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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O problema e sua relevância 

A instabilidade dos mercados e a intensa competição entre as empresas vêm se 

tornando cada vez mais um novo desafio para os gerentes. O chamado processo de 

globalização expandiu significativamente a oferta de produtos em muitos setores 

industriais, sem que tenha havido um aumento proporcional no consumo. Com isto, 

as dimensões competitivas mais comuns como custo, qualidade e desempenho das 

entregas vêm dando lugar a uma nova tendência na qual o cliente exige cada vez 

mais produtos customizados com preços competitivos e aumento no nível de 

serviços. A flexibilidade para responder a estas novas exigências tornou-se um novo 

diferencial competitivo para as empresas. A lógica da customização em massa – 

mass customization – que visa compatibilizar as vantagens da produção em massa e 

da produção customizada é a nova perspectiva a ser atingida.  

Os avanços na tecnologia da informação têm permitido às empresas atenuar este 

tradicional trade-off entre oferecer ao consumidor um produto com preço 

competitivo e ao mesmo tempo diferenciado ou customizado às suas necessidades. A 

quebra desse paradigma vem sendo obtida também, pelo estabelecimento de 

parcerias e pela extrapolação do foco de gestão para toda a cadeia de suprimentos, 

com a utilização da tecnologia da informação para aumentar a eficiência dos 

processos de negócio ao longo dessa cadeia. 

Mentzer (2004), menciona que a mass customization somente pode ser alcançada por 

meio do envolvimento de empregados, fornecedores, distribuidores, varejistas e do 

próprio consumidor final. 

Hayes et. al (2005), utilizaram a expressão “nova economia” para definir essa nova 

lógica dos negócios, considerando que ela inclui uma combinação de três fatores, 

quais sejam, a globalização das operações, a utilização intensa da TI e a formação de 

redes de parcerias entre as empresas. 

No início do estabelecimento dessa nova lógica, havia a expectativa de que os 

negócios na nova economia pudessem ser suportados unicamente pelas ferramentas 

da tecnologia da informação de última geração, o que acabou mostrando-se uma 
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visão equivocada. Apesar da tecnologia da informação ter se tornado imprescindível 

no mundo dos negócios, não basta para uma empresa vender seu produto através de 

um site bem projetado se esse processo não vier acompanhado de um processo de 

entrega desse produto ao cliente. O processo de entrega do produto depende 

fundamentalmente de processos logísticos básicos como a gestão de estoques, o 

processamento de pedidos e a distribuição. Em muitas situações, a obtenção de 

vantagens competitivas tem sido feita por meio de inovações nos processos 

logísticos ao longo de uma cadeia, como é o caso de empresas como a Dell e a 

Hewlett-Packard.  

Nesse contexto, a gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management - 

SCM), tem sido reconhecida gradativamente como a atividade de integração dos 

“processos-chave” de negócio através da cadeia. Em contraposição a uma visão 

restrita observada ainda em alguns representantes do meio empresarial segundo os 

quais, a gestão da cadeia de suprimentos não passa de um novo nome para o conceito 

de logística integrada, o fato é que ela significa muito mais do que a simples 

extensão das atividades da logística além das fronteiras de uma organização.  

Croxton et al. (2001), recomendam a adoção da definição dada pelo Global Supply 

Chain Forum, segundo o qual: “A gestão da cadeia de suprimentos consiste na 

integração dos processos-chave de negócios do usuário final aos fornecedores 

iniciais que fornecem produtos, serviços e informações que adicionem valor ao 

consumidor e a outros stakeholders.” 

Na percepção do consumidor final, o valor adicionado é função do desempenho da 

cadeia no serviço a ele prestado. Do ponto de vista da logística, esse desempenho 

inclui quatro dimensões que são, a velocidade, a consistência no atendimento dos 

pedidos, a habilidade na comunicação com o cliente e a flexibilidade no atendimento 

às suas exigências (Coyle, Bardi e Langley, 2003). 

