede de nós e de arcos orientados, no qual as direções dos arcos implicam causalidade (Colin,
2004). Os mapas causais são frequentemente resultado de reuniões, destinando-se a representar o
mundo subjetivo da mesma. Assim, a qualidade da representação do mapa depende acima de tudo da
qualidade do entrevistado enquanto ouvinte e do facilitador enquanto mediador. A base formal para a
construção dos mapas causais deriva da teoria da construção pessoal de George A. Kelly (1955) que
sugeriu uma explicação de como os humanos percecionam o seu mundo, procurando geri-lo e controlálo. O recurso a mapas para retratar e explorar as estruturas cognitivas dos membros das organizações
quando estes enfrentam problemas complexos tem-se tornado bastante comum (Eden, 1992). De uma
perspetiva topológica, um mapa causal consiste numa rede de conceitos inter-relacionados (ideias) que
tentam representar o discurso do entrevistado. Desta forma, cada nó está associado a um conceito
(ideia) e a ligação entre dois nós traduz causalidade (influência) entre eles. Quando no âmbito do apoio
à tomada de decisão, este discurso assume muitas vezes uma estrutura de meios-fins (‘’means-ends’’),
na qual as opções de decisão são os meios para atingir os objetivos da tomada de decisão (G
Montibeller & Belton, 2006).

3.4.2

Inferência causal nos mapas causais

A inferência causal num mapa causal pretende determinar o efeito que um conceito causa tem num
conceito efeito. Neste tipo de mapa, as ligações representadas sob forma de setas, podem ser
acompanhadas de um sinal positivo ou negativo. Um sinal positivo pressupõe uma conexão causal
percecionada enquanto positiva, na qual um aumento numa causa gera um incremento no efeito ao
qual esta está relacionada (e.g. mais vendas conduzem a mais lucro). Em contrapartida, um sinal
negativo denota uma conexão negativa, isto é, um aumento na causa conduz a um aumento no polo
contrário do efeito ao qual esta causa está relacionada (e.g. mais vendas levam a menos poupanças
relativamente à produção). É também possível conotar cada ligação em termos da sua força,
classificando-a em, forte, moderada ou fraca (Axelrod 1976). Assim sendo, o resultado que um conceito
de causa tem sobre um conceito efeito num mapa causal, designa-se por inferência causal. Seguindo
esta lógica, Montibeller & Belton (2006) definem três conceções associadas à rede:
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•

Caminho – sequência de conceitos que estão associados via setas desde o primeiro conceito
(causa) até ao último (efeito). Na Figura 8 (a), existem dois caminhos entre 1 e 5 (1-3-5; 1-4-5)
e também dois caminhos entre 2 e 5 (2-3-5; 2-4-5).

•

Efeito parcial do caminho (EP) – refere-se a um índice positivo ou negativo obtido pela
multiplicação de todos os sinais (positivos, negativos) ao longo do caminho. De acordo com a
Figura 8 (a) é possível concluir que entre os conceitos 1 e 5 existe um efeito parcial positivo e
outro negativo. Ao invés, os caminhos 2 e 5 têm ambos um efeito parcial positivo.

•

Efeito total do conceito inicial no conceito final (ET) – refere-se ao efeito do conceito inicial
face ao conceito final. Assume um índice positivo quando todos os caminhos têm um efeito
parcial positivo; por sua vez, o efeito total assume índice negativo quando todos os caminhos
entre os dois conceitos (inicial e final) têm um efeito parcial negativo; caso nenhuma das
situações anteriores se verifique, o índice é tido como indeterminado. O nó 2, na Figura 8 (a),
tem um efeito total positivo em 5. No entanto, o nó 1 tem um efeito total indeterminado em 5
porque verifica um efeito parcial positivo e negativo.

Ao gerar recomendações acerca de quais as possíveis melhores alternativas de caminhos a seguir no
processo de tomada de decisão, o processo de inferência causal depara-se com dois problemas um
tanto ou quanto difusos. O primeiro é a indeterminação, quando o efeito total (ET) é indeterminado
((Figura 8 a)). O segundo, é designado enquanto indistinção e acontece quando não existe informação
suficiente para selecionar um de entre dois caminhos distintos (Figura 8 (b)) (G Montibeller & Belton,
2006).

Figura 8- (a) Indeterminação vs (b) indistinção nos mapas causais (Fonte: (G Montibeller & Belton,
2006)).
Desta forma e com vista à solução do problema do processo de inferência causal, Montibeller & Belton
(2006) sugeriram duas abordagens, tanto com base na estrutura do mapa, como em modelos externos,
a análise topológica e a de análise da força das ligações entre nós.
A primeira abordagem, análise topológica, tem como vantagem a sua simplicidade na explicação aos
decisores, possibilitando-lhes uma maior proximidade com o mapa e além disso, a vantagem de não
precisar de informação extra. Em contrapartida, esta escassez de informação promove um nível baixo
de inferência causal. Para dar resposta ao problema em causa, o método propõe duas alternativas: a
potência de uma opção; e a alternativa do caminho mais curto. A primeira solução apresentada é
medida com base no número de objetivos que esta influencia. Seguindo esta lógica, quanto maior o
número de objetivos influenciados, mais poder tem essa opção para os tomadores de decisão. A
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segunda alternativa, a do caminho mais curto, determina que a opção que conduz ao caminho menos
longo é a mais preponderante (G Montibeller & Belton, 2006).
A segunda análise, análise da força das ligações entre nós, tem por base duas naturezas distintas: a
classificação qualitativa e a quantitativa.
O método quantitativo proposto por Robert (1976) sugere que a cada ligação seja atribuída um valor
representativo da intensidade da mesma. Assim sendo, os efeitos totais resultam da soma dos efeitos
parciais (calculados pela multiplicação das forças ao longo do caminho). Por sua vez, o método
qualitativo foi proposto por Kosko (1986) e este consiste em solicitar aos decisores que estes
classifiquem, de forma qualitativa, a força de uma ligação. Relativamente à abordagem anterior, esta
tem a grande vantagem de permitir aumentar o nível de inferência causal. Desta forma, a inferência
causal varia proporcionalmente com a quantidade de informação, i.e., quanto mais quantitativa a
informação sobre uma ligação, maior o grau de inferência (Montibeller & Belton 2006). Em
contrapartida, a desvantagem assenta na escala qualitativa a utilizar, o que resulta numa maior
subjetividade.

3.4.3

Os mapas causais e os indicadores de desempenho

O método mais comum para a extração de conceitos do mapa, para os usar, posteriormente, numa
avaliação externa, é designado por elicitação de preferências. Com base na estrutura e no conteúdo
do mapa é possível ter acesso a informação acerca dos indicadores de desempenho. Na Figura 9, o
grupo de tomadores de decisão define medidas de desempenho a partir de um único conceito. Neste,
o nó (conceito) 5 dá origem às medidas de desempenho PI2 e PI4 (e.g., o conceito ‘aumento das vendas’
pode ser medido pelo ‘nível de vendas no mercado doméstico’ e pelo ‘nível de vendas no mercado
internacional’). Por sua vez, um grupo de conceitos também pode designar um único indicador, à
semelhança dos conceitos 6 e 4 que culminam no indicador de desempenho PI1 (e.g. a questão ‘investir
mais em R&D’ e ‘ampliar o portefólio de produtos’ pode ser avaliado pelo ‘número de novos produtos
libertados por ano’). Uma vez extraídos do mapa, os indicadores podem ser empregues para medir o
desempenho das opções. A questão da indeterminação em relação a cada medida de desempenho é
solucionada com recurso à medição direta, mas não há possibilidade de agregar indicadores negativos
e positivos. Da mesma forma, o processo não procura necessariamente resolver o problema de
indistinção (G Montibeller & Belton, 2006).

Figura 9- Inferir medidas de desempenho de um mapa causal (Fonte: (G Montibeller & Belton, 2006)).
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A grande vantagem de usar indicadores de desempenho é a sua simplicidade. Estes, são fáceis de
explicar e permitem uma visualização do desempenho e das alternativas de decisão para cada
indicador, o que pode ser bastante útil na promoção da discussão de cada opção. Porém, este método
não abrange toda a informação do mapa causal na medição e o processo de extrair indicadores de
desempenho do mapa pode ser bastante moroso, na medida em que estes têm que ser traduzidos
tanto da estrutura do mapa como do conteúdo, sendo difícil automatizar esta transição (mapaindicadores). Este método apesar de não resolver o problema da indistinção, é uma forma simples de
construir um modelo multicritério. Os modelos multicritério também incorporam informações de
preferência sobre trade-offs aceitáveis entre desempenhos em diferentes dimensões e, portanto,
resolvem ambas as questões, tanto de indeterminação como de indistinção (Montibeller & Belton 2006).

3.4.4

Os mapas causais e a avaliação multicritério

Uma abordagem muito utilizada na definição e avaliação de KPIs resulta da junção dos mapas causais
e da análise de decisão multicritério. Este tipo de análise tem vindo a ser bastante empregue na
avaliação de opções, seguindo uma fase inicial na qual os mapas causais são utilizados no sentido de
suportar e de facilitar a estruturação do problema em causa (G Montibeller & Belton, 2006). Estes
autores sugerem que o modelo multicritério decompõe os objetivos/critérios estratégicos, previamente
estabelecidos pelos decisores no mapa causal, em níveis de aumento de especificação, estruturandoos depois numa árvore de valor. De acordo com a Figura 10, o objetivo/critério estratégico V é
decomposto em sub-objetivos/sub-critérios v1, v2 e v3; e v1 é ainda posteriormente subdividido em v11 e
v12, sendo que a cada um destes objetivos/critérios lhes foi incutido um peso w (w1, w2, w3, w11 e w12).
O valor global de cada alternativa é obtido através do produto entre o valor parcial de cada alternativa
em cada objetivo/critério e o peso do respetivo objetivo/critério. O desempenho global de uma
alternativa a é obtida através da equação (1) (G Montibeller & Belton, 2006):

(1)

Figura 10- Estruturação de um modelo multicritério a partir de um mapa causal (Fonte: (G Montibeller
& Belton, 2006)).
No mais baixo nível da árvore de valor estes objetivos/critérios são traduzidos em atributos (também
designados por descritores de desempenho), (e.g. o objetivo/critério ‘‘aumentar as nossas vendas’’
pode ser medido pelo descritor de desempenho ‘‘% de aumento de vendas’’) (Bana e Costa et al.
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2008a). Desta forma, a cada descritor de desempenho é-lhe atribuído uma escala de valor, sendo o
desempenho de uma opção posteriormente transformado em valor, utilizando as respostas do decisor
a questões sobre intensidades de preferência entre cada dois níveis de desempenho.
De acordo com Montibeller & Belton (2006), o recurso à análise de decisão multicritério dá solução a
ambos os problemas, o de indeterminação e o de indistinção. Como é possível inferir pela Figura 10,
a atribuição de pesos quantitativos é solução para o problema de indistinção entre as opções a e b.
Para o prolema da indeterminação verifica-se que esta é anulada pela avaliação de todas as opções
tendo em conta o pior cenário hipotético, i.e., zero pontos em todos os critérios. A qualidade dos
resultados que este método providencia é a grande vantagem deste método multicritério. No entanto,
o preço a pagar por esta riqueza de resultados assenta na necessidade de construir uma árvore de
valor (que é uma estrutura arborescente de critérios) e a partir desta extrair informações quantitativas
sobre desempenhos e pesos, o que pode ser, em termos cognitivos, bastante exigente e moroso. Desta
forma, este modelo gera não só uma ordenação de alternativas, mas também o desempenho global
relativo de cada alternativa (G Montibeller & Belton, 2006).
Avaliação multicritério de apoio à decisão
Quando as organizações pretendem adquirir bens e serviços ou executar algum tipo de projeto que
necessite de financiamento público, as suas alternativas têm de ser submetidas a concurso, sendo
frequente o recurso a uma metodologia de avaliação multicritério de apoio à decisão para apoiá-las
(Bana e Costa et al. 2000). Igualmente, quando se pretende considerar em simultâneo várias medidas
de desempenho para obter um valor agregado de desempenho da organização, também é necessário
recorrer a uma avaliação multicritério. Para o caso em estudo, pretende-se selecionar uma abordagem
que possibilite construir um modelo capaz de produzir uma medida quantitativa representante da
atratividade do desempenho. Seguindo esta lógica, os métodos de subordinação das famílias
ELECTRE (Figueira et al. 2005) e PROMETHEÉ (Mareschal 2005) são excluídos, pois não permitem
obter uma medida de valor global de desempenho. Das abordagens capazes de produzir escalas
quantitativas de atratividade, destacam-se o Analytic Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1990) e os
métodos apoiados na teoria de valor multi-atributo (MAVT) (Belton and Stewart, 2002).
Com o AHP o decisor deve ter em conta todos os pares de alternativas e em cada par decidir qual das
duas é a sua preferida e dizer quão preferida ela é relativamente à outra de acordo com uma escala
não quantitativa. Em caso de ausência de preferência, o decisor deve avaliar outro par de alternativas.
A grande desvantagem desta técnica é gerar escalas de pontuações que não respeitam os julgamentos
dos decisores (Bana e Costa et al. 2008), algo que é crucial no problema em estudo.

3.5.1

Fases da construção de um modelo de valor multicritério baseado na teoria de valor
multi-atributo

Um modelo de avaliação multicritério deve ser coerente e claro. Neste sentido, é necessário seguir um
conjunto de passos para apoiar e promover o desenrolar do processo de decisão. É de salientar que o
esquema representado (ver Figura 11) não deve ser tido enquanto um esquema genérico, necessitando
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de ser ajustado em função de cada contexto. O esquema segue as seguintes tarefas, cruciais para a
estruturação e construção do modelo.

Caracterização do contexto de
decisão
Definição dos critérios de rejeição e
dos critérios de avaliação

• Identificar os actores envolvidos
• Identificar as condicionantes de processo
• Identificar e estruturar todos os aspectos relevantes para a
avaliação e apreciação das alternativas

Construção de um descritor de
desempenho em cada critério de
avaliação

• Identificar características que possam operacionalizar esses
critérios;

Determinação de coeficientes de
ponderação

• Operacionalizar a noção de ''importância relativa'' dos
critérios de avaliação (no quadro de um modelo aditivo de
agregação), aplicando o método MACBETH.

Apreciação dos desempenhos

• Apreciação dos desempenhos das alternativas nos vários
critérios.

Avaliação parcial das alternativas
em cada critério

• Avaliação a partir da construção de escalas de valor de
natureza cardinal, com aplicação do método MACBETH.

Cálculo do valor global de cada
alternativa

• Cálculo através do modelo aditivo de agregação.

Análises de sensibilidade e de
robustez dos resultados

• Análises no sentido de promover uma adequada elaboração
de recomendações.

Figura 11- Etapas para a construção e estruturação de um modelo de valor multicritério.

3.5.1.1

Fase de Estruturação

Definição de critérios de rejeição e de avaliação
A apreciação dos desempenhos das alternativas e a sua avaliação depende fortemente da etapa de
definição dos critérios (Bana e Costa 1999). Um dos grandes contributos que a Metodologia Multicritério
proporciona é o de garantir que a definição dos critérios seja coerente com os procedimentos de
avaliação que serão, mais tarde, adotados (Bana e Costa 2012). Para isto, após contextualização do
problema, é crucial ter-se em conta os pontos de vista (PV) dos decisores para se definir os critérios
de avaliação. Por sua vez, um ponto de vista fundamental (PVF) pode ser um ponto de vista singular
ou ser formado por vários pontos de vista (PV) elementares- isto é, um ‘’fim’’ para o qual contribuem
vários aspetos ‘’meios’’. E porque é importante distinguir os ‘’meios’’ dos ‘’fins’’ em problemas de maior
complexidade, é útil, no sentido de auxiliar na identificação de pontos de vista (PV) dos decisores,
recorrer a técnicas de estruturação, como a construção de ‘’mapas causais’’ (Zamcopé, Ensslin,
Ensslin, & Dutra, 2010). Um PV é qualquer aspeto (i.e., objetivo, caraterística, atributo) que um decisor
considere relevante dentro de um contexto de decisão, sendo que um PVF é um PV mas que cumpre
garantidamente as condições de independência necessárias (Bana e Costa 1999). Por sua vez, os
mapas causais, como mostrado na secção 3.4.1, auxiliam na identificação dos PVs e,
consequentemente, do problema, através de perguntas simples colocadas aos entrevistados de forma
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a promover a reflexão e o desdobramento do problema em estudo. Ainda no âmbito dos critérios, um
critério deve ser um eixo de avaliação isolável, isto é, deverá possibilitar ordenar as alternativas em
termos do respetivo PV, independentemente dos desempenhos noutros PVFs (Bana e Costa et al.
2002). Desta forma, deve corroborar a ‘’hipótese de isolabilidade’’. A isolabilidade, i.e. a independência
preferencial, (Dyer and Sarin 1979) é crucial para a aplicação de qualquer método multicritério, mas
também devem ser consideradas outras hipóteses de independência no âmbito da agregação aditiva.
Assim sendo, faz sentido que diversos pontos de vista, designados enquanto ‘’fins’’, sejam agrupados
num mesmo critério de avaliação. Um ponto de vista pode ser tido como uma área de preocupação, de
natureza muito vasta, podendo integrar vários PVFs mais específicos. Seguindo esta lógica, nestes
casos podem ser considerados dois níveis de especificação para definir os critérios de avaliação,
representando-os sob a forma de estrutura arborescente. De acordo com Bana e Costa et al. (2000),
uma característica muito importante que deve sempre acompanhar os critérios de avaliação é a de
serem concisos, no sentido de evitar a infeliz tentação de reter enquanto critérios de avaliação um
grande número dos mesmos. Além desta característica, os critérios devem possuir outras duas
propriedades (lógicas) de natureza intercritérios, a exaustividade e a não redundância. Infelizmente
não são raras as ocasiões em que são definidos como critérios, vários indicadores, que acabam por
representar o mesmo PVF, introduzindo-se no modelo o fator redundância, que terá como
consequência a sobrevalorização do que deveria ser um só critério. No entanto, este problema pode
vir a ser agravado no sentido em que, por outro lado, a análise multicritério faz referência à importância
de que a família de critérios seja exaustiva (ou completa), podendo, de certa forma, promover a
redundância e funcionando contra a concisão e isolabilidade de cada critério (Bana e Costa et al. 2000).

Construção de descritores de desempenho
Ainda de acordo com Bana e Costa et al. (2000), para operacionalizar um critério é necessário associarlhe um descritor de desempenho. Por outras palavras, este descritor é um conjunto ordenado de níveis
de desempenho plausíveis, sejam eles de natureza qualitativa ou quantitativa. Além da classificação
em quantitativo ou qualitativo, e contínuo ou discreto, um descritor também pode ser definido enquanto
direto (natural) ou indireto, ou ainda enquanto ‘’construído’’, isto é, um conjunto de níveis de referência
definidos por um índice ou uma combinação holística de vários indicadores, integrados no critério ou
subcritério respetivo’’ (Bana e Costa et al. 2000) que muitas das vezes apresentam noções de
sequencialidade ou de independência, não podendo ser dissociados. Normalmente, o que é mais
adequado, é definirem-se descritores naturais. Isto porque este tipo de natureza do descritor prima pela
objetividade, facilitando o modelo de avaliação e a justificação da decisão final, indo ao encontro da
não arbitrariedade do processo de avaliação. Seguindo esta lógica Bana e Costa et al. (2000),
recomendam que cada descritor seja como que desdobrado em dois níveis de referência, Bom e
Neutro, que traduzem, respetivamente, a ideia de uma alternativa boa e neutra (nem atrativa, nem
repulsiva). Neste sentido, uma alternativa é classificada como muito positiva quando for, pelo menos,
tão atrativa quando uma alternativa fictícia boa, positiva, se for, pelo menos, tão atrativa como uma
alternativa fictícia neutra, mas por sua vez, menos atrativa do que uma alternativa fictícia boa, e por
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fim, como negativa, se se verificar menos atrativa do que uma alternativa fictícia neutra. Esta
especificação possibilita apreciar o mérito intrínseco das alternativas e uma avaliação comparativa das
mesmas com vista à sua ordenação por atratividade relativa.

3.5.1.2

Fase de Avaliação

Nesta fase, o objetivo é traduzir desempenho em valor, sendo para isto necessário um modelo
matemático que assenta numa função de valor para cada um dos critérios, permitindo obter uma escala
de valor parcial em cada um deles. O modelo aditivo da agregação dos valores parciais vj(p), sendo
cada desempenho representado por p nos critérios j (j=1,…,n), é capaz de providenciar o valor global
V(p) da desempenho p numa família de n critérios. O modelo aditivo simples é o mais utilizado, devendo
definir-se dois níveis de referência em cada critério (comumente, um nível de referência “bom” e um
nível de referência “neutro” aos quais se atribuem, arbitrariamente, as pontuações 100 e zero,
respetivamente) (Bana e Costa et al. 2012). A sua relevância deve-se ao facto de não só ordenar as
propostas em função da sua atratividade global, mas também ter a noção das diferenças relativas dessa
atratividade, isto é, quando uma determinada alternativa é melhor do que a outra.
(2)

De acordo com a Equação (2), os parâmetros kj são os fatores de harmonização das escalas de valor
parcial vj (j=1,…,n), também designados enquanto ‘’coeficientes de ponderação’’ ou ‘’pesos’’ relativos
dos critérios. Estes são essenciais porque asseguram a conversão das unidades de valor parcial em
global, funcionando como taxas de substituição entre unidades de valor. Como já antes tinha sido
referido, os critérios deverão respeitar a independência preferencial (Dyer and Sarin 1979). Só com
esta propriedade requerida pela aditividade, é que é possível a construção de escalas cardinais de
valor parcial nos critérios.

Atribuição de pontuações às opções e de pesos aos critérios
Para atribuir pontuações às opções e pesos aos critérios, são necessários julgamentos por parte dos
decisores. Estes julgamentos podem ser quantitativos ou qualitativos, dependendo dos procedimentos
utilizados para pontuar e para atribuir pesos. Dentro das várias técnicas, o direct rating (Edwards,
1977) e o swing weighting (Edwards and Barron 1994) requerem julgamentos numéricos por parte
dos entrevistados, enquanto que o método da bissecção (Winterfeld and Edwards 1986) e o tradeoff procedure (Keeney and Raiffa 1976) são baseados na indiferença de julgamentos envolvendo pelo
menos três elementos em cada um. Em contraste, a abordagem MACBETH (Measuring Attractiveness
by a Category-Based Evaluation Technique) (Bana e Costa 1999; Bana e Costa et al. 2012) requer
julgamentos comparativos e qualitativos por pares de diferença de atratividade, envolvendo apenas
dois elementos em cada julgamento (ver secção 3.5.1.2).
Dentro dos métodos quantitativos, o direct rating, como o próprio nome sugere, é um método de
pontuação direta. Numa escala de pontuação (comumente entre 0 e 100), são atribuídos valores a dois
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elementos (considerados de referência). Com base nesta atribuição, os decisores atribuem um valor
aos restantes elementos, sendo que este é representativo da sua atratividade relativamente aos dois
elementos de referência. Por sua vez, o método da bissecção tem por objetivo a identificação de um
estímulo intermédio, equidistante de dois outros (o mais preferido e o menos preferido).
O trade off procedure tem por base a comparação entre duas alternativas, descritas por dois critérios,
sabendo que para os restantes critérios, as duas alternativas têm desempenhos semelhantes. Desta
forma, este procedimento procura saber quanto é necessário melhorar o desempenho de uma
alternativa num critério para compensar o desempenho noutro critério (Bana e Costa et al. 2002).
Seguindo esta lógica, uma alternativa tem o melhor desempenho no primeiro critério e o pior no
segundo; a outra alternativa tem o pior desempenho no primeiro critério e o melhor no segundo. Desta
forma, quando o decisor se deparar com este cenário, escolhendo uma das alternativas, indica qual o
critério mais importante. Por sua vez, o swing weighting considera um ‘’swing’’ entre o pior valor e o
melhor valor num critério. Quando na presença de uma árvore de critérios de reduzida dimensão, os
decisores deverão olhar para esta e analisar todos aqueles que estão num nível de referência inferior,
avaliando qual o critério responsável por um maior aumento no valor global da função. É a este critério
que se atribui o maior peso. O processo é assim repetido para o restante conjunto de critérios até que
o benefício do transição do pior para o melhor desempenho em cada critério seja determinado,
culminando na classificação dos pesos dos critérios (Belton 2002). Ambos os procedimentos acima
referidos fazem recurso das respostas dos avaliadores, submetendo-os a questões de comparação de
alternativas de referência definidas com base nos melhores e piores níveis de impacte das alternativas
dos critérios e assim calculam os ‘’pesos’’. É de notar que a ponderação dos critérios não tem
obrigatoriamente de ser feita tendo por base os níveis de desempenho melhor e pior das alternativas
dos critérios, podendo ser utilizados outros níveis de desempenho.

O método MACBETH
De uma perspetiva de decisão analítica, as duas maiores dificuldades em lidar com decisões em
ambiente empresarial são a presença inevitável de elevados níveis de incerteza e a complexidade da
decisão. Por forma a lidar com estes obstáculos, a abordagem MACBETH tem vindo a ser cada vez
mais utilizada para lidar com variadas decisões estratégicas (Montibeller and Franco 2010). A título de
exemplo, esta abordagem já apoiou projetos como: suporte no processo de seleção de fornecedores
na empresa REN (Bana e Costa et al. 2008), na seleção de soluções TI na empresa ANACOM (Bana
e Costa et al. 2002) e ainda na seleção de tecnologias em ambiente de produção (Tosun, 2017). O
MACBETH é um processo interativo de apoio à tomada de decisão utilizado para ajudar a construir um
modelo de valor quantitativo. Este método permite avaliar opções tendo em conta múltiplos critérios e
assenta na teoria de valor multi-atributo, tendo por base juízos de valor qualitativos. Para classificar os
critérios, sete categorias semânticas de diferença de atratividade são introduzidas em MACBETH:
diferença de atratividade nula, muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Daí a origem
do nome da abordagem MACBETH: (Medir a Atratividade por uma Técnica de Avaliação Baseada em
Categorias). À medida que os julgamentos qualitativos são expressos pelo avaliador e introduzidos em
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M-MACBETH, o software verifica automaticamente a sua consistência e oferece sugestões para
resolver eventuais inconsistências. Posteriormente, o MACBETH evolui para a construção de um
modelo quantitativo de avaliação. A partir dos julgamentos do decisor e utilizando as funcionalidades
do software, uma escala de pontuações em cada critério e uma escala de pesos relativos para os
critérios são sugeridas, e devem ser discutidas com o decisor, podendo ser ajustadas. Em seguida,
uma pontuação global é calculada para cada opção, fazendo a soma ponderada das suas pontuações
nos múltiplos critérios (Bana e Costa et al. 2005). A título de exemplo é evidenciada uma escala de
valor (Figura 12) com os respetivos julgamentos. Para construir uma escala de valor para o critério
‘’Equipment Plan’’ o facilitador solicitou ao conjunto de decisores para julgarem a diferença de
atratividade entre os vários níveis de desempenho. O decisor julgou primeiro a diferença de atratividade
entre o nível mais preferido (L1) e o menos preferido (L5), com recurso aos sete níveis da escala
semântica (Bana e Costa et al. 2008). Como se pode ver na Figura 12, os decisores classificaram esta
diferença como v.strong-extreme.

Figura 12- Matriz de julgamentos MACBETH para o critério ''Equipment Plan'' (Fonte: (Bana e Costa
et al. 2008)).

O decisor foi alertado para a existência de inconsistências (ver seta orientada para cima e seta
orientada para baixo na Figura 12) e informados de que poderiam aumentar a diferença entre L2 e L4
ou reduzir a diferença entre L2 e L3, por forma a assegurar a consistência dos julgamentos (Bana e
Costa et al. 2008). Sem mais inconsistências, pode passar-se à resolução do problema de programação
linear (efetuado pelo M-MACBETH), cuja solução resulta na seguinte escala de valor (Figura 13).

Figura 13- Termómetros MACBETH para o critério ''Equipment Plan'' (a) Escala MACBETH (b) Escala
de intervalos (Fonte: (Bana Costa et al., 2008)).

Após construção da escala de valor, o decisor é convidado a observá-la e a comparar os intervalos de
valor. Este passo é essencial para a obtenção de informação cardinal. Quando um elemento do eixo é
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selecionado, é evidenciado um intervalo que pode ser ajustado pelo decisor. Por exemplo, o decisor
pode querer aumentar o valor numérico do elemento L3, de forma a que o intervalo associado à
diferença de atratividade entre L3 e L4 se torne maior Figura 13 (b). Os ajustes de posição podem ser
feitos para qualquer elemento, mantendo a posição dos restantes fixa, de forma a que os intervalos
entre os elementos respeitem as diferenças de atratividade relativa entre eles (Bana e Costa et al.
2012). De acordo com Bana e Costa et al. (2000), esta é a abordagem metodológica que defendem
como mais adequada neste contexto de decisão e segue três fases fundamentais descritas na secção
3.5.

3.5.1.3

Fase de Elaboração de Recomendações

Após a aplicação do modelo é necessário estudar a consistência dos resultados obtidos. Para isto, são
efetuadas análises de sensibilidade e de robustez que têm como objetivo avaliar quão resistente é uma
alternativa face a alterações nos parâmetros do modelo. A análise de sensibilidade no peso de um
critério permite analisar em que medida as recomendações do modelo se alteram ao variar o peso de
um critério (mantendo as relações de proporcionalidade entre os restantes pesos). Por sua vez, a
análise de robustez permite avaliar quais a conclusões robustas que se podem extrair do modelo para
níveis variados de escassez, imprecisão, ou incerteza na informação (Bana e Costa et al., 2005).
Dashboards
Um dashboard é uma ferramenta de gestão de projetos que possibilita aos gestores terem acesso
rápido e intuitivo a informações importantes para o negócio. Esta ferramenta de comunicação consiste
na consolidação de dados, por vezes de várias fontes, com o propósito de conduzir rapidamente a
conclusões. O objetivo de um dashboard e dos KPIs é o de providenciar a informação certa, à pessoa
certa, no tempo certo (Kerzner 2016). A ideia por detrás desta ferramenta resultou da evolução dos
sistemas de apoio à decisão em 1970. O evento mais impactante que alterou todo o conceito de
dashboard passou pela introdução da importância dos indicadores de desempenho como parte da
abordagem Balanced Scorecard (Kaplan and Norton 2006) nos anos 90. Os gestores valorizam uma
interface visual prática e intuitiva, no menor espaço possível. Para isto, existem técnicas específicas de
apresentação de valores, como num semáforo (traffic light), na qual as cores vermelho, amarelo e verde
assumem diferentes significados e asseguram uma monitorização mais eficiente das medidas de
desempenho (Kerzner 2016). Os dashboards permitem aos gestores avaliar o progresso do projeto,
permitindo que estes extraiam dados específicos sobre os projetos. Alguns dos benefícios de utilizar
esta ferramenta, são: representação visual das medidas de desempenho, capacidade de identificar e
corrigir tendências negativas, medição das eficiências/ineficiências, alinhamento das estratégias com
os objetivos estratégicos da empresa e a capacidade de tomar decisões mais informadas. Antes de
desenvolver um dashboard, deve-se dar resposta a um conjunto de dez perguntas: 1- Quais as
necessidades da empresa?; 2- Que problema se tem ‘’in place’’?; 3- O que precisa de ser integrado na
ferramenta?; 4- Quanto tempo irá demorar a implementação do dashboard?; 5- O sistema é ‘’user
frienldly’’?; 6- Quem irá usar o sistema?; 7- É possível obter customização a partir desta ferramenta?;
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8- Como se monitoriza esta ferramenta?; 9- Quais os custos envolvidos na implementação e
monitorização do dashboard? e 10- Quanto tempo este sistema irá durar? (Kerzner 2016). No entanto,
um dashboard também apresenta algumas limitações. A maior de entre elas está relacionada com a
restrição da visão dos utilizadores, ao limitar os dados visualizados.
Conclusões do Capítulo
Neste capítulo procedeu-se a uma revisão da literatura no sentido de enquadrar o presente caso em
estudo num contexto teórico. Os conteúdos explorados passaram por temas como a contextualização
dos operadores logísticos no Mundo e a sua respetiva comparação com a realidade em Portugal, a
avaliação de desempenho tendo por base os operadores logísticos e, num âmbito mais geral, no
contexto da logística e fora desta. Primeiramente, esclareceu-se a importância de medir o desempenho
neste tipo de sector, sendo que foi feito um levantamento dos diferentes estudos desenvolvidos por
vários autores nesta área, acompanhados dos respetivos indicadores utilizados para monitorizar e
controlar o desempenho de um operador logístico. Com isto, foi possível concluir que a avaliação de
desempenho é algo ainda não muito presente no sector da Logística, na medida em que é frequente a
existência de objetivos conflituantes entre as empresas que contratam o serviço e as 3PL. Além disso,
também foram analisadas referências bibliográficas com foco nos modelos de avaliação de
desempenho (no geral e no âmbito da indústria dos operadores logísticos), bem como de metodologias
que suportam a estruturação de problemas (mapas causais e métodos/ferramentas no contexto da
avaliação multicritério). No âmbito da medição de desempenho, estudou-se o conceito de medida de
desempenho, bem como a sua evolução e tipologias; foram evidenciadas e explicadas as fases de
desenvolvimento de um sistema de avaliação de desempenho, quais as etapas a seguir para
implementá-lo numa organização e resumiram-se alguns dos modelos de avaliação de desempenho
mais utilizados. Nenhum dos modelos de avaliação de desempenho analisados pode ser utilizado para
avaliar a Transaire, pois o PMI não explicita a ligação entre as dimensões de desempenho, o EFQM é
de difícil operacionalização, o SMART Performance Pyramid não aborda a estruturação das medidas
nem a identificação das mesmas, o RDF apenas contempla medidas financeiras e, por fim, o BSC e o
Performance Prism são inapropriados para benchmarking. É possível concluir que a construção de um
mapa causal, com o auxílio de um grupo de decisores da Eurest, permitirá estruturar o problema e
identificar pontos de vista representativos dos objetivos estratégicos da empresa. Por fim, de entre os
sistemas de medição de desempenho referenciados de modo a agrupar e interligar os indicadores, foi
possível inferir com base na revisão da literatura que a abordagem multicritério MACBETH é adequada
para lidar com o problema ‘’em mãos’’. Apenas requer por parte do decisor, julgamentos qualitativos
sobre as diferenças de atratividade entre cada par de alternativas ou níveis de um descritor de
desempenho, a fim de produzir uma escala de valor num critério. Para o caso em estudo, pretende-se
um modelo capaz de produzir uma medida quantitativa representante da atratividade do desempenho.
Seguindo esta lógica, os métodos de subordinação ELECTRE e PROMETHEÉ são excluídos, na
medida em que não permitem obter uma medida quantitativa do valor de desempenho, sendo o AHP
igualmente rejeitado por não respeitar os julgamentos dos decisores. Posteriormente à implementação
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de um sistema de medição de desempenho, será desenvolvida uma ferramenta para monitorizar os
indicadores de desempenho, pelo que foi feita uma revisão da literatura sobre dashboards.
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4 Desenvolvimento do modelo
Introdução
Este capítulo contempla as etapas de investigação e de formulação da proposta de resolução do
problema apresentado no Capítulo 2. Engloba a formulação de uma proposta de solução para o
problema em estudo, com base na estruturação do mesmo a partir de um mapa causal. Adicionalmente,
contém o desenvolvimento de indicadores de desempenho enunciados na secção 4.2.4 e a construção
de um modelo de avaliação multicritério abordado na secção 4.3.1.
Fase de estruturação
Para a estruturação do problema em estudo construiu-se um mapa causal. Um mapa causal é um
diagrama de setas (ligações) e palavras (conceitos) no qual as ideias e as ações têm uma ligação
causal entre si. O mapeamento causal torna possível articular um grande número de ideias de modo a
que as pessoas consigam compreender o que fazer, como e porquê atuar, numa determinada área de
preocupação, pois as setas indicam as causas e consequências de uma ideia ou ação (Bryson et al.
2004).