Para muitos autores, o aumento do nível de serviço ao cliente, ou customer service, 

decorre dos conceitos de gestão da cadeia de suprimentos e requer a integração total 

dos processos de negócio ao longo dessa cadeia, além da excelência operacional das 

empresas (Bowersox, 2001; Lambert, Stock e Ellram, 1998; Mentzer, 2004; Coyle, 

Bardi e Langley, 2003).  
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Contudo, o estabelecimento da relação entre a integração de processos e o 

desempenho da cadeia de suprimentos no serviço ao cliente, ainda carece de estudos 

mais aprofundados. No caso específico da cadeia calçadista da cidade de Franca, 

objeto de estudo desta pesquisa, dada sua importância econômica e necessidade de 

reposicionamento no mercado internacional, pretende-se que este trabalho forneça 

novos subsídios que permitam demonstrar a importância da integração de processos 

no sentido de elevar o nível de serviços prestados aos clientes, com a conseqüente 

melhoria da competitividade da cadeia. 

1.2 Objetivos de pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho é identificar em que medida o desempenho no 

serviço ao cliente está relacionado à integração dos processos entre os fabricantes de 

calçados da cidade de Franca e seus clientes no mercado globalizado. 

Para a obtenção de dados que permitissem o alcance deste objetivo principal foram 

definidos os seguintes objetivos intermediários: 

1. Determinar os fatores de integração dos processos logísticos e os elementos do 

serviço ao cliente na cadeia de suprimentos; 

2. Propor matriz de relacionamento entre os fatores de integração dos processos e 

os elementos do serviço ao cliente; 

3. Estabelecer critérios para medição do grau de integração dos processos na 

cadeia calçadista francana e do seu desempenho no serviço ao cliente; 

4. Aplicar os critérios estabelecidos para prospectar informações estruturadas e 

detalhadas da cadeia; 

5. Analisar os dados obtidos e identificar evidências de relacionamento entre o 

desempenho no serviço ao cliente e o grau de integração dos processos 

logísticos, na cadeia calçadista francana. 
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1.3 Delimitação do escopo da pesquisa 

A pesquisa de campo conduzida tem como objeto de estudo a cadeia calçadista da 

cidade de Franca em São Paulo, a qual constitui-se em um exemplo consolidado e de 

resultados concretos já obtidos de uma cadeia de suprimentos setorial. Na região de 

Franca encontram-se empresas representantes de todas as etapas do processo 

produtivo, desde os fornecedores das matérias-primas utilizadas até os representantes 

do consumidor final, além do que, pela sua característica fortemente exportadora a 

cadeia está inserida na “nova economia”, estando sujeita às mais atuais tendências e 

exigências do mercado internacional, não só em relação à qualidade do produto 

como também em relação ao nível de serviço prestado aos clientes, os quais são 

representados na região por grandes agentes exportadores. Como foco do estudo 

foram selecionadas as 10 maiores empresas exportadoras de calçados da região, as 

quais representam cerca de 70% do volume exportado. Nestas empresas, o objetivo 

da pesquisa foi avaliar o grau de integração dos processos logísticos com seus 

clientes no mercado internacional.  

Também foram contatados escritórios de agenciamento de exportações da região, por 

meio dos quais foi feito o contato com clientes importadores de calçados para a 

avaliação do desempenho da cadeia no serviço aos clientes. 

1.4 Procedimentos metodológicos 

1.4.1 Abordagem 

Dados os objetivos propostos para esta pesquisa e a abrangência do problema 

colocado, a abordagem utilizada é do tipo exploratória, com vistas a proporcionar 

maior familiaridade com o problema e a constituir novas hipóteses que possam ser 

testadas em pesquisas subseqüentes. A análise dos dados obtidos é de natureza 

qualitativa. 

Segundo Lazzarini (1995), pesquisas exploratórias de cunho mais qualitativo, são 

mais aplicáveis em situações onde se deseja aprimorar idéias e aprofundar o 

entendimento sobre determinado problema. 