4.2.1

Construção do mapa causal

No sentido de compreender, detalhadamente, o processo logístico, a relação estabelecida entre a
Eurest e a Transaire e as inconsistências inerentes à mesma, procedeu-se à construção de um mapa
causal. Esta ferramenta de estruturação de problemas foi aplicada durante um conjunto de reuniões
com os membros da Direção de Compras da Eurest, constituída pelos gestores de compras e pelo
diretor do departamento e da cadeia de abastecimento. Nestas reuniões colocaram-se sucessivas
questões que conduziram à identificação das ineficiências da Transaire, que têm posteriormente
impacto no desempenho do sistema Eurest-Transaire.
Com o propósito de aferir quais os fatores preponderantes no desempenho do OL, recorreu-se a um
método iterativo. A construção do mapa iniciou-se com a pergunta: “Quais os fatores que influenciam
o desempenho do processo logístico da Transaire?’’. Esta questão funcionou como semente de debate,
na medida em que após ter sido colocada, os membros tiveram que, durante dez minutos e
individualmente, responder à mesma com uma ideia. Esta ideia foi posteriormente transformada em
conceito, aquando integração no mapa causal.
Posteriormente, foi pedido para responderem à questão “Porque é que este fator/conceito é relevante
para o processo logístico da Transaire?’’, seguida da questão ‘’Como é que se pode alcançar
determinado fator/conceito?’’.
Como resultado de várias reuniões com o Departamento de Compras definiram-se um conjunto de
conceitos e ligações (ver secção 4.2.3) que vieram posteriormente a integrar o mapa causal (ver Anexo
VII- Mapa Causal). É importante realçar a ausência de redundâncias, embora tenha sido frequente no
conjunto de reuniões realizadas a repetição de conceitos/ideias por diferentes membros.
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4.2.2

Análise do mapa causal

Através deste mapa causal foi possível representar graficamente as ideias, e as respetivas relações
causa-efeito entre elas, definidas por um conjunto de indivíduos (ver Anexo VII- Mapa Causal). Este
mapa permitiu aferir a relevância dos atuais indicadores de desempenho no contexto em que estão
inseridos e decidir sobre possíveis novas medidas de desempenho com relevância para o problema.
Da

construção

do

mapa

causal,

com

recurso

ao

software

Decision

Explorer

(https://banxia.com/dexplore/), foi possível concluir que a maioria das lacunas identificadas pelo grupo
entrevistado têm por base a falta de partilha de informação entre a Eurest e Transaire. Deste modo, foi
possível definir um conjunto de pontos que a Eurest quer ver implementados de forma a poder
monitorizar o desempenho do seu operador logístico, entre eles: controlo mais eficaz sobre a rotação
de stocks, acompanhado da criação de ferramentas para avaliação dos mesmos; acesso ao nível de
serviço do fornecedor que tem que ser disponibilizado pela Transaire; aumento da eficiência no controlo
das devoluções; maior controlo no picking, porque este, quando mal feito, pode ter consequências
muito negativas para a Eurest; garantir entregas completas nas unidades e que estas sejam entregues
no dia de rota, assegurando as janelas horárias das unidades; maior controlo entre a mercadoria
rececionada vs encomendada, evitando ruturas e; por fim, melhor controlo administrativo. Como
resultado da avaliação do mapa é possível verificar um padrão comum face aos objetivos-fins que se
pretendem ver atingidos. Sendo assim, o grupo de entrevistados da Eurest definiu um conjunto de
conceitos preponderantes a fim de atingir os seguintes objetivos-fins: evitar prejuízo financeiro para a
Eurest; garantir a satisfação dos clientes e assegurar a fidelização dos mesmos; e, por fim, aumentar
o nível de serviço e melhorar a reputação da Eurest, assegurando a sua posição dominante no
mercado.

4.2.3

Principais conceitos mapeados

O software Decision Explorer é dotado de várias funcionalidades que permitem uma análise
aprofundada do mapa causal desenvolvido, das quais fazem parte a análise de centralidade e de
domínios. Tendo por base o objetivo desta dissertação, as análises enunciadas são aquelas que fazem
mais sentido, na medida em que permitem uma listagem dos conceitos mais centrais, e, por isso, mais
importantes de serem tomados em conta na avaliação de desempenho do processo logístico da
Transaire. A análise central calcula uma pontuação para aferir o quão central é determinado conceito
no modelo. Nesta lógica, os conceitos mais centrais obtêm uma pontuação maior. Por sua vez, a análise
de domínio contabiliza o número de ligações de cada conceito e, em função disso, enumera os
conceitos com maior número de ligações, agrupando-os em conjuntos de ligações, por ordem
decrescente.
De acordo com os resultados obtidos pelo software e de entre os 30 conceitos centrais mapeados, os
nove conceitos mais centrais são, por ordem decrescente:
1- Evitar prejuízo financeiro para a Eurest;
2- Garantir a satisfação dos clientes, ao invés de ter clientes insatisfeitos;
3- Partilhar informações com a Transaire, ao invés de se verificar falhas na comunicação;
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4- Evitar níveis de stock desajustados (por excesso ou por escassez), assegurando níveis de
stock adequados às necessidades de cada unidade;
5- Diminuir a frequência de alterações de última hora face ao processo de entrega de encomendas
nas unidades. Qualquer tipo de alteração (hora de entrega; quantidade de produto, etc.) pode
condicionar a organização das equipas de recepção de mercadoria da unidade;
6- Diminuir a frequência de alterações de última hora face ao processo de entrega de encomendas
nas unidades. Alterações na quantidade das encomendas têm, normalmente, consequências
negativas na gestão de stock da unidade;
7- Pôr em prática penalizações no caso de o fornecedor não prestar um nível de serviço mínimo;
8- Minimizar quebras de stock (stock-out) e devoluções (logística inversa);
9- Garantir resultados positivos para cada unidade Eurest.
Por sua vez, a análise de domínio permitiu inferir a existência de quatro domínios prementes, num
conjunto de 8 domínios identificados. Os quatro domínios identificados foram os seguintes:
Domínio 1 (14 ligações):
-Evitar prejuízo financeiro para a Eurest;
Domínio 2 (10 ligações):
-Partilhar informações com a Transaire, ao invés de se verificarem falhas na comunicação;
Domínio 3 (6 ligações):
-Criar ferramentas de gestão de stock adequadas.
-Promover a entrega da mercadoria no dia de rota e o cumprimento das janelas horárias das unidades;
Domínio 4 (5 ligações):
-Garantir a satisfação dos clientes, ao invés de existirem clientes insatisfeitos;
-Promover entregas completas nas unidades, ao invés de entregas incompletas.
-Melhorar o controlo administrativo: Disponibilizar informação relativa ao serviço prestado ppT (por
parte da Transaire).

Grande parte dos indicadores de desempenho desenvolvidos terão por base os resultados das análises
central e de domínio merecedoras de maior atenção, sendo que alguns dos restantes conceitos
mapeados também serão relevantes para a definição de novos indicadores de desempenho.

4.2.4

Desenvolvimento de medidas de desempenho

Nesta secção, apresenta-se uma listagem dos indicadores de desempenho, propostos para o estudo
do desempenho da Transaire, acompanhados de uma breve descrição dos mesmos e da sua fórmula
de cálculo (ver Tabela 5). Uma análise comparativa entre os indicadores já medidos pela Eurest
(identificados com (*)) e os conceitos mais centrais e de domínios concluiu quais as medidas que devem
ser acrescentadas de modo a monitorizar o processo logístico da Transaire. O primeiro objetivo deste
trabalho fica assim cumprido: determinar se os indicadores adotados pela Eurest se adequavam ao
49

problema e se existiam outras medidas que pudessem ser tidas em conta na avaliação do desempenho
do processo de operação logística da Transaire. O trabalho prossegue com a criação de um modelo de
avaliação de desempenho. Dos seis indicadores de desempenho que já estavam anteriormente
definidos pela Eurest, apenas quatro passaram a integrar a nova lista de indicadores, estando
identificados com ‘’(*)’’. Os KPIs listados estão organizados em cinco famílias.
Dos indicadores considerados para o processo em análise, os KPIs são:

Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo.
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Entregas
(*) KPI_1- % Entregas

ENP

Percentagem de entregas

Entregas efetuadas no

no Prazo (On Time

realizadas no dia de rota

prazo/

Delivery)

acordado com as unidades.

Total de entregas

Desmembramento do

programadas

indicador OTIF (KPI_3 e
KPI_4).
KPI_2- % Entregas na

EQC

Percentagem de entregas

Entregas efetuadas na

Quantidade Certa (Fill

realizadas que

quantidade solicitada/Total

Rate)

correspondem às

de entregas programadas

quantidades encomendadas
pelas unidades.
Desmembramento do
indicador OTIF (KPI_3 e
KPI_4).
(*) KPI_3- % Entregas

Percentagem de linhas de

Linhas de Produto

Perfeitas_Linhas de

produto entregues no dia de

entregues no dia de rota e

Produto (OTIF- On

rota e que refletem as

de acordo com

Time In Full)/ Nível de

quantidades e

especificações/Total de

Serviço Logístico

especificações do pedido.

linhas de produto planeadas

Percentagem de caixas

Caixas entregues no dia de

Perfeitas_Caixas

entregues no dia de rota e

rota e de acordo com

(OTIF- On Time In

que refletem as quantidades

especificações/Total de

Full)/ Nível de Serviço

e especificações do pedido.

caixas planeadas

(*) KPI_4- % Entregas

EP(LP)/NSL

EP(C)/NSL

Logístico

(continua)
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Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo. (continuação)
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Entregas (continuação)
KPI_5- Linhas Não

LNFNE

Corresponde ao número de

Número de linhas não

Faturadas e Não

linhas sobre as quais não foi

faturadas e não entregues

Entregues

emitida nota fiscal e que não

sob responsabilidade da

foram entregues. Estes

Transaire.

pedidos não serão
contemplados na faturação
mensal da empresa.
KPI_6- Caixas Não

CNFNE

Corresponde ao número de

Número de caixas não

Faturadas e Não

caixas sobre as quais não

faturadas e não entregues

Entregues

foi emitida nota fiscal e que

sob responsabilidade da

não foram entregues. Estes

Transaire.

pedidos não serão
contemplados na faturação
mensal da empresa.
Nível de Serviço (Cliente-Unidades Eurest)
KPI_7-

Rec

Número

de

encomendas

Reclamações/

devolvidas,

DTC_011

inversa. Estas reclamações
são
designadas

via

logística

Número de Entregas
devolvidas (Reclamações)

comummente
como

DTCs

(Não Conformidades).
KPI_8- % Reposição

Rep

Percentagem de

Número de reposições/Total

encomendas, que por não

de encomendas que

corresponderem aos

exigiram reposição

requisitos pré-estabelecidos
pelo cliente, sofreram
reposição em tempo útil.

(continua)
51

Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo. (continuação)
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Nível de Serviço (Cliente-Unidades Eurest) (continuação)
KPI_9- Tempo de

TERP

Tempo que a Transaire

Medida que tem em

Espera para a

demora a providenciar uma

consideração a média e

Resolução de

solução às unidades Eurest

desvio padrão do tempo de

Problemas ppT

face a problemas no seu

espera

serviço.

para a resolução de
problemas (horas)

KPI_10- Tempo de

TEERI

Tempo que a Transaire leva

Número de dias de espera

Espera para a Eurest

para fornecer todas as

para a Eurest

Receber Informação

informações acordadas para

receber informação sobre

sobre o OL

a sua avaliação de

o desempenho da Transaire

desempenho.
KPI_11- Tempo de

Refere-se à antecedência,

Medida que tem em

Antecipação para

expressa em unidades de

consideração a média e

Informar mudanças

tempo, com que a Transaire

desvio padrão do tempo de

informa o cliente de

antecipação

alterações no pedido (ex.

para informar mudanças

atrasos do fornecedor).

(horas)

Tempo necessário para

Medida que tem em

Ciclo da Logística

proceder ao levantamento

consideração a média e

Inversa

de devoluções

desvio padrão do tempo de

(reclamações, reciclagem,

ciclo da logística inversa

etc.).

(dias)

Tempo decorrido entre a

Número de horas que

Ciclo do Pedido

colocação do pedido por

passaram entre a colocação

(OCT- Order Cycle

uma unidade (registo na

do pedido pelas unidades

Time)

plataforma) e a data de

Eurest e a sua receção

KPI_12- Tempo de

KPI_13- Tempo de

TAIM

TCLI

TCP

entrega na mesma.

(continua)
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Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo. (continuação)
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Nível de Serviço (Cliente- Unidades Eurest) (continuação)
KPI_14- Tempo para

TIPRUN

Tempo que a Transaire

Número de horas que a

Informar a Eurest

demora a informar a Eurest

Transaire demora para

sobre o Planeamento

sobre o planeamento de

informar a Eurest acerca de

de Rotas de Unidades

rotas de unidades novas,

novas unidades

Novas

após informação sobre a
sua abertura.

KPI_15- Tempo para

TIRR

Tempo que a Transaire

Número de horas que a

Informar a Eurest

demora a informar a Eurest

Transaire demora para

sobre a Reposição de

sobre a reposição de rotas,

informar a Eurest acerca da

Rotas

antes da última data limite

reposição de rotas

de requisição.
KPI_16- Facilidade de

FCOL

Reflexo da qualidade do

Percentagem

Comunicação com o

serviço prestado ao cliente

representativa, atribuída

OL (via mail, via

(expresso em percentagem),

pelas unidades, das

telefone)

com base no número de

tentativas de comunicação

tentativas de contacto bem

bem sucedidas com o OL

sucedidas. Traduz-se no
Apoio ao Cliente.
Nível de Serviço (Fornecedores)
(*) KPI_17- Nível de

NSF

Reflete o desempenho dos

Encomendas perfeitas do

Serviço dos

fornecedores, expresso em

fornecedor/ Total de

Fornecedores

percentagem.

encomendas realizadas

Stock
KPI_18- Precisão do
Inventário

PI

Corresponde à diferença

Stock Físico - Stock

(em valor absoluto) entre o

contabilizado (no sistema)

stock físico e a informação
contabilizada de stock
(reportada no sistema).

(continua)
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Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo. (continuação)
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Stock (continuação)
KPI_19- Valor Onze

VOD

Dias de Stock

Refere-se ao valor de stock

CMVC/ [(Número de dias

(expresso em euros) ao fim

úteis do mês) * 11]

dos 11 dias de stock
definidos contratualmente
para cada produto.
Diz respeito aos dias de

Valor do stock (€)/ Rotação

Cumprimento dos

stock dos artigos nas

Média dos Produtos

Dias de Stock

plataformas Transaire. É

(*) KPI_20-

CDS

admitido um máximo de 11
dias.
KPI_21- Impacto do

IAS

Refere-se à diferença, em

Aprovisionamento no

percentagem, entre os

Stock

produtos distribuídos pela

Produtos

distribuídos

/

Produtos ‘’Entrados’’

Transaire e os ‘’entrados’’
naquele mês. Reflete o
impacto do
aprovisionamento no stock
da Transaire.
Motivos de Falhas nas Entregas nas Unidades Eurest
KPI_22- Troca de

TP

Produto

Falhas nas entregas às

Número de falhas nas

unidades Eurest fruto de

entregas que tiveram por

trocas de produto (p.e., o

justificação erros no portal.

produto selecionado para
entrega não corresponde ao
encomendado).
KPI_23- Erro do
Picking

EPick

Falhas nas entregas às

Número de falhas nas

unidades Eurest fruto de

entregas que tiveram por

erros no picking (p.e.,

justificação erros no picking.

Transaire não selecionou os
produtos corretos para
entrega na unidade).

(continua)
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Tabela 5- Identificação dos indicadores de desempenho, acompanhados da sua abreviatura,
descrição e fórmula de cálculo. (continuação)
Indicador de

Abreviatura

Descrição

Cálculo

Desempenho
Stock (continuação)
KPI_24- Conferência

CD

à Descarga

KPI_25- Quebra de

QP

Produto

Falhas nas entregas às

Número de falhas nas

unidades Eurest fruto de

entregas que tiveram por

incumprimentos no

justificação incoerências na

momento de conferência à

etapa de conferência à

descarga.

descarga.

Falhas nas entregas às

Número de falhas nas

unidades Eurest fruto de

entregas que tiveram por

quebras à descarga (produto

justificação quebras de

não conforme aquando da

produto.

chegada à unidade de
destino; p.e. mau
acondicionamento do
produto durante o processo
de transporte).
KPI_26- Outras
Causas

OC

Falhas nas entregas às

Número de falhas nas

unidades Eurest fruto de

entregas que tiveram por

outras causas que não

justificação outras causas

sejam contabilizadas pelo

que não sejam: troca de

KPI_22, 23, 24 e 25.

produto, erro de picking,
conferência à descarga e
quebra de produto.

Esta secção remata assim a catalogação dos indicadores-chave para a avaliação do desempenho do
processo logístico da Transaire que foram identificados no mapa causal apresentado no Anexo VIIMapa Causal.
Medidas agregadas de desempenho
Nesta secção é enunciada e descrita a construção do modelo multicritério com recurso ao software MMACBETH para avaliar o desempenho do processo logístico da Transaire.
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4.3.1
4.3.1.1

Estruturação do modelo
Construção da árvore de valor (definição de critérios de avaliação)

Na presente etapa definiram-se, em conjunto com o Diretor de Compras e Cadeia de Abastecimento,
os indicadores de desempenho (i.e. os critérios do modelo de avaliação) que deverão incorporar o
modelo. Os indicadores definidos organizam-se inicialmente e de acordo com a Tabela 5 em cinco
grupos: Entregas, Nível de Serviço (Cliente- Unidades Eurest), Nível de Serviço (Fornecedores), Stock
e Motivos de Falhas nas Entregas às unidades Eurest. Na Figura 14 apresenta-se a árvore de valor
construída com os respetivos indicadores de desempenho (critérios), organizados em cinco nós
(grupos) principais. Os nós que se encontram abaixo dos nós principais, correspondem aos pontos de
vista que a Eurest considera relevantes para avaliar o desempenho da Transaire.

Figura 14- Árvore de valor para avaliação do desempenho do processo logístico da Transaire.
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De acordo com a natureza do indicador, estes foram posteriormente organizados e distribuídos por
cada um destes cinco grupos. Para cada indicador de desempenho estabeleceram-se cinco níveis de
desempenho, dos quais dois foram definidos como níveis de referência: ‘’Bom’’ (nível indiscutivelmente
atraente) e ‘’Neutro’’ (nível nem atraente, nem repulsivo). Todos os indicadores desenvolvidos são de
natureza quantitativa e têm uma periodicidade de monitorização mensal, à exceção dos KPIs
relacionados com o fator tempo (expressos em dias ou horas) que atualmente são monitorizados
trimestralmente e do KPI_18_PI (Precisão do Inventário) que é monitorizado semestralmente, quando
a Transaire é alvo de auditorias. Na Tabela 6 são listados os descritores de desempenho de cada
indicador de desempenho (critério ou KPI).
Tabela 6- Descritores de desempenho dos KPIs e níveis definidos nas escalas de desempenho para
possibilitar a construção de funções de valor.
KPI

Descritor de

Nível

KPI

desempenho

Descritor de

Nível

desempenho

KPI_1-

Percentagem de

ENP

entregas realizadas

(On Time

no prazo acordado

Delivery)

com as unidades.

N1

100

N2=

99

KPI_2-

Percentagem

EQC

entregas

(Fill Rate)

correspondem

Bom

N3

de

98

100

N2=

99

que
às

Bom

quantidades

Desmembramento

N1

N3

98

N4=

97

encomendadas

do indicador OTIF

N4=

(KPI_3 e KPI_4).

Neutro

N5

pelas

97
96

unidades.

Desmembramento

Neutro

do indicador OTIF

N5

96

N1

100

N2=

99

(KPI_3 e KPI_4).
KPI_3-

Percentagem

de

EP/NSL

linhas de produto

N1

100

N2=

99

_Linhas

entregues dentro do

de

prazo

Produto

atendem

(OTIF-

quantidades e

On Time

especificações

In Full)

pedido.

N5

96

KPI_5-

Número de linhas

N1

50

(LP)NF

de produto sobre as
N2=

75

NE

quais

e

que
as

não

do

foi

emitida nota fiscal e
que

não

entregues.

foram

Bom

N3

98

N4=

97

Percentagem

EP/NSL

caixas

_Caixas

dentro do prazo e

(OTIF-

que

On Time

quantidades e

In Full)

especificações

Neutro

Bom

entregues

atendem

as

do

KPI_6-

Número de caixas

(C)NFN

sobre as quais não

E

foi

emitida

100

N4=

125

Bom
N3

98

N4=

97

Neutro

nota

fiscal e que não

N3

N5

de

pedido.

Neutro
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KPI_4-

foram entregues.

N5

96

N1

50

N2=

100

Bom

N3

150

N4=

200

Neutro

150

N5

250
(continua)

Tabela 6- Descritores de desempenho dos KPIs e níveis definidos nas escalas de desempenho para
possibilitar a construção de funções de valor. (continuação)
KPI

Descritor de

Nível

KPI

desempenho
KPI_7-

Número de

Rec/DT

encomendas

C_011

devolvidas, via
logística inversa.
Estas reclamações

N1

N2=

0

KPI_8-

Percentagem

Rep

encomendas que

em tempo útil por

Bom

N3

de

sofreram reposição

125

não atenderem os

250

N4=

estabelecidos pelo

375

Neutro

Conformidades).

N5

500

KPI_9-

Tempo que a

N1

44

TERP

Transaire demora a

cliente.

Tempo médio que a

TEERI

Transaire leva para

48

informações

Bom

80

Bom

N3

60

N4=

40

N5

20

N1

9

N2=

10

Bom

acordadas

para

avaliação

de

no seu serviço,

desempenho

da

seguindo uma

mesma.

normal e

N2=

fornecer todas as
N2=

unidades Eurest

distribuição aprox.

100

Neutro

KPI_10-

providenciar uma

face a problemas

N1

pré-requisitos

DTCs (Não

solução às

Nível

desempenho

são comummente
designados como

Descritor de

N3

N4=

52

56

Neutro

N3

11

N4=

12

Neutro

considerando um
nível de serviço de

N5

60

N1

8

N5

13

N1

1,5

uma

N2=

2

aprox.

Bom

97,5% (em horas).
KPI_11-

Tempo necessário

TAIM

para informar as
unidades Eurest de

N2=

alterações no

Bom

pedido, seguindo

N3

12

Duração do ciclo de

TCLI

logística

inversa,

seguindo
distribuição

16

uma distribuição

normal
considerando

aprox. normal e
considerando um

KPI_12-

e

N3

2,5

N4=

3

um

nível de serviço de
N4=
Neutro

20

97,5% (em dias).

Neutro

nível de serviço de
97,5 % (em horas).
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(continua)

Tabela 6- Descritores de desempenho dos KPIs e níveis definidos nas escalas de desempenho para
possibilitar a construção de funções de valor. (continuação)
KPI

Descritor de

Nível

KPI

desempenho

KPI_13-

Duração média (em

TCP

horas) do ciclo de
pedido.

Descritor de

Nível

desempenho
N5

24

N1

48

N2=

60

KPI_14-

Tempo médio (em

TIPRUN

horas)

a

Transaire demora a

Bom

N3

que

informar acerca

72

N5

3,5

N1

20

N2=

24

Bom

N3

28

N4=

32

do planeamento de
N4=

rotas de unidades

84

novas.

Neutro

KPI_15-

Tempo médio (em

TIRR

horas) que a
Transaire demora a

N5

96

N1

20

N2=

informar a Eurest

Bom

sobre a reposição

N3

de reposição.

36

N1

100

serviço prestado à

N2=

80

Transaire

Bom

(expresso em

N3

60

N4=

40

Reflexo da

FCOL

qualidade do

28

de rotas, antes da
última data limite

N5
KPI_16-

24

Neutro

percentagem),
N4=

com base no

32

número de

Neutro

Neutro

tentativas de
N5

36

N5

20

N1

50

absoluto, entre o

N2=

350

stock físico e o

Bom

contacto bem
sucedidas.

KPI_17-

Reflete o

NSF

desempenho do

N1

fornecedor,

N2=

expresso em

Bom

percentagem.

N3

100
98

96

Traduz-se no

perfeitas dos
fornecedores.
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Corresponde à

PI

diferença, em valor

stock

N3

650

N4=

950

contábil (reportado

número de
encomendas

KPI_18-

no sistema).
N4=

94

Neutro

N5

Neutro

92

N5

1250

(continua)

Tabela 6- Descritores de desempenho dos KPIs e níveis definidos nas escalas de desempenho para
possibilitar a construção de funções de valor. (continuação)
KPI

Descritor de

Nível

KPI

desempenho
KPI_19-

Valor de stock

VOD

(expresso em

N1

N2=

11 dias de stock

Bom

N3

6*105

KPI_20-

Número médio de

CDS

dias de stock dos

7*105

N1

10,5

artigos nas

N2=

11

plataformas

Bom

Transaire. É

8*105

contratualmente
para cada produto.

Nível

desempenho

euros) ao fim dos

definidos

Descritor de

N4=

máximo de 11 dias.

9*105

Neutro

KPI_21-

Valor percentual

IAS

entre os produtos
distribuídos pela
Transaire e os
‘’entrados’’ naquele

N3

11,5

N4=

12

admitido um

Neutro

N5

1*106

N1

1,25

N2=

KPI_22-

Número de falhas

TP

nas entregas que
tiveram por

1

justificação trocas

Bom

N3

0,75

N4=

0,5

N5

12,5

N1

1

N2=

3

Bom

de produtos.

N3

5

N4=

7

mês. Reflete o
impacto do
aprovisionamento
no stock da

Neutro

Neutro

N5

0,25

N1

40

N5

9

N1

15

N2=

20

Transaire.
KPI_23-

Número de falhas

EPick

nas entregas que
tiveram por
justificação erros
no picking.

N2=

60

N4=

80

100

60

CD

nas entregas que
tiveram

por

120

Bom

incoerências

na

etapa

de

conferência
descarga.

Neutro

N5

Número de falhas

justificação

Bom

N3

KPI_24-

à

N3

25

N4=

30

Neutro

N5

35

(continua)

Tabela 6- Descritores de desempenho dos KPIs e níveis definidos nas escalas de desempenho para
possibilitar a construção de funções de valor. (continuação)
KPI

Descritor de

Nível

KPI

desempenho
KPI_25-

Número de falhas

QP

nas entregas que

Descritor de

Nível

desempenho
N1

5

tiveram por

N2=

justificação quebras

Bom

de produto.

N3

15

N4=

20

10

Número de falhas

OC

nas entregas que

25

N1

5

por

N2=

10

outras

Bom

tiveram
justificação

Neutro

N5

KPI_26-

causas

que

não

sejam:

troca

de

erro

de

produto,

N3

15

N4=

20

picking, conferência

Neutro

à

N5

descarga

e

25

quebra de produto.

Os níveis de referência estabelecidos para alguns dos indicadores resultam de uma aproximação dos
valores dos três meses a partir dos quais a Eurest iniciou a avaliação de desempenho, através de KPIs,
à Transaire.

4.3.2

Descritores Construídos

Para a definição de níveis de desempenho para alguns indicadores, procedeu-se à construção de
descritores construídos. Os descritores construídos foram utilizados para alguns dos indicadores que
envolviam o fator tempo (KPI_9; KPI_11 e KPI_12) enunciados e descritos na Tabela 6. Para este tipo
de indicadores foram tidos em conta dois pontos de vista (PV) não-isoláveis e contínuos, a média e o
desvio padrão, o que permite ao descritor tornar mais preciso e flexível o processo de avaliação das
ações potenciais. Na fase exploratória, considerou-se que os KPIs 9, 11 e 12 seguiriam uma distribuição
aproximadamente normal na medida em que cada um destes três indicadores podem reunir resultados
de uma população (μ) de 800 unidades Eurest. O nível de serviço definido foi de 97,5%, de tal maneira
que a probabilidade de que μ esteja compreendido pelo intervalo é de 97,5%. Assim sendo, os níveis
desenvolvidos e apresentados na Tabela 6 para estes indicadores de desempenho, resultam da
aplicação da fórmula da distribuição normal para um nível de serviço de 97,5% ( x + 2 ), resultando
numa análise unilateral (superior) e não bilateral. A título de exemplo, para o KPI_12_TCLI (Tempo de
Ciclo de Logística Inversa) é possível garantir que em 97,5% dos casos o número de dias do ciclo não
seja ultrapassado, havendo apenas 2,5% de probabilidade de isso acontecer.
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Avaliação
4.4.1

Construção de funções de valor

Para converter desempenho em valor em cada KPI foi necessário criar uma função de valor para cada
um deles. Para o efeito, recorreu-se ao método MACBETH e aos julgamentos dos decisores. Com os
níveis de desempenho antes definidos para o descritor, incluindo os dois níveis de referência (‘’Bom’’ e
‘’Neutro’’), já ordenados por preferência decrescente, obtiveram-se julgamentos de diferença de
atratividade entre cada dois desses dois níveis que serviram para preencher a matriz MACBETH. Estes
julgamentos tiveram por base a escala semântica de sete níveis do MACBETH: extrema, muito forte,
forte, moderada, fraca, muito fraca ou nula. A título de exemplo é evidenciada a matriz de julgamentos
para o KPI_1 na Figura 15. As matrizes de julgamentos de cada um dos restantes KPIs mostram-se no
Anexo VIII- Matrizes de Julgamentos para os KPIs.