Bryman (1989) afirma que a característica mais importante da abordagem 

qualitativa, em oposição à abordagem quantitativa, é a ênfase na perspectiva do 
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indivíduo sendo estudado. Enquanto a pesquisa quantitativa é impulsionada por um 

conjunto de considerações prévias, derivadas de teorias ou da literatura, a pesquisa 

qualitativa evita a noção de que o pesquisador é a fonte do que é relevante e 

importante em relação ao domínio estudado. Assim, o pesquisador qualitativo 

procura eleger o que é importante para os indivíduos pesquisados e qual a 

interpretação deles em relação ao ambiente. Nesse contexto, os dois métodos de 

coleta de dados mais proeminentes na abordagem qualitativa em pesquisa 

organizacional são a observação participativa e as entrevistas não-estruturadas ou 

semi-estruturadas, usualmente acompanhadas da coleta de documentos. Esses 

métodos objetivam limitar ao mínimo as pessoas entrevistadas visando captar as suas 

perspectivas e interpretações. 

Bryman (1989) faz um comparativo entre a abordagem quantitativa e a qualitativa 

segundo sete características, conforme mostrado na tabela 1.1: 

Características Abordagem Quantitativa Abordagem Qualitativa 
Ênfase na interpretação do 
entrevistado em relação à pesquisa. 

Menor Maior 

Importância do contexto da 
organização pesquisada. 

Menor Maior 

Proximidade do pesquisador em 
relação aos fenômenos estudados. 

Menor Maior 

Alcance do estudo no tempo. Instantâneo Intervalo maior 

Número de fontes de dados. Uma  Várias 

Ponto de vista do pesquisador. Externo à organização Interno à organização 

Quadro teórico e hipóteses. Definidos rigorosamente Menos estruturados 

Tabela 1.1: Quadro comparativo entre as abordagens quantitativa e qualitativa 

Fonte: Bryman (1989) 

Assim, este trabalho adota a abordagem qualitativa, uma vez que: 

• Há uma maior ênfase na interpretação dos entrevistados em relação à pesquisa; 

• Há uma maior importância do contexto da cadeia pesquisada; 

• Há a proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados; 

• O alcance do estudo no tempo não é instantâneo; 
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• O ponto de vista do pesquisador é interno à organização; 

• O quadro teórico e as hipóteses são relativamente menos estruturados. 

1.4.2 Metodologia de pesquisa 

O procedimento de pesquisa adotado para a coleta dos dados necessários é o estudo 

de caso, uma vez que esse é o método mais adequado, segundo Yin (2001), quando o 

controle que o pesquisador tem sobre os eventos é muito reduzido. Além disso, o 

estudo de caso é também o mais recomendado para descrever e avaliar situações em 

que a questão de pesquisa é do tipo “como” e, o objetivo é o entendimento e a 

exploração em profundidade do fenômeno estudado. Para Yin (2001), o estudo de 

caso não representa uma amostra, e o objetivo do pesquisador é expandir e 

generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências 

(generalização estatística). Assim, Yin (2001), define estudo de caso como sendo: 

“uma pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos 

dentro de seu contexto real, quando as fronteiras entre fenômeno e 

contexto não são claramente evidentes e, na qual múltiplas fontes 

de evidências podem ser utilizadas.” 

Segundo Ellram (2006), o método do estudo de caso vem se tornando mais bem 

aceito em pesquisas relacionadas à gestão de operações e a cadeia de suprimentos, 

como uma forma legítima e válida de adicionar subsídios a este campo de 

conhecimento que outros tipos de abordagem não conseguem suprir. Segundo a 

autora, os estudos de caso são úteis nas pesquisas relacionadas a cadeia de 

suprimentos, devido ao grau de implementação limitado do fenômeno de interesse. 

Para Wright et al.(2006), a cadeia de suprimentos é ainda uma área em descoberta e 

construção, estando portanto num estágio não apropriado para pesquisas de cunho 

quantitativo. Como um fenômeno relativamente novo, para esses autores a gestão da 

cadeia de suprimentos tem muito a ganhar com a ampla aplicação dos estudos de 

caso nas pesquisas nesta área. 