Figura 15- Matriz de Julgamento para o KPI_1- Entregas no Prazo (On Time Delivery).
As questões sobre as diferenças de atratividade efetuaram-se utilizando todas as combinações
possíveis entre cada dois níveis, embora o método MACBETH só requeira n – 1 julgamentos quando
existem n níveis de desempenho (Bana e Costa et al. 2012). À medida que cada julgamento é
introduzido na matriz de julgamentos, o software M-MACBETH verifica automaticamente a sua
compatibilidade com os julgamentos previamente introduzidos na matriz, ajudando na resolução das
inconsistências detetadas. Quando estas se verificavam, confrontavam-se os decisores com as
mesmas e estes resolviam-nas, sugerindo um outro nível alternativo da escala semântica.
Após o preenchimento da matriz de julgamentos o software M-MACBETH criou uma função de valor
utilizando programação matemática (Bana e Costa et al. 2012), tendo como referências fixas as
pontuações de 0 e 100 que foram atribuídas aos níveis de desempenho Neutro e Bom, respetivamente.
Esta função de valor foi posteriormente validada com os decisores e, quando necessário, ajustada por
eles. A título de exemplo, mostra-se a função de valor para o KPI_1 na Figura 16. No Anexo IX- Escalas
de pontuação para os KPIs , apresentam- se as funções de valor para os restantes KPIs.
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Figura 16- Função de valor para o KPI_1- Entregas no Prazo (On Time Delivery).
Ponderação dos critérios
4.5.1

Ponderação Hierárquica

Para o caso em estudo, foi considerada a ponderação hierárquica para obtenção dos pesos dos
critérios. Por oposto à ponderação simples, na qual todos os critérios são ponderados de uma só vez,
a ponderação hierárquica é organizada com base na divisão do conjunto de critérios, i.e., na subdivisão
de todos os critérios em subgrupos separados. Por outras palavras, é a ponderação na qual os pesos
podem ser atribuídos em várias etapas nos diferentes níveis da árvore de valor. Neste caso em
concreto, os critérios foram avaliados grupo a grupo, de acordo com os seus nós pais. Os subgrupos
estabeleceram-se da seguinte forma: Entregas {CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6}, Nível de Serviço
(Cliente- Unidades Eurest) {CR7, (…), CR16}, Nível de Serviço (Fornecedores) {CR17}, Stock {CR18;
CR19; CR20; CR21} e, por fim, Motivos de Falhas nas entregas às unidades Eurest {CR22, CR23,
CR24, CR25 e CR26}. Para o processo de ponderação é necessário preencher uma matriz de
julgamentos, com base em julgamentos de diferença de atratividade entre alternativas fictícias. Cada
uma destas alternativas, tem um desempenho ‘’Bom’’ no KPI com o mesmo nome e desempenho
‘’Neutro’’ em todos os demais KPIs, e existe ainda a alternativa fictícia [tudo inf.] que tem desempenho
“Neutro” em todos os KPIs. A alternativa fictícia [tudo inf.] está sempre na base da ordenação, porque
é a menos preferida de todas as alternativas fictícias. A título de exemplo, é evidenciado na
Figura 17 a matriz de julgamentos, resultante da ponderação hierárquica, para o primeiro conjunto de
critérios, i.e., os critérios com nó pai ‘’Entregas’’. A partir desta é possível avaliar as referências globais
associadas ao nó em aberto, neste caso, ‘’Entregas’’. O termómetro MACBETH e o respetivo
histograma de pesos são evidenciados na Figura 18, respetivamente. Para ponderação do subgrupo
de critérios ‘’Entregas’’ comparam-se os seis nós ativados, o que significa que foram realizadas
avaliações entre sete alternativas fictícias. O processo de ponderação foi repetido para todas as
restantes famílias de critérios e as matrizes de julgamento, bem como os termómetros e histogramas,
podem ser consultados no Anexo X- Matrizes de julgamento da ponderação hierárquica para cada
grupo de critérios e no Anexo XI- Termómetros MACBETH e histogramas de ponderação para cada
grupo de critérios, respetivamente. A ponderação hierárquica será concluída somente quando todas as
ponderações são feitas, i.e., quando forem apurados pesos para todos os critérios.
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Figura 17- Matriz de julgamentos para o grupo ''Entregas'': {CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 e CR6}.

Figura 18- Termómetro MACBETH (à esquerda) e histograma de pesos (à direita) para o grupo
''Entregas'': {CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 e CR6}.

Para se determinarem os coeficientes de ponderação de cada família, foi necessário proceder à
ponderação de um conjunto de KPIs, constituído pelo KPI com maior peso de cada família. Os KPIs de
maior peso, são: EP(LP)NSL (CR3), Rec/DTC_011 (CR7), NSF (CR17), CDS (CR20) e EPick (CR23).
Na Figura 19 são identificados os KPIs de maior peso de cada família, através do círculo verde. O
processo de ponderação dos KPIs de maior peso de cada família seguiu a mesma lógica que o utilizado
para ponderação dos KPIs internos a cada família, mas agora a ponderação foi feita utilizando apenas
um KPI por cada família.
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Figura 19- Seleção dos KPIs de maior peso de cada família para ponderação.
A Figura 20 apresenta a matriz de julgamentos, preenchida com base na comparação entre os KPIs de
maior peso de cada família.

Figura 20- Matriz de julgamentos para os KPIs de maior peso de cada família.

Os coeficientes de ponderação (pesos) resultantes da ponderação hierárquica para cada KPI e para
cada uma das cinco famílias de KPIs encontram-se listados na Tabela 7.

65

Tabela 7- Coeficientes de ponderação para os KPIs e respetivas famílias.
Família de KPIs

Coeficientes de

KPI

Coeficiente de

Ponderação

Ponderação do KPI

Famílias de KPIs

(em %)

(em %)
Entregas no Prazo (On Time

5,83

Delivery)
Entregas na Quantidade Certa

4,04

(Fill Rate)
Entregas Perfeitas (OTIF- On

8,07

Time In Full)/Nível de Serviço
Entregas

29,59

Logístico_Linhas de Produto
Entregas Perfeitas (OTIF- On

7,17

Time In Full)/Nível de Serviço
Logístico_Caixas
Linhas Não Faturadas e Não

2,69

Entregues
Caixas Não Faturadas e Não

1,79

Entregues
Reclamações/DTC_011

5,73

Reposição

5,50

Tempo

de

Espera

para

a

4,87

Tempo de Espera para a Eurest

3,21

Resolução de Problemas ppT

Receber Informação sobre o OL
Tempo

de

Antecipação

para

2,75

Tempo de Ciclo de Logística

5,33

informar Mudanças
Nível de Serviço
(Cliente-Unidades
Eurest)

37,76

Inversa
Tempo de Ciclo do Pedido (OCT-

4,64

Order Cycle Time)
Tempo para Informar a Eurest

1,49

sobre o Planeamento de Rotas de
Unidades Novas
Tempo para Informar a Eurest

1,89

sobre a Reposição de Rotas
Facilidade de Comunicação com
o OL
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2.35

(continua)

Tabela 7- Coeficientes de ponderação para os KPIs e respetivas famílias. (continuação)
Família de KPIs

Coeficientes de

KPI

Coeficiente de

Ponderação

Ponderação do KPI

Famílias de KPIs

(em %)

(em %)
Nível de Serviço
(Fornecedores)

Stock

1,45

17,76

Nível de Serviço do Fornecedor

-

Precisão do Inventário

1,78

Valor Onze Dias de Stock

5,33

Cumprimento dos Dias de Stock

7,10

Impacto do Aprovisionamento do

3,55

Stock

Motivos Falhas
nas Entregas às
unidades Eurest

13,44

Troca de Produto

2,74

Erro de Picking

4,28

Conferência à Descarga

1,84

Quebra de Produto

3,68

Outras Causas

0,90

Da análise da Tabela 7, é possível verificar que as famílias que têm maior impacto no desempenho
logístico da Transaire, por apresentarem maiores coeficientes de ponderação, são as famílias: Nível de
Serviço (Cliente- Unidades Eurest), Entregas e Stock, com respetivamente, 37,76%; 29,59% e 17,76%
de peso. Numa perspetiva individual, os KPIs com maior peso e, por isso, mais críticos e alvo de maior
monitorização por parte da Eurest e da Transaire são os KPIs: Entregas Perfeitas (Linhas de Produto)
/Nível de Serviço Logístico (OTIF- On Time In Full) (8,07%), Entregas Perfeitas (Caixas)/Nível de
Serviço Logístico (OTIF- On Time In Full) (7,17%), Cumprimento dos Dias de Stock (7,10%), Entregas
no Prazo (On Time Delivery) (5,83%), Reclamações/DTC_011 (5,73%), Reposição (5,50%), Tempo de
Ciclo da Logística Inversa (5,33%) e Valor Onze Dias de Stock (5,33%).

4.5.2

Teste

Por forma a entender se os KPIs constantes do modelo de avaliação davam resposta ao problema em
estudo, questionaram-se os membros do Departamento de Compras da Eurest, que funcionaram como
decisores ao longo do processo de desenvolvimento de indicadores de desempenho para a
monitorização da relação Eurest-Transaire. Os decisores concordaram com o conjunto de indicadores
definidos, bem como com os resultados provenientes do software M-MACBETH (funções de valor e
pesos), corroborando assim a aplicabilidade do modelo face às necessidades da Eurest. A fim de
calibrar o modelo, teria sido conveniente a realização de testes com os dados históricos da empresa,
mas tal não se verificou face à ausência de informação sobre os novos KPIs desenvolvidos.
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Conclusões
Neste capítulo foram apresentadas as etapas de investigação e de formulação da proposta de
resolução do problema em estudo. Com base na avaliação do mapa causal, recorrendo ao software
Banxia Decision Explorer, foi possível avaliar os pontos de conflito da relação Eurest-Transaire e
traduzir estas oportunidades de melhoria em indicadores de desempenho a monitorizar. Seguindo esta
lógica, desenvolveram-se 22 novos indicadores de desempenho, perfazendo um total de 26 indicadores
de desempenho, face aos 4 indicadores de desempenho que a Eurest já tinha a nível contratual e que
por se verificar a sua adequabilidade se mantiveram. Este novo conjunto de indicadores está
organizado por famílias de KPIs, por forma a facilitar a sua organização e consulta e, também, a sua
posterior implementação nos dashboards. Organizados em cinco famílias: Entregas, Nível de Serviço
(Cliente- Unidades Eurest); Nível de Serviço (Fornecedor); Stock e Motivos de Falhas nas Entregas às
unidades Eurest, a família que se destaca, merecendo maior atenção, traduzindo-se, por conseguinte,
num maior número de KPIs, é a família do Nível de Serviço (Cliente- Unidades Eurest), com um conjunto
de 10 indicadores de desempenho. O maior número de KPIs alocados a esta família corrobora os
outputs do mapa causal. A partir da análise do mapa causal, foi possível percecionar as áreas de
preocupação para a Eurest. É possível depreender um conjunto de conceitos preponderantes para
atingir os seguintes objetivos-fins: evitar prejuízo para a Eurest, garantir a satisfação dos clientes e
assegurar a fidelização dos mesmos. Com base na ferramenta de análise central do software Banxia
Decision Explorer, que calcula quão central é um conceito face ao modelo, foi possível concluir quais
os conceitos mais importantes na avaliação do desempenho do processo logístico da Transaire. De
entre os 9 conceitos mais centrais, os conceitos ‘’Evitar prejuízo financeiro para a Eurest’’ e ‘’Garantir
a satisfação dos clientes, ao invés de ter clientes insatisfeitos’’, ocupavam, respetivamente, o primeiro
e segundo lugar no que respeita a centralidade. Também se concluiu que um dos domínios com maior
número de ligações seria aquele com os conceitos relacionados com o Nível de Serviço às unidades
Eurest, designado na secção 4.2.3 como Domínio 4. Numa segunda parte, após análise do mapa
causal, desenvolveu-se um conjunto de medidas agregadas, por forma a determinar o grupo de
indicadores críticos para o desempenho do processo em estudo. Com recurso ao método MACBETH
e à ferramenta M-MACBETH desenvolveu-se um modelo de avaliação multicritério com os membros
da empresa. As famílias que têm maior impacto no desempenho logístico da Transaire, por
apresentarem maiores coeficientes de ponderação são: Nível de Serviço (Clientes- Unidades Eurest)
(37,76%), da qual fazem parte dois dos três KPIs core, Entregas (29,59%) e Stock (17,76%). Numa
perspetiva individual, os dois KPIs com maior peso e, por isso, mais críticos e alvo de maior
monitorização por parte da Eurest e da Transaire são o KPI Entregas Perfeitas (Linhas de
Produto)/Nível de Serviço Logístico (OTIF- On Time In Full) (8,07%) e Entregas Perfeitas (Caixas)/Nível
de Serviço Logístico (OTIF- On Time In Full) (7,17%). Cada um destes, resulta de uma fusão de dois
KPIs: KPI_1- % Entregas no Prazo (On Time Delivery) (core) e KPI_2- % Entregas na Quantidade Certa
(Fill Rate). O modelo foi considerado pelos decisores como adequado à monitorização do problema em
estudo. Porém, por inexistência de dados históricos não foi possível submeter o modelo a testes. O
modelo de avaliação criado será posteriormente utilizado no desenvolvimento dos dashboards.
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5 Ferramenta digital (Dashboard)
Introdução
O presente capítulo contempla o desenvolvimento de um dashboard, por forma a que os membros do
Departamento de Compras, responsáveis pela comunicação com o operador logístico, Transaire,
consigam monitorizar e avaliar o desempenho do mesmo a partir do conjunto de indicadores de
desempenho desenvolvidos no Capítulo 4. A interface visual (dashboard) será construída em Excel,
sendo esta a ferramenta utilizada atualmente por ambas as empresas, Eurest e Transaire, para
transferência de informação entre as mesmas. A metodologia seguida para o desenvolvimento desta
ferramenta, compreende a análise do sistema de monitorização atual, identificando as suas respetivas
lacunas e oportunidades de melhoria, bem como a identificação dos pré-requisitos do sistema de
monitorização proposto no presente capítulo. Posto isto, definem-se as fontes dos dados e a
periodicidade necessária para atualização da informação. Numa etapa final, procede-se à construção
do protótipo do dashboard adequado à comunicação entre ambas as empresas e que assegure a
resposta às necessidades de informação da empresa Eurest, face à Transaire.
Caracterização do sistema de monitorização atual
Na presente etapa analisa-se o sistema de medição de desempenho atualmente utilizado pela Eurest,
para monitorização dos indicadores de desempenho definidos contratualmente com a Transaire. A
necessidade de revisão dos indicadores de desempenho atuais surgiu como uma solicitação da Eurest,
na medida em que este processo de monitorização com base em indicadores ainda é algo não muito
dominado pela mesma, tendo surgido apenas em Outubro de 2017. O sistema de monitorização atual
é moroso, pouco dinâmico e algo segmentado (vários ficheiros em Excel). Mensalmente, a Eurest
recebe os vários ficheiros Excel via email e estes contêm unicamente informação referente ao mês
respetivo, não tendo qualquer tipo de ligação com os dados de meses anteriores, inviabilizando a
comparação de resultados entre meses. A leitura e extração de conclusões a partir dos mesmos tornase algo difícil, pois a quantidade de dados é exaustiva e não se faz acompanhar de qualquer ferramenta
de análise visual. No final de cada mês a Eurest recebe quatro emails. Dois dos emails contêm apenas
um anexo cada um, designado enquanto ‘’Nível de Serviço Logístico’’ (ficheiro em Excel; um para a
categoria Frozen & Chill e outro para a categoria Ambiente). Os outros dois emails contêm um ficheiro
comprimido (zip), nomeado enquanto ‘’Mapa de Análise Logística’’ (ficheiro comprimido com 10
documentos em Excel; um ficheiro comprimido para a categoria Frozen & Chill e outro para a categoria
Ambiente). Isto representa uma acumulação de quatro ficheiros por mês, o que anualmente se traduz
em 48 ficheiros. Os ficheiros enviados pela Transaire têm ainda de ser passados a um membro do
Departamento de Compras por forma a que este construa um só documento com o resumo mensal das
categorias, ainda sem qualquer tipo de ferramenta de análise visual, o que aumenta significativamente
a duração deste processo de extração de conclusões. No final do ano, além dos 48 documentos já
contabilizados, há ainda um incremento de 12 ficheiros resumo, perfazendo um total de 60 ficheiros.
Os documentos não se encontram padronizados, o que dificulta a consulta por parte do utilizador. As
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propostas de melhoria para o sistema atual passam por uma uniformização de documentos e por uma
interface visual e dinâmica, que permita que no mesmo documento o utilizador possa ter uma visão
tanto global do desempenho dos indicadores, i.e., anual, ou mais fracionada, com base no trimestre
selecionado pelo utilizador. Para isso, será construído um dashboard no qual é possível ao utilizador
monitorizar os KPIs de ambas as categorias (Frozen & Chill e Ambiente). O dashboard será construído
de raiz, assente na metodologia de semáforos que, com base na formatação condicional e através de
três cores (verde, amarelo e vermelho) indica o estado do desempenho dos KPIs.
Definição dos pré-requisitos do sistema proposto
Para a definição dos pré-requisitos do sistema proposto no presente capítulo, nomearam-se os
departamentos responsáveis pelo dashboard e pelos ficheiros de alimentação do mesmo, tanto na
Transaire como na Eurest; selecionou-se o alojamento para as ferramentas (local onde estarão
disponíveis) e estipularam-se os limiares requeridos pela metodologia de semáforos para as medidas
de desempenho definidas no Capítulo 4.
5.3.1

Nomeação dos departamentos responsáveis na Eurest e na Transaire

No âmbito do input de dados nomearam-se dois departamentos: o Departamento de Receção e
Expedição da Transaire para input dos dados referentes a stocks e nível de serviço logístico e o
Departamento de Qualidade da Eurest, responsável pela introdução de dados referentes a não
conformidades e a KPIs relacionados com o nível de serviço de entrega das encomendas nas unidades
Eurest. A título de avaliação, atribuição de bonificações e penalizações, e utilização dos dados para
balanços e relatórios da Eurest, elegeu-se o Departamento de Compras da Eurest como responsável.
5.3.2

Alojamento da ferramenta

A ferramenta digital (dashboard) será disponibilizada numa drive partilhada com os utilizadores
autorizados dos três departamentos acima enunciados, na medida em que a Eurest não possui
atualmente nenhum sistema/plataforma própria para comunicação com a Transaire. O facto de o
documento estar disponibilizado numa drive vai assegurar uma atualização automática dos dados,
permitindo à Eurest a monitorização diária e, por conseguinte, mais próxima do desempenho da
Transaire.
5.3.3

Monitorização dos KPIs

Por forma a tornar mais intuitivo o processo de extração de conclusões por parte dos utilizadores da
ferramenta, recorreu-se à definição de limiares de aceitação para cada KPI, cujos limiares estão
associados a três cores distintas (verde, amarelo e vermelho), estando o verde associado a um
desempenho aceitável (contempla os níveis N1 e N2), o amarelo a um desempenho intermédio
(contempla os níveis N3 e N4) e o vermelho associado a um desempenho inaceitável (contempla o
nível N5). Os limiares para cada KPI (ver Tabela 8) foram definidos a partir de julgamentos do Diretor
do Departamento de Compras da Eurest e estão diretamente relacionados com os níveis dos
descritores de desempenho da Tabela 6 (N1, N2, N3, N4 e N5).
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Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI.
KPI

Limiares

Semáforo

Descrição
Se 98% das encomendas estipuladas

Desempenho ≥ 98%

forem entregues em tempo útil, a
influência

KPI_1_ENP

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
97,9% ≤ Desempenho ≥ 97%

de um desempenho de 96,9%, verificase uma influência negativa no processo.

Desempenho ≤ 96,9%

Neste caso, a Transaire será penalizada
em 0,2% sobre a faturação.

Desempenho ≥ 98%

Se 98% das encomendas estipuladas
forem

entregues

nas

quantidades

solicitadas pelas unidades Eurest, a
KPI_2_EQC

97,9% ≤ Desempenho ≥ 97%

influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
Desempenho ≤ 96,9%

de um desempenho de 96,9 %, verificase uma influência negativa no processo.
Se

Desempenho ≥ 98%

98%

das

linhas

de

produto

estipuladas forem entregues em tempo
útil e na quantidade exigida pelas

KPI_3_EP/N
SL(Linhas de

unidades, a influência no desempenho
97,9% ≤ Desempenho ≥ 97%

Produto)

logístico considera-se positiva. Ao invés,
a partir de um desempenho de 96,9 %,
verifica-se uma influência negativa no

Desempenho ≤ 96,9%

processo. Neste caso, a Transaire será
penalizada em 0,3% sobre a faturação.
Se 98% das caixas estipuladas forem

Desempenho ≥ 98%

entregues em tempo útil e na quantidade
exigida pelas unidades, a influência no
desempenho

logístico

considera-se

positiva. Ao invés, a partir de um
KPI_4_EP/N

97,9% ≤ Desempenho ≥ 97%

SL(Caixas)

desempenho de 96,9 %, verifica-se uma
influência negativa no processo.

Desempenho ≤ 96,9%

(continua)
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Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI. (continuação)
KPI

Limiares
Desempenho ≥ 150 linhas

KPI_5_(LP)N
FNE

Semáforo

Descrição
Quando contabilizadas 125 linhas não
faturadas e não entregues nas unidades

149 linhas ≤ Desempenho ≥

Eurest, a influência no desempenho

124 linhas

logístico considera-se positiva. Ao invés,
a partir de um desempenho de 150 linhas

Desempenho ≤ 125 linhas

não faturadas e não entregues, verificase uma influência negativa no processo.

Desempenho ≥ 250 caixas

Quando contabilizadas 200 caixas não
faturadas e não entregues nas unidades
Eurest, a influência no desempenho

KPI_6_(C)NF
NE

249 caixas ≤ Desempenho ≥

logístico considera-se positiva. Ao invés,

201 caixas

a partir de um desempenho de 250
caixas não faturadas e não entregues,

Desempenho ≤ 200 caixas

verifica-se uma influência negativa no
processo.
Quando contabilizadas 375 reclamações

Desempenho ≥ 500 rec.

das unidades Eurest, a influência no
desempenho

KPI_7_Rec/D
TC_011

499 rec. ≤ Desempenho ≥ 376
rec.

logístico

considera-se

positiva. Ao invés, a partir de um
desempenho

de

500

reclamações,

verifica-se uma influência negativa no
processo.
Desempenho ≤ 375 rec.

Se 60% das entregas que exigiram
Desempenho ≥ 60%

reposição sofrerem reposição em tempo
útil, a influência no desempenho logístico
considera-se positiva. Ao invés, a partir

KPI_8_Rep

59,9% ≤ Desempenho ≥ 41%

de um desempenho de 40%, verifica-se
uma influência negativa no processo.

Desempenho ≤ 40%

(continua)
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Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI. (continuação)
KPI

Limiares
Desempenho ≥ 60 horas

59 horas ≤ Desempenho ≥ 53

KPI_9_TERP

horas

Semáforo

Descrição
Se o tempo de espera pelas unidades
Eurest para a resolução de problemas
tomar o valor de 52 horas, a influência no
desempenho

logístico

considera-se

positiva. Ao invés, a partir de um tempo
Desempenho ≤ 52 horas

de espera de 60 horas, verifica-se uma
influência negativa no processo.

Desempenho ≥ 13 dias

KPI_10_TEE
RI

12,9 dias ≤ Desempenho ≥
12,1 dias

Se o tempo de espera pela Eurest para
receber informações sobre a Transaire
tomar o valor de 11 dias, a influência no
desempenho

logístico

considera-se

positiva. Ao invés, a partir de um tempo
Desempenho ≤ 11 dias

de espera de 13 dias, verifica-se uma
influência negativa no processo.

Desempenho ≥ 24 horas

Se o tempo de antecipação da Transaire
para informar sobre quaisquer mudanças
às unidades Eurest for de 16 horas, a

KPI_11_TAI
M

23 horas ≤ Desempenho ≥ 17

influência

horas

considera-se positiva. Ao invés, a partir

no

desempenho

logístico

de um tempo de antecipação de 24
Desempenho ≤ 16 horas

horas,

verifica-se

uma

influência

negativa no processo.
Desempenho ≥ 3,5 dias

Se a duração do ciclo de logística inversa
a cargo da Transaire for de 2 dias, a

KPI_12_TCLI

3,4 dias ≤ Desempenho ≥ 2,1
dias

influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
de uma duração de ciclo de 3,5 dias,
verifica-se uma influência negativa no

Desempenho ≤ 2 dias

Desempenho ≥ 96 horas

KPI_13_TCP

processo.
Se a duração do ciclo de pedido for de 72
horas, a influência no desempenho

95 horas ≤ Desempenho ≥ 73

logístico considera-se positiva. Ao invés,

horas

a partir de uma duração de ciclo 96

Desempenho ≤ 72 horas

horas,

verifica-se

uma

influência

negativa no processo.
(continua)
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Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI. (continuação)
KPI

Limiares
Desempenho ≥ 36 horas

KPI_14_TIPR
UN

35 horas ≤ Desempenho ≥ 33
horas

Semáforo

Descrição
Se a Transaire demorar 32 horas para
informar

a

Eurest

acerca

do

planeamento de novas unidades, a
influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
Desempenho ≤ 32 horas

de uma duração 36 horas, verifica-se
uma influência negativa no processo.

Desempenho ≥ 36 horas

KPI_15_TIR
R

35 horas ≤ Desempenho ≥ 33
horas

Se a Transaire demorar 32 horas para
informar a Eurest acerca da reposição de
rotas, a influência no desempenho
logístico considera-se positiva. Ao invés,
a partir de uma duração 36 horas,

Desempenho ≤ 32 horas

verifica-se uma influência negativa no
processo.

Desempenho ≥ 80%

Se 80% das tentativas de comunicação
com o OL forem bem sucedidas, a

KPI_16_FCO
L

79,9% ≤ Desempenho ≥ 60%

Desempenho ≤ 59,9%

influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
de um desempenho de 59,9 %, verificase uma influência negativa no processo.
Se 98% das entregas realizadas pelos

Desempenho ≥ 98%

fornecedores
quantidades

KPI_17_NSF

97,9% ≤ Desempenho ≥ 96%

respeitarem

as

encomendadas

e

os

requisitos de qualidade, a influência no
desempenho

logístico

considera-se

positiva. Ao invés, a partir de um
Desempenho ≤ 95,9%

desempenho de 95,9%, verifica-se uma
influência negativa no processo.

Desempenho ≥ 1250 linhas de

Quando contabilizada uma diferença de

produto

950 linhas de produto entre o stock físico
e a informação contabilizada de stock

KPI_18_PI

1249 linhas ≤ Desempenho ≥

(reportada no sistema), a influência no

951 linhas

desempenho

logístico

considera-se

positiva.
Desempenho ≤ 950 linhas

(continua)
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Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI. (continuação)
KPI

Limiares

Semáforo

Descrição
Ao invés, a partir de um valor de 1250
linhas,

verifica-se

uma

influência

negativa no processo.
Desempenho ≥ 1*106 €

KPI_19_VOD

Quando contabilizado um valor de onze
dias de stock de 7*105 €, a influência no

9*105 € ≤ Desempenho ≥

desempenho

8*105 €

positiva. Ao invés, a partir de um

Desempenho ≤ 7*105 €

Desempenho ≥ 12,5 dias

logístico

considera-se

desempenho de 1*106 €, verifica-se uma
influência negativa no processo.
Se as linhas de produto tiverem em stock
11 dias, a influência no desempenho

KPI_20_CDS

12,4 dias ≤ Desempenho ≥

logístico considera-se positiva. Ao invés,

11,1 dias

a partir de uma retenção de stock de 12,5

Desempenho ≤ 11 dias

dias, verifica-se uma influência negativa
no processo.
Quando o quociente entre produtos

Desempenho ≥ 1

distribuídos e produtos ‘’entrados’’ tem
um desempenho igual ou superior 1, a

KPI_21_IAS

0,99 ≤ Desempenho ≥ 0,74

influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
Desempenho ≤ 0,75

de um desempenho de 0,75, i.e, um
quociente com valor 0,75, verifica-se
uma influência negativa no processo.
Quando

identificadas

5

trocas

de

produtos, enquanto motivos de falhas
Desempenho ≥ 9

para as entregas nas unidades Eurest, a
influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
KPI_22_TP
8 ≤ Desempenho ≥ 6

de um desempenho de 9 trocas de
produtos,

verifica-se

uma

influência

negativa no processo.
Desempenho ≤ 5
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(continua)

Tabela 8- Identificação dos limiares das cores dos semáforos dos KPI. (continuação)
KPI

Limiares
Desempenho ≥ 120

Semáforo

Descrição
Quando identificados 100 erros de
picking, enquanto motivos de falhas para
as entregas nas unidades Eurest, a

KPI_23_EPic

119 ≤ Desempenho ≥ 101

k

influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
de um desempenho de 120 erros de
Desempenho ≤ 100

picking,

verifica-se

uma

influência

negativa no processo.
Desempenho ≥ 35

34 ≤ Desempenho ≥ 31

KPI_24_CD

Quando identificadas 30 conferências à
descarga, enquanto motivos de falhas
para as entregas nas unidades Eurest, a
influência

no

desempenho

logístico

considera-se positiva. Ao invés, a partir
Desempenho ≤ 30

de um desempenho de 35 conferências
à descarga, verifica-se uma influência
negativa no processo.
Quando identificadas 20 quebras de

Desempenho ≥ 25

produto, enquanto motivos de falhas
para as entregas nas unidades Eurest, a
influência no desempenho logístico

KPI_25_QP

24 ≤ Desempenho ≥ 21

considera-se positiva. Ao invés, a partir
de um desempenho de 25 quebras de
produto, verifica-se uma influência

Desempenho ≤ 20

negativa no processo.
Contempla as falhas nas entregas que

Desempenho ≥ 25

não estão compreendidas pelos KPIs
22, 23, 24 e 25. Para uma influência
positiva no processo, são contabilizadas
20 falhas com origem em ‘’outras

KPI_26_OC

24 ≤ Desempenho ≥ 21

causas’’. A partir de um desempenho de
25 falhas com origem em ‘’outras
causas’’, verifica-se uma influência

Desempenho < 20
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negativa no processo.

Registo de dados do novo sistema de monitorização
Sendo o dashboard uma ferramenta visual que pressupõe a introdução de dados (inputs) para produzir
conclusões (outputs), definiu-se na presente etapa, as fontes dos dados e a periodicidade de
atualização dos mesmos. O dashboard desenvolvido será acompanhado de dois ficheiros excel que
servirão de alimentação ao dashboard, nomeados enquanto: ‘’Ficheiro_Alimentação_Ambiente’’
(preenchido pela Transaire de Mira D’Aire) e ‘’Ficheiro_Alimentação_Frozen&Chill’’ (preenchido pela
Transaire de Alverca). É neste dois ficheiros que se encontra informação sobre as funções de valor
criadas pelo software M-MACBETH para cada KPI, incluindo pontuações e os níveis de referência de
desempenho definidos para cada KPI (ver secção 4.3.1.1). A exaustividade de dados face aos KPIs e
a existência de dois polos da Transaire distintos, justificou a existência dos dois ficheiros excel
acessórios. A passagem de dados para o dashboard será assegurada pelo estabelecimento de ligações
no excel. Desta forma, os utilizadores colocarão os dados nos respetivos ficheiros de alimentação e
automaticamente os mesmos serão adicionados ao dashboard.
5.4.1

Fonte dos dados

Os dados que alimentam o dashboard provêm de duas diferentes origens. Além destas entidades,
existe uma terceira, o Departamento de Qualidade da Eurest, que é responsável por desenvolver um
questionário às unidades acerca do desempenho dos dois diferentes polos da Transaire (a Transaire
de Alverca- responsável pela categoria ‘’Frozen & Chill’’ e a Transaire de Mira D’Aire- responsável pela
categoria Ambiente), no âmbito dos KPIs que integram a família ‘’Nível de Serviço- Unidades Eurest’’.
Os dados resultantes do questionário sofrem tratamento por parte do Departamento de Qualidade
Eurest e são posteriormente incluídos no dashboard. Por fim, o dashboard é analisado pelo Diretor de
Compras e Cadeia de Abastecimento da Eurest para avaliação e decisão acerca da atribuição de
bonificações e/ou penalizações. A entidade responsável pela introdução dos dados para cada família
de KPIs e para cada categoria constam na Tabela 9.
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Tabela 9- Identificação da entidade responsável (T.A, T.MD, D.Q.E) pela introdução dos dados para
cada família de KPIs e para cada categoria.
Entregas

Categoria
da Categoria Frozen & Chill

Entidade Responsável

Entidade Resp. da

Família

Nível de

Nível de

Nível de

Serviço

Serviço

Serviço

Falhas nas

(Cliente-

(Cliente-

(Fornecedores)