Para Eisenhardt (1989), um dos objetivos que podem ser alcançados por meio das 

evidências coletadas num estudo de caso é a geração de novas teorias, uma vez que 

seu foco está no entendimento das dinâmicas presentes nos casos estudados. 
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Dois aspectos relevantes, mencionados pelos autores citados como necessários para 

garantir a validade das conclusões obtidas por meio dessa metodologia de pesquisa, 

são a utilização de múltiplas fontes de evidências e, a escolha de amostras focadas no 

objeto de estudo que possam ser observadas com transparência. 

Além de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas conduzidas nas empresas 

selecionadas como foco do presente estudo, outras fontes de evidências foram 

utilizadas como visitas in-loco, depoimentos de representantes de instituições locais 

ligados ao setor, coleta e análise de documentos fornecidos pelas empresas e análise 

de dados estatísticos disponíveis em sites da Internet. 

Estes aspectos foram considerados na delimitação do escopo da pesquisa e no seu 

planejamento, conforme descrito no capítulo 6. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está organizado nos seguintes capítulos: 

No Capítulo 1 são apresentadas as justificativas que demonstram a relevância do 

tema abordado, os objetivos da pesquisa, as questões levantadas e os procedimentos 

metodológicos utilizados. 

O Capítulo 2 tem como objetivo apresentar as principais características que definem 

o contexto da chamada nova economia, abordando o papel das operações logísticas 

nesse contexto. 

O Capítulo 3 apresenta os principais conceitos relacionados à gestão da cadeia de 

suprimentos, enfatizando a questão da integração de processos como variável 

essencial para o seu desempenho. 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os novos parâmetros de avaliação de 

desempenho no contexto da nova economia, na perspectiva dos clientes, definindo-se 

a expressão “serviço ao cliente”. 

O Capítulo 5 discorre sobre a importância da cadeia calçadista para a economia 

brasileira, apresenta as tendências globais neste setor e finaliza mostrando o contexto 

atual da cadeia calçadista da cidade de Franca frente a essas tendências. 
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O Capítulo 6 descreve o caso estudado, iniciando pelo planejamento elaborado para 

a coleta de dados, a análise e discussão dos dados obtidos e as evidências que 

sustentam as conclusões finais.  

O Capítulo 7 finaliza o trabalho com as considerações tecidas pelo autor e com 

sugestões para estudos futuros. 

1.6 Abrangência/limitações 

Dada a abrangência e a complexidade do problema que este trabalho se propõe a 

tratar, estabeleceu-se como foco do estudo a cadeia calçadista localizada na cidade 

de Franca/SP, por suas características favoráveis aos objetivos pretendidos, 

conforme já mencionado. Convém ressaltar que o escopo desta pesquisa são os 

fabricantes exportadores de calçados da região, que constituem o ponto focal da 

cadeia e seus elos a jusante, os agentes intermediários e seus clientes no exterior. Os 

curtumes, fornecedores do insumo principal para a cadeia, não foram envolvidos na 

pesquisa, uma vez que, logo nas primeiras entrevistas realizadas com o objetivo de 

identificar a estrutura da cadeia e seus membros-chave, ficou clara a dificuldade de 

relacionamento e a situação antagônica entre esses fornecedores e os fabricantes de 

calçados. Considerou-se então que, do ponto de vista da gestão, a cadeia calçadista 

francana tem início somente a partir dos fabricantes. 

Não há pretensões quanto à generalização das conclusões obtidas, dada a 

complexidade e as especificidades de cada uma das cadeias de suprimentos nos 

vários setores econômicos. Além disso, as análises e conclusões obtidas não levarão 

em conta outras variáveis que possam estar relacionadas ao desempenho da cadeia, 

tais como estruturas de governança ou fatores macro-econômicos, uma vez que o 

objetivo principal é contextualizar e aprofundar o conhecimento sobre a relação entre 

a integração de processos e o desempenho no serviço ao cliente, tendo como base o 

caso específico da cadeia objeto do estudo. Pretende-se que este trabalho tenha como 

mérito sugerir novas hipóteses que possam ser testadas em estudos futuros sobre o 

tema tratado. 
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2 A NOVA ECONOMIA 

Durante as duas últimas décadas, a revolução da tecnologia da informação deu 

origem a um novo tipo de capitalismo, que é profundamente diferente daquele 

formado durante a Revolução Industrial ou daquele que emergiu após a 2a Guerra 

Mundial. As empresas passaram a enfrentar um ambiente de instabilidade e intensa 

competição, onde o fluxo de capital não mais encontra barreiras e onde os clientes 

tornam-se cada vez mais exigentes, dada a facilidade de acesso aos novos bens e 

serviços. 

A Revolução Digital tem transformado a sociedade da era pós-industrial na 

sociedade da informação, assentando suas bases na implementação intensa da 

tecnologia da informação que tem como exemplo maior o advento da cada vez mais 

poderosa Internet. Com isso, a atividade econômica vem rapidamente adquirindo 

características que são substancialmente diferentes daquelas tradicionais, fato que 

vem sendo coletivamente chamado de “Nova Economia”.  

Segundo Hayes et al.(2005), muitas definições para esse termo diferem entre si, 

porém a maioria delas inclui a combinação de três fatores : 

• As atividades globalizadas; 

• A utilização intensa da tecnologia da informação; 

• A formação de redes de parcerias entre empresas, onde os ativos principais são a 

informação e o conhecimento. 

O processo de globalização expandiu significativamente a oferta em diversos setores 

industriais, aumentando assim a pressão pela redução de preços e muitas vezes 

gerando aumento na capacidade ociosa, pois em diversos setores não houve 

expansão proporcional no consumo.  

A tecnologia da informação, por sua vez, por meio da Internet, facilitou 

imensamente o acesso aos mercados de forma que o cliente tem hoje maior número 

de opções e muito maior liberdade de escolha para suprir suas necessidades de 

consumo. Produtos e serviços podem ser comprados e vendidos em qualquer lugar 

do mundo, não importando qual o tamanho da empresa. Informações sobre esses 

produtos e serviços estão disponíveis em tempo real, facilitando a comparação entre 
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eles e modificando a forma pela qual o cliente percebe suas oportunidades de 

compra. 

Sob a perspectiva da gestão das operações, esse novo processo econômico trouxe 

também uma significativa mudança nas dimensões competitivas em diversos setores. 

As dimensões competitivas mais comuns, como custo, qualidade, desempenho de 

entregas e flexibilidade, passaram a ser critérios qualificadores (Hill, 1993), e não 

mais fontes de vantagens competitivas.  

Para Ernst e Kim (2002), embora o acesso aos mercados e a redução de custos 

permaneçam como importantes elementos de competitividade, a lógica da nova 

economia requer que as empresas desenvolvam novas capacidades, tais como, a 

flexibilidade operacional que permita explorar as incertezas do mercado, a redução 

do tempo para lançamento de novos produtos, a capacidade de aprendizado e 

aquisição de novas habilidades e a definição de estratégias de penetração em novos 

mercados. Ernst e Kim (2002) mostram que as corporações multinacionais 

encontram-se numa fase de transição do foco em investimentos e projetos de 

expansão individuais para a liderança de redes globais de produção que integrem 

suas bases de suprimentos, conhecimentos e clientes. 

A tendência mostra que caminhamos para uma situação em que o cliente quer 

produtos cada vez mais customizados, com prazos de entrega cada vez menores e 

confiáveis (Pires, 2004). Para as empresas, isso significa a manutenção de maior 

variedade de produtos e maior flexibilidade para atender às exigências específicas de 

cada cliente.  

Segundo Hayes et al.(2005), as empresas estão sendo forçadas a embarcar em uma 

série de novos programas de melhoria, tais como, a simplificação e compressão dos 

processos de manufatura, o projeto de produtos modularizados, o desenvolvimento 

de sistemas de montagem intercambiáveis e, o estabelecimento de relações de “just-

in-time” com fornecedores e clientes, entre outros, com o objetivo de alcançar a 

lógica da chamada customização em massa, ou mass customization.  

A customização em massa é um conceito que visa compatibilizar as vantagens da 

produção em massa com a produção customizada, o que na visão tradicional da 

indústria são duas formas de produção incompatíveis. Trata-se de uma contradição à 
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teoria de Porter (1980), que identificou duas fontes básicas de vantagem competitiva 

que uma empresa pode ter, a liderança em custo ou a diferenciação e, afirmou que 

uma empresa deve optar por praticar exclusivamente uma dessas estratégias 

competitivas. 