Entregas

Unidades

Unidades

às

Eurest)

Eurest)-

Unidades

KPIs Tempo

Eurest

T.A

D.Q.E

D.Q.E

T.A

(Colaborador

(Responsável

(Responsável

(Colaborador

da Equipa de

do D.Q.E pela

do D.Q.E pela

Receção de

comunicação

comunicação

Mercadoria)

com

com

as

Unidades

Unidades

Eurest)

Eurest)

e

Stock

Motivos

T.A

T.A

(Colaborador

(Colaborador

Equipa de Receção

da Equipa de

da Equipa de

de Mercadoria)

Receção

Receção

da

as

de

Mercadoria)

Mercadoria)

T.MD

T.MD

de

T.A

(Colaborador
da Equipa de
Receção

de

da Categoria Ambiente

Entidade Responsável

Mercadoria)

T.MD

D.Q.E

D.Q.E

T.MD

(Colaborador

(Responsável

(Responsável

(Colaborador

(Colaborador

(Colaborador

da Equipa de

do D.Q.E pela

do D.Q.E pela

Equipa de Receção

da Equipa de

da Equipa de

Receção de

comunicação

comunicação

de Mercadoria)

Receção

Receção

Mercadoria)

com

com

as

Unidades

Unidades

Eurest)

Eurest)

e

as

da

de

Mercadoria)

de

Mercadoria)

T.MD

(Colaborador
da Equipa de
Receção

de

Mercadoria)
Observações:
- (T.A): Transaire Alverca;
- (T.MD): Transaire Mira D’Aire;
- (D.Q.E): Departamento de Qualidade da Eurest;

5.4.2

Tratamento e periodicidade de atualização dos dados

De maneira a que os dados introduzidos no dashboard sejam passíveis de fornecer conclusões sob
forma de representações visuais, os mesmos têm de ser previamente tratados pela entidade
responsável. Posteriormente, é necessário definir a periodicidade de input dos dados, bem como de
monitorização dos mesmos, pois existem indicadores mensais e trimestrais. Atualmente, os ficheiros
com os dados de um mês são recebidos no mês seguinte. Por forma a haver uma monitorização mais
eficiente, o dashboard estará alojado numa plataforma partilhada (OneDrive). Esta diferença reside no
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facto de agora tanto a Eurest como a Transaire poderem consultar os dados diariamente, não exigindo
qualquer troca de emails e ainda no facto de este alojamento assegurar a atualização automática dos
documentos em regime nuvem. A periodicidade de monitorização dos KPIs, bem como a sua
atualização encontram-se discriminadas na Tabela 10.

Tabela 10- Descrição da periodicidade de cada família de KPIs e identificação da ferramenta utilizada
para o efeito.
Entregas

Periodicidade

Família

Nível de

Nível de

Nível de

Motivos

Serviço

Serviço

Serviço

Falhas

(Cliente-

(Cliente-

(Fornecedores)

nas

Unidades

Unidades

Entregas

Eurest)

Eurest)- KPIs

às

Tempo

Unidades

Input dos

Dados

Monitorização

dos Dados

Eurest

Diário

Mensal

Diário e
Trimestral

Mensal e
Trimestral

Trimestral

Diário

Diário

Diário

Trimestral

Mensal

Mensal

Mensal

(Portal da

Ferramenta

Stock

Microsoft
Excel

Microsoft

Unidade,

Questionários

Questionários

(Ferramenta

e Microsoft

Bitly)

Excel)

Excel e
Microsoft Excel

Ferramenta
de Gestão

Microsoft
Excel

de Stocks

Os dados que são da responsabilidade da Transaire (Alverca e Mira D’Aire) tratar e incluir no
dashboard, exigem atualmente uma atualização diária, i.e., requerem diariamente a alocação de um
recurso a essa mesma tarefa, consumindo-se algum tempo. No futuro, espera-se que este input de
dados já seja algo automatizado.
5.4.3

Modelo de dados

Com base nas informações exploradas nas subsecções anteriores, desenvolveu-se, em Microsoft Excel
um modelo de dados cujo objetivo é alimentar o dashboard. Criou-se um dashboard para ambas as
categorias: ‘’Frozen & Chill’’ (monitorizada pela Transaire de Alverca) e Ambiente (monitorizada pela
Transaire de Mira D’Aire). A ferramenta visual desenvolvida (dashboard), designada enquanto
‘’Dashboard_Trimestral’’, é constituída por 5 folhas com as seguintes designações: ‘’HOME’’;
79

‘’Dashboard’’; ‘’Introdução de Dados’’; ‘’KPIs_Informações de Referência’’ e, por fim, uma folha com a
designação de ‘’Dados Tratados’’.
Na primeira folha, ‘’HOME’’, estão dispostos três campos de acesso (A- Analisar dados (ver
Dashboard); B- Inserir/Consultar Dados e C- Alterar/Consultar Informações de Referência), podendo o
utilizador escolher à partida para que folha quer ser direcionado consoante o seu objetivo, tendo 3
opções de escolha, cada uma acompanhada de um botão (‘’Aceder’’) que concretiza a ação e
redireciona o utilizador para uma das restantes folhas do ficheiro. A partir desta folha, ‘’HOME’’, é
possível aceder a qualquer uma das folhas que de facto permitem a interação com o utilizador.
A segunda folha, designada enquanto ‘’Dashboard’’ dispõe de duas células de interação com o
utilizador: a célula ‘’KPI’’, que permite ao utilizador selecionar o KPI sobre o qual pretende obter
informação e a célula ‘’Trimestre’’, que lhe possibilita escolher um trimestre, de entre quatro possíveis,
sobre o qual pretende obter dados históricos. Consoante as seleções destas duas células, a parte
dinâmica abaixo das mesmas altera-se. Tendo em conta a quantidade de informação nesta folha, é
também provavelmente a mais complexa e na qual o utilizador irá passar a maior parte do tempo. Esta
folha organizasse em quatro áreas principais: área das categorias, área dos valores parciais, a área
dos pesos e ainda, a área das bonificações/penalizações e semáforos. Na primeira área do dashboard,
representam-se as duas categorias: categoria Ambiente (a laranja) e categoria Frozen & Chill (a verde).
Neste bloco e para cada categoria de produto é possível analisar-se uma área de quatro gráficos
circulares (para cada categoria) que dão informação acerca: do desempenho médio trimestral (tendo
em conta o KPI e o trimestre selecionado), bem como do desempenho do KPI em cada um dos meses
desse trimestre, perfazendo um total de quatro gráficos circulares. Além disso, é ainda possível apurar
o valor parcial atribuído ao desempenho de cada KPI, através de uma interpolação que tem por base
os valores de referência definidos no software M-MACBETH (ver secção 4.3.1.1), do KPI em cada um
dos meses do trimestre selecionado. Este sector de valores parciais constitui a segunda área do
dashboard. Adicionalmente e na mesma folha, é possível aferir a medida agregada de valor de
desempenho para cada uma das cinco famílias de KPIs, calculada com base no modelo aditivo (ver
Equação 3), bem como o desempenho global do processo logístico (ver Equação 4). Estas informações
estão dispostas na terceira área.
𝑉𝐴(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠) = 𝑤𝐾𝑃𝐼1 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼1 ) + 𝑤𝐾𝑃𝐼2 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼2 ) + 𝑤𝐾𝑃𝐼3 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼3 )
+ 𝑤𝐾𝑃𝐼_4 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼4 ) + 𝑤𝐾𝑃𝐼_5 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼5 ) + 𝑤𝐾𝑃𝐼_6 ∗ 𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼6 )

Onde:
𝑉𝐴(𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠) – Valor agregado de desempenho da família ‘’Entregas’’;
𝑤𝐾𝑃𝐼_1 - Peso do KPI_1 ‘’Entregas no Prazo (On Time Delivery)’’;
𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼1 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_1 ‘’Entregas no Prazo (On Time Delivery)’’;
𝑤𝐾𝑃𝐼2 - Peso do KPI_2 ‘’Entregas na Quantidade Certa (Fill Rate)’’;
𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼2 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_2 ‘’Entregas na Quantidade Certa (Fill Rate)’’;
𝑤𝐾𝑃𝐼_3 - Peso do KPI_3 ‘’Entregas Perfeitas_Linhas de Produto (OTIF- On Time In Full)’’;
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(3)

𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼3 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_3‘’Entregas Perfeitas_Linhas de Produto (OTIF- On
Time In Full)’’;
𝑤𝐾𝑃𝐼_4 - Peso do KPI_4 ‘’Entregas Perfeitas_Caixas (OTIF- On Time In Full)’’
𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼4 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_4 ‘’Entregas Perfeitas_Caixas (OTIF- On Time In
Full)’’
𝑤𝐾𝑃𝐼_5 - Peso do KPI_5 ‘‘Linhas Não Faturadas e Não Entregues’’;
𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼5 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_5 ‘‘Linhas Não Faturadas e Não Entregues’’;
𝑤𝐾𝑃𝐼_6 - Peso do KPI_6 ‘‘Caixas Não Faturadas e Não Entregues’’;
𝑣𝑝𝑑 (𝐾𝑃𝐼6 ) - Valor parcial de desempenho no KPI_6 ‘‘Caixas Não Faturadas e Não Entregues’’.

Para o valor agregado de desempenho das famílias de KPIs (ver Equação 3), foi necessário definir em
conjunto com a Eurest, por forma a facilitar a análise do dashboard por parte da mesma, a definição de
um limiar global, assente num nível de 70%. Seguindo esta lógica, sempre que uma família revelar um
valor agregado igual ou superior a 70%, o impacto no processo logístico da Transaire será considerado
positivo. Ao invés, caso o valor agregado de qualquer uma das cinco famílias for inferior a 70%, o
impacto no processo logístico será considerado negativo.

Para o cálculo da medida de desempenho global foram agregados todos os KPIs (ver Equação 4).
26
𝑉𝐴 (𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) = 𝜀𝑖=1
𝑤𝑖 ∗ 𝑣𝑖 (𝐾𝑃𝐼𝑖 )

(4)

Onde:
𝑉𝐴(𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) – Valor agregado global de desempenho das famílias de KPIs (valor global do desempenho
do processo logístico);
𝑤𝑖 - Peso do 𝐾𝑃𝐼𝑖 ;