A teoria de Porter (1980), apesar de continuar válida em muitos setores, vêm sendo 

desafiada por muitas empresas que têm conseguido atenuar o tradicional “trade-off” 

entre custo e diferenciação, através da lógica da mass customization. 

Feitzinger e Lee (1997) afirmam que a chave para obter sucesso efetivo com a 

customização em massa consiste em postergar a tarefa de diferenciar o produto para 

um consumidor específico até o último ponto possível na cadeia de suprimentos.  

Três princípios de organização e projeto constituem, segundo esses autores, a base 

para um programa efetivo de customização em massa: 

• O produto deve ser projetado de forma que seja constituído de módulos 

independentes que possam ser montados de diferentes maneiras, facilmente e a 

um custo inexpressivo; 

• Os processos de manufatura devem ser projetados, também, de forma que 

constituam módulos independentes que possam ser transferidos e rearranjados 

facilmente, de maneira que se adaptem da melhor forma possível às 

características da rede de distribuição dos produtos; 

• O posicionamento dos estoques e, a localização, o número e a estrutura das 

instalações de manufatura e distribuição, devem ser projetados para propiciar 

duas capacidades. Em primeiro lugar, a capacidade de fornecer os produtos 

básicos às instalações que executam a customização a um custo adequado e, em 

segundo lugar, flexibilidade e velocidade de resposta para receber os pedidos de 

cada consumidor individualmente e, entregar o produto acabado e customizado 

rapidamente. 

Como se pode concluir, além de implicar em uma nova maneira de elaborar o projeto 

do produto e dos processos produtivos, essa nova abordagem implica também na 

extrapolação do foco da gestão organizacional para toda a cadeia de suprimentos. 

Para isso, é necessário que as empresas que vêm adotando essa nova estratégia 
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invistam no desenvolvimento de parcerias efetivas com os fornecedores e com os 

canais de distribuição, simplificando e agilizando os processos de negócio ao longo 

de toda a cadeia. É esse processo que tem sido chamado de gestão da cadeia de 

suprimentos (Supply Chain Management). 

É nesse contexto da chamada “Nova Economia” aqui definida, no novo grau de 

exigência dos consumidores nela inseridos e, na lógica da customização em massa 

como estratégia para fazer frente a essas novas exigências, que deve ser entendido o 

surgimento e o crescimento da importância da gestão da cadeia de suprimentos. É 

dentro dessa perspectiva que este trabalho é desenvolvido. 
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3 A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

As empresas têm enfrentado atualmente um ambiente complexo e de competição 

acirrada com o advento da globalização e o aumento do nível de exigência dos 

clientes. Esse fato faz crescer consideravelmente o número de competidores no 

mercado capazes de introduzir rapidamente novos produtos e serviços a preços cada 

vez menores e com melhor nível de serviço. Aliado a esses fatores, o processo de 

desverticalização tem se intensificado, fazendo com que as empresas dependam cada 

vez mais dos outros membros de sua cadeia de suprimentos. Diante disso, a 

competição não ocorre mais entre as empresas isoladamente, mas sim entre as 

cadeias de suprimento nas quais essas empresas se inserem (Cristopher, 1997; 

Lambert e Cooper, 2000; Scavarda, 2003). 

Uma cadeia de suprimentos consiste numa série integrada de atividades, englobando 

desde o fornecimento das matérias-primas, até a entrega do produto ao consumidor 

final (Beamon e Ware, 1998). O gerenciamento do fluxo de produção e, do fluxo de 

informações entre todos os membros da cadeia, figura 3.1, tem sido reconhecido 

como uma das principais estratégias para a obtenção de vantagens competitivas. 

 

 

 
CONSUMIDOR 

VAREJISTA

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

FORNECEDOR
FONTE

FLUXO DE INFORMAÇÕES 

 FLUXO DE PRODUÇÃO

Figura 3.1: Os fluxos na cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Lambert e Cooper (2000) 

No entanto, a gestão de uma cadeia de suprimentos não está limitada à gestão do 

fluxo de produção e informações entre fornecedores e o cliente final, mas inclui 

também a gestão de todas as atividades que agregam valor em cada membro da 

cadeia, de forma a proporcionar maior valor ao consumidor final (Kanji e Wong, 

1999).  
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A gestão da cadeia de suprimentos tem sido reconhecida gradativamente, como a 

atividade de integração dos “processos-chave” de negócio através da cadeia. Em 

contraposição a uma visão restrita observada ainda em alguns representantes do meio 

empresarial segundo os quais, a gestão da cadeia de suprimentos não passa de um 

novo nome para o conceito de logística integrada, ela significa muito mais do que a 

simples extensão das atividades da logística além das fronteiras de uma organização. 

Cooper et al. (1997) mostram claramente as diferenças entre os conceitos de 

logística integrada e de gestão da cadeia de suprimentos, mostrando que a gestão da 

cadeia de suprimentos envolve uma gama maior de processos e funções do que 

aqueles da logística. Para esses autores, a logística é: “uma parte dos processos da 

cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e a armazenagem 

eficiente e eficaz de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem 

ao ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos dos clientes”, 

enquanto a cadeia além de ter uma estrutura muito mais complexa, envolve a gestão 

de outros processos-chave para o negócio. 

Croxton et al. (2001), recomendam a adoção da definição dada pelo Global Supply 

Chain Forum, segundo o qual: “A gestão da cadeia de suprimentos consiste na 

integração dos processos-chave de negócios do usuário final aos fornecedores 

iniciais que fornecem produtos, serviços e informações que adicionem valor ao 

consumidor e a outros stakeholders”. 

O mesmo Global Supply Chain Forum, segundo Croxton et al. (2001), identificou 

oito “processos-chave” que compõem o ponto central da gestão da cadeia de 

suprimentos: 

• Gestão do relacionamento com clientes; 

• Gestão do serviço ao cliente; 

• Gestão da demanda; 

• Atendimento dos pedidos; 

• Gestão do fluxo de manufatura; 

• Gestão do relacionamento com fornecedores; 

• Desenvolvimento de produtos e comercialização; 

• Gestão de retornos. 
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Esses oito “processos-chave” percorrem toda a extensão da cadeia e, cruzam cada 

um de seus componentes e suas respectivas áreas funcionais. A integração de cada 

um destes processos dentro de cada organização que compõe a cadeia, assim como 

entre estas organizações, é tarefa primordial para a melhoria de seu desempenho e 

fornecimento de produtos e serviços de maior valor agregado aos clientes. O 

processo de “atendimento de pedidos”, por exemplo, envolve basicamente processos 

logísticos que incluem (Bowersox e Closs, 2001; Ballou, 1999): 

• Processamento do pedido; 

• Gestão de estoques; 

• Armazenamento; 

• Manuseio de materiais e produtos; 

• Embalagem e expedição; 

• Transporte e entrega; 

• Manutenção e gestão de informação. 

Segundo Fleury et al. (2000), o objetivo do processo de atendimento de pedidos é o 

atendimento dos pedidos dos clientes, sem erros e dentro do prazo de entrega 

combinado. 

Mentzer et al. (2001), definem gestão da cadeia de suprimentos como sendo: “a 

coordenação sistêmica e estratégica das funções tradicionais do negócio e das 

táticas entre estas funções, dentro de uma empresa em particular e entre os demais 

componentes da cadeia de suprimentos, com objetivo de melhorar o desempenho no 

longo prazo de cada empresa individualmente e da cadeia como um todo”. Os 

autores ressaltam que um aspecto fundamental da gestão da cadeia de suprimentos é 

a consideração das metas de custos e lucros não só da empresa líder, mas também de 

todas as demais empresas envolvidas. 

Falando sobre o papel da logística na cadeia de suprimentos, Mentzer (2004) sugere 

que o impacto dos processos logísticos na capacidade e na rentabilidade das cadeias 

e das empresas que as integram será cada vez maior. Com isso, os gerentes devem 

desenvolver a habilidade