𝑣𝑖 (𝐾𝑃𝐼𝑖 ) - Valor parcial de desempenho no 𝐾𝑃𝐼𝑖 .
Na mesma folha existe ainda a área das bonificações/penalizações, bem como a área dos semáforos.
Visto que só existem três KPIs core, i.e., KPIs que estão sujeitos à atribuição de bonificações e/ou
penalizações face aos seus desempenhos, é apresentada uma tabela resumo com somente os
desempenhos desses três KPIs em cada um dos meses do trimestre selecionado. Esta tabela resumo
existe para ambas as categorias de produto e é acompanhada da metodologia semáforo que indica a
percentagem de KPIs (relativamente ao trimestre selecionado) que face ao desempenho obtido, estão
associados do semáforo: cor verde (associada a um bom desempenho), cor amarela (associada a um
desempenho intermédio) e cor vermelha (associada a um bom desempenho). As luzes dos semáforos
têm por base os limiares da metodologia semáforo aplicados a cada um dos KPIs (ver secção 5.3.3).
Ainda na mesma folha, a quarta área diz respeito ao peso das famílias de KPIs, no qual é possível terse acesso ao peso referência de cada família, bem como ao valor agregado de cada família de KPIs
em cada mês.
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A terceira folha, tal como o próprio nome induz, ‘’Introdução de Dados’’, é a única folha que permite a
inserção de dados por parte do utilizador. Nesta folha há total ausência de fórmulas, funcionando
apenas como um resumo da quinta folha, ‘’Dados Tratados’’. Assim, assegura-se a fiabilidade do
dashboard pois não existe o risco de as fórmulas serem total ou parcialmente apagadas, funcionando
esta terceira folha à semelhança de uma folha de segurança. A quinta, de nome ‘’Dados Tratados’’,
funciona como que a base de dados (alimentação) do dashboard, na qual é possível ter acesso a todas
as fórmulas de cálculo e se se justificar, proceder a alterações nas mesmas.
Por último, a quarta folha do ficheiro, designada enquanto ‘’KPIs_Informações de Referência’’ contém
como o próprio nome indica, informações de referência para cada um dos KPIs, i.e., o nome de todos
os KPIs, acompanhados da sua respetiva família de KPIs, unidade de medida do desempenho, o peso
para cada indicador resultante da ponderação hierárquica no software (ver secção 4.5.1) e ainda, os
valores/limiares de referência que permitem ao utilizador perceber se determinado desempenho teve
influência positiva ou negativa no processo logístico.
Desenvolvimento do Dashboard
Com base nos dados disponibilizados, foi possível desenvolver-se a ferramenta digital pretendida com
o objetivo de monitorizar o desempenho logístico da Transaire nas duas categorias de produto em que
opera para o seu cliente Eurest. O dashboard desenvolvido designa-se por ‘’Dashboard_Trimestral’’. A
ferramenta desenvolvida assegura uma visualização personalizada e dinâmica da informação relevante
para o processo, podendo o utilizador escolher ver a informação individualizada ou sob a forma de
grupos (por KPI; por família de KPIs; e por trimestre). Quando existe adição de informação é efetuada
automaticamente uma análise aos dados, traduzindo-se em gráficos e possibilitando a identificação
das áreas críticas pela utilização da metodologia semáforo. A interface visual mostra-se na
Figura 21. Importante notar que alguns dos KPIs por não terem valores associados, foi necessário
proceder-se a um reajustamento dos pesos dos KPIs da família a que esse mesmo indicador sem
valores pertencia, assegurando sempre o peso da família respetiva e que o somatório dos pesos de
todos os 26 KPIs fosse 100%. No entanto, o dashboard encontra-se preparado para receber valores
nos KPIs que não os têm, assegurando a sua contabilização futura.
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Figura 21- Protótipo de dashboard para o primeiro trimestre de 2018 (Janeiro, Fevereiro e Março).
Conclusões do capítulo
O presente capítulo tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta visual
(dashboard) para monitorização do processo logístico da Transaire. A motivação associada ao
desenvolvimento do dashboard prendeu-se com o facto de o processo de análise de dados, enviados
pela Transaire para a Eurest, ser bastante moroso e muito pouco conclusivo. Isto porque os dados
recebidos pela Eurest não sofriam qualquer tratamento, tendo de ficar alocado um membro do
Departamento de Compras da Eurest responsável por tratar os vários documentos enviados pela
Transaire (via mail) e desenvolver um ficheiro resumo. Por forma a colmatar algumas das ineficiências
associadas a este processo de receção e tratamento de dados, o dashboard desenvolvido já contêm o
registo de dados e também conclusões sob a forma de gráficos e outros diagramas visuais. O mesmo
será partilhado em formato nuvem, o que além da monitorização mensal habitual, permite um maior
controlo de todo o processo logístico da Transaire, possibilitando ao Diretor de Compras visitar os
documentos e fazer as atualizações dos mesmos em tempo real. Para o desenvolvimento da interface
foi necessário proceder a uma análise do sistema atual utilizado, definir pré-requisitos para o novo
sistema de monitorização, desenvolver uma base de dados e, definir os limiares da metodologia
semáforos para facilitar a análise por parte do utilizador em relação ao desempenho em cada indicador.
Estabeleceram-se as fontes de dados, as entidades responsáveis por registá-los e por monitorizá-los,
a periodicidade de input de dados e de monitorização dos mesmos, podendo neste caso ser mensal ou
trimestral. Alguns dos dados no dashboard continuam a ser introduzidos manualmente, sendo que
outros provêm de questionários ou do software de gestão de stocks. Tendo em conta que o dashboard
construído está apoiado no modelo aditivo, i.e., um desempenho positivo de um KPI, no final, pode-se
traduzir num efeito de compensação sobre outro KPI com desempenho negativo, sendo este último
desempenho como que camuflado tanto no resultado de desempenho de cada uma das famílias de
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KPIs, como no desempenho global do processo de operação logística, sugere-se a análise individual
do desempenho de cada KPI, por forma a que não existam desempenhos negativos compensados por
desempenhos positivos de outros KPIs.
Enquanto propostas de melhoria futura, ambas as empresas devem apostar em sistemas de ERP
(Enterprise Resource Planning) por forma a automatizar os processos, evitando erros e assegurando a
transmissão de informação em tempo real. Além disso, deve-se atentar para a importância de recolha
de dados, por forma a não haver nenhum indicador sem dados. Precisará ser feita uma sensibilização
profunda acerca da importância de dados para todos os KPIs pois estes permitem monitorizar o
processo e só com base nestes, é possível tomar iniciativas de melhorias contínuas futuras.
Por fim, o dashboard assegura a monitorização eficiente dos KPIs, permitindo identificar de forma
rápida os desempenhos dos KPIs a partir da metodologia semáforo e, com isto, aferir quais as famílias
de KPIs que são mais críticas para o processo logístico da Transaire e sobre as quais deve existir uma
maior monitorização e controlo.
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6 Conclusões finais do trabalho, limitações e desenvolvimentos
futuros
O presente trabalho, desenvolvido para a empresa do ramo da restauração Eurest Portugal, surgiu com
base na necessidade de monitorização do seu operador logístico, a empresa Transaire. A Eurest tinha
dado início à monitorização do seu processo logístico, assegurado pela Transaire, em outubro de 2017,
com a criação de 6 indicadores de desempenho. Por ser um processo ainda com algumas ineficiências
e bastante prematuro, a proposta para o desenvolvimento deste trabalho surgiu no âmbito de um
estágio de verão na empresa, de julho a agosto de 2017, a título de sugestão do Diretor de Compras e
de Gestão de Cadeias de Abastecimento da Eurest.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foram definidos quatro objetivos prioritários. O primeiro
consistiu na identificação e verificação da adequabilidade dos indicadores que a Eurest utilizava, e
sugerir novos indicadores, caso necessário. O segundo, passou por efetuar uma revisão da literatura
de modo a averiguar quais os métodos mais adequados para abordar o problema em estudo. O terceiro,
serviu para a criação de um modelo multicritério de avaliação de desempenho da Transaire com base
nos indicadores definidos. O último, consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta visual que
permitisse à Eurest monitorizar os indicadores de desempenho definidos para avaliação do processo
logístico da Transaire, tendo como input informações resultantes do modelo de avaliação multicritério
construído e um modelo de dados.
Primeiramente, realizou-se uma descrição detalhada do problema em estudo. Para o efeito, fez-se uma
descrição da empresa Eurest Portugal, abordando a sua história, missão e valores, bem como a
identificação dos seus segmentos de mercado e serviços, culminando com uma descrição do seu
modelo de negócio e dos seus respetivos processos, e ainda com a enumeração dos 6 indicadores de
desempenho utilizados pela Eurest até então. Nesta etapa cumpriu-se com um dos objetivos do
presente trabalho, identificar as medidas de desempenho atualmente utilizadas para monitorizar o
processo logístico da Transaire. Mais adiante e ainda na mesma etapa, foi feito um enquadramento da
Transaire, operador logístico da Eurest, e também uma contextualização das interações entre as duas
empresas.
A segunda etapa compreendeu uma revisão da literatura sobre os métodos utilizados para resolução
de problemas semelhantes, mesmo que em contextos diferentes e a partir do qual foi possível extrair
informação para dar suporte ao enquadramento teórico utilizado. Como fruto desta etapa foi possível
concluir quais os métodos a utilizar na etapa seguinte. Para a estruturação do problema definiu-se o
mapa causal como o método mais adequado no âmbito do problema em estudo, a partir do qual foi
possível averiguar os pontos mais suscetíveis de gerar problemas à relação Eurest-Transaire.
Adicionalmente, foi possível selecionar-se a abordagem de medição de desempenho mais adequada,
recorrendo ao MACBETH, uma vez que é capaz de produzir uma medida quantitativa representante da
atratividade de desempenho, tendo por base julgamentos qualitativos por parte do decisor. Ficou assim
rematado o segundo objetivo do trabalho.
Escolhidos os métodos, avançou-se para o desenvolvimento do modelo. Nesta fase, foi elaborado um
mapa causal, com recurso ao software Decision Explorer, por forma a assegurar a estruturação do
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problema. Sequencialmente e com base nos resultados extraídos do mapa causal, foram desenvolvidos
22 novos indicadores de desempenho, perfazendo um total de 26 indicadores ajustados e adequados
à monitorização desta parceria, organizados em 5 famílias (Entregas, Nível de Serviço- Unidades
Eurest, Nível de Serviço- Fornecedores, Stock e, por fim, Motivos de Falhas nas Entregas às Unidades
Eurest). Os indicadores desenvolvidos serão implementados a nível contratual e acompanhados das
respetivas bonificações e penalizações.
Em conjunto com os decisores, com o propósito de se medir o valor da atratividade agregada dos
indicadores de desempenho definidos e a fim de analisar o desempenho do processo logístico,
desenvolveu-se um modelo multicritério de avaliação, com recurso ao software M-MACBETH. Foi
associado um descritor de desempenho a cada indicador, e definido um nível ‘’Bom’’ e outro ‘’Neutro’’
que serviram como desempenhos de referência. O MACBETH foi utilizado para criar uma função de
valor para cada KPI e para ponderar hierarquicamente os KPI. Da ponderação hierárquica foi possível
inferir que os indicadores com maior influência no processo logístico, i.e., com maiores coeficientes de
ponderação associados, são: Entregas Perfeitas (Linhas de Produto) /Nível de Serviço Logístico (OTIFOn Time In Full) (8,07%), Entregas Perfeitas (Caixas)/Nível de Serviço Logístico (OTIF- On Time In
Full) (7,17%), Cumprimento dos Dias de Stock (7,10%), Entregas no Prazo (On Time Delivery) (5,83%),
Reclamações/DTC_011 (5,73%), Reposição (5,50%), Tempo de Ciclo da Logística Inversa (5,33%) e
Valor Onze Dias de Stock (5,33%). Por outro lado, as famílias de KPIs que têm mais influência sobre o
valor de desempenho global do processo, são: Nível de Serviço (Cliente- Unidades Eurest), Entregas
e Stock, com respetivamente, 37,76%; 29,59% e 17,76% de peso.
Cumprindo a última etapa deste trabalho e utilizando os resultados do modelo multicritério de avaliação
desenvolvido na etapa anterior, desenvolveu-se uma ferramenta visual (dashboard) para as duas
categorias de produto da Eurest que estão a cargo da Transaire – ‘’Frozen & Chill’’e ‘’Ambiente’’. O
dashboard irá substituir os 5 ficheiros e o conjunto de 4 emails trocados mensalmente por ambas as
entidades envolvidas no processo e permitirá uma atualização constante da informação, sem
necessidade de descarregamento de ficheiros, visto que estará alojado em regime nuvem, sendo os
documentos partilhados por ambas as empresas. Deste modo o dashboard tornará a comunicação via
mail entre as duas empresas obsoleto e permitirá uma monitorização mais assídua, permitindo uma
resolução mais eficiente dos problemas.
Nesta ferramenta será possível aos utilizadores não só inferir o desempenho individual de cada KPI,
bem como das cinco famílias de KPIs definidas e de todo o processo logístico. No entanto, as medidas
de desempenho desenvolvidas bem como os níveis de desempenho das respetivas medidas deverão,
no futuro, ser alvo de ajustamento sempre que necessário, tendo em conta que a realidade logística é
bastante dinâmica e é importante assegurar sempre a adequabilidade dos indicadores à realidade
logística em que a Eurest se insere.
Para construir o dashboard foi necessário proceder a uma análise do sistema de monitorização atual,
concluir quais as suas limitações e definir os seus pré-requisitos, bem como identificar o modelo de
dados a utilizar. O dashboard foi desenvolvido com base na metodologia semáforo, por forma a tornar
mais intuitivo o processo de análise e extração de conclusões por parte do utilizador.
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O presente trabalho foi acompanhado pelos decisores da Eurest e pode concluir-se que resultou numa
sinergia positiva tanto para a autora, bem como para as empresas alvo de estudo. Para a autora,
enquanto aluna do mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, porque foi toda uma caminhada de
aprendizagem, uma aplicação de conhecimentos e um contacto com a realidade da indústria. Para as
empresas, por lhes permitir ter uma visão de todo o processo logístico e, com isto, assegurar uma
monitorização eficiente dos resultados.
No âmbito das dificuldades que a autora se deparou na elaboração do presente trabalho, as mesmas
disseram respeito à construção do mapa causal no software Decision Explorer e quanto à organização
dos conceitos e ao estabelecimento de relações causa-efeito entre eles. Outra dificuldade, mas
gradualmente ultrapassada no decurso do trabalho, coincidiu com o capítulo da revisão da literatura,
no qual a maior preocupação foi extrair o máximo de informação possível e contextualizá-la com o
problema em estudo. No âmbito da estruturação do modelo, a dificuldade encontrada cinge-se com o
desenvolvimento do modelo de avaliação multicritério, para o qual foi necessário extrair julgamentos
dos decisores. Pelo facto de os decisores não estarem familiarizados com o modelo, a contextualização
e explicação do mesmo foi um processo algo moroso e fonte de algumas dúvidas. A última dificuldade,
igualmente ultrapassada, prendeu-se com a construção do dashboard. Por ausência de familiarização
com a ferramenta Microsoft Excel e com todas as suas propriedades, o processo de construção da
ferramenta visual foi algo moroso e fonte de muitas dúvidas.
A título de oportunidades de melhoria, sugere-se a automatização dos processos. Até então, grande
parte dos dados que alimentam a ferramenta visual (dashboard) são resultado do input manual, i.e.,
para alimentar o modelo de dados, diariamente são afetos recursos o que se traduz num consumo de
tempo e numa constante fonte de erros. Outra oportunidade de melhoria passa pela sensibilização de
ambas as empresas (Eurest e Transaire) e respetivos departamentos responsáveis por alimentar o
dashboard, face à importância do processo de recolha de dados e da monitorização dos KPIs. Esta
consciencialização pode ser feita via formação. Ainda no âmbito da necessidade premente de dados,
é crucial a sensibilização das próprias unidades Eurest para o efeito, visto que a taxa de resposta a
questionários enviados pela Eurest para monitorização do seu serviço é de apenas 20%, podendo um
destes motivos assentar numa falta de acompanhamento da Eurest às suas unidades. Adicionalmente,
depois de uma fase de experimentação do protótipo (dashboard) deverá ser desenvolvido um programa
de computador que efetue as operações nele implementadas, ligado a uma base de dados que
mantenha toda a informação relevante de modo organizado e consistente, o que não é garantido por
um sistema de registo de dados baseado numa folha de cálculo Excel.
Por fim, uma das sugestões a reter passa por uma revisão das regras que dão origem a penalizações
e bonificações atribuídas pela Eurest à Transaire, sendo que atualmente só uma muito pequena
diferença em desempenho separa a bonificação da penalização (ex.: se o nível de serviço para o KPI
‘’Entregas Perfeitas (Linhas de Produto)’’ é atingido com um desempenho de 98%, a Transaire é alvo
de bonificação; em contrapartida, se for atingido um desempenho de 97,9% pela Transaire, a mesma
é alvo de penalização). É de realçar que a percentagem de bonificação, independentemente do
acréscimo de desempenho face ao limiar de referência, é sempre a mesma, i.e., se for atingido um
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desempenho de 98% ou de 100% no KPI ‘’Entregas Perfeitas (Linhas de Produto)’’, a Transaire terá
sempre a mesma bonificação (0,3% sobre a sua faturação). A mesma realidade é aplicada no âmbito
das penalizações, a que corresponde sempre a mesma penalização, quer a Transaire tenha um
desempenho pouco penalizador ou substancialmente penalizador para a Eurest. Estas regras podem
ser fonte de alguma desmotivação e desincentivo para a melhoria contínua da Transaire,
designadamente por poder levar a Transaire a cumprir somente os mínimos exigidos.
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Anexo I- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de
Alverca em 2016 (Regime de Refrigeração e Congelação)
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Anexo II- Avaliação do serviço prestado pela Transaire de Mira
D’Aire em 2016 (Regime de Temperatura Ambiente)
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Anexo III- Informação estatística do desempenho da Transaire
em Outubro de 2017

Figura 22- Desempenho dos KPIs no mês de Outubro de 2017.

Figura 23- Nível de Serviço da Transaire em Outubro de 2017.
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Figura 24- Encomendas faturadas vs encomendas não faturadas.

Figura 25- Causas das falhas nas entregas da Transaire.

Figura 26- Unidades satisfeitas vs unidades não satisfeitas.
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Anexo IV- Preparação e entrega da mercadoria encomendada
numa unidade Eurest, pela Transaire
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Anexo V- Aprovisionamento e receção de mercadoria da Eurest,
pela Transaire
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Anexo VI- Processo de devolução de unidade
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Anexo VII- Mapa Causal

Legenda:

Relação causa-efeito
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Anexo VIII- Matrizes de Julgamentos para os KPIs

Figura 27- Matriz de Julgamentos para o KPI_2.

Figura 28- Matriz de Julgamentos para o KPI_3 e KPI_4.

Figura 29- Matriz de Julgamentos para o KPI_5.

Figura 30- Matriz de julgamentos para o KPI_6.
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Figura 31- Matriz de Julgamentos para o KPI_7.

Figura 32- Matriz de Julgamentos para o KPI_8.

Figura 33- Matriz de Julgamentos para o KPI_9.

Figura 34- Matriz de julgamentos para o KPI_10.

Figura 35- Matriz de julgamentos para o KPI_11.
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Figura 36- Matriz de julgamentos para o KPI_12.

Figura 37- Matriz de julgamentos para o KPI_13.

Figura 38- Matriz de julgamentos para o KPI_14 e KPI_15.

Figura 39- Matriz de Julgamentos para o KPI_16.
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Figura 40- Matriz de Julgamentos para o KPI_17.

Figura 41- Matriz de Julgamentos para o KPI_18.

Figura 42- Matriz de julgamentos para o KPI_19.

Figura 43- Matriz de julgamentos para o KPI_20.

104

Figura 44- Matriz de Julgamentos para o KPI_21.

Figura 45- Matriz de Julgamentos para o KPI_22.

Figura 46- Matriz de Julgamentos para o KPI_23 e KPI_24.

Figura 47- Matriz de Julgamentos para o KPI_25.

105

Anexo IX- Escalas de pontuação para os KPIs

Figura 48- Função de valor para o KPI_2.

Figura 49- Função de valor para o KPI_3 e KPI_4.

Figura 50- Função de valor para o KPI_5.

Figura 51- Função de valor para o KPI_6.

Figura 52- Função de valor para o KPI_7.
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Figura 53- Função de valor para o KPI_8.

Figura 54- Função de valor para o KPI_9.

Figura 55- Função de valor para o KPI_10.

Figura 56- Função de valor para o KPI_11.

Figura 57- Função de valor para o KPI_12.
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Figura 58- Função de valor para o KPI_13.

Figura 59- Função de valor para o KPI_14 e KPI_15.

Figura 60- Função de valor para o KPI_16.

Figura 61- Função de valor para o KPI_17.

Figura 62- Função de valor para o KPI_18.
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Figura 63- Escala de ponderação para o KPI_19.

Figura 64- Matriz de julgamentos para o KPI_20.

Figura 65- Matriz de julgamentos para o KPI_21.

Figura 66- Escala de ponderação para o KPI_22.

Figura 67- Escala de ponderação para o KPI_23.
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Figura 68- Escala de ponderação para o KPI_24.

Figura 69- Escala de ponderação para o KPI_25.

Figura 70- Escala de ponderação para o KPI_28.
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Anexo X- Matrizes de julgamento da ponderação hierárquica para cada
grupo de critérios

Figura 71- Matriz de julgamento para o grupo de critérios ‘’Service Level (Cliente- Unidades Eurest)’’: {CR5,
(…), CR14}.

Figura 72- Matriz de julgamentos para o grupo de critérios ‘’Stock’’: {CR16, CR17, CR18, CR19}.

Figura 73- Matriz de julgamento para o grupo de critérios ‘’Motivos Falhas nas Entregas às unidades
Eurest’’: {CR24, CR25, CR26, CR27, CR28}.
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Anexo XI- Termómetros MACBETH e histogramas de ponderação para
cada grupo de critérios

Figura 74- Termómetro MACBETH (à esquerda) e histograma de pesos (à direita) para o grupo de critérios
‘’Service Level (Cliente- Unidades Eurest)’’: {CR5, CR6, (…), CR14}.

Figura 75- Termómetro MACBETH (à esquerda) e histograma de pesos (à direita) para o grupo de critérios
‘’Stock’’: {CR16, CR17, CR18, CR19}.

Figura 76- Termómetro MACBETH (à esquerda) e histograma de pesos (à direita) para o grupo de critérios
‘’Motivos Falhas Entregas nas unidades Eurest’’: {CR24, CR25, CR26, CR27, CR28}.
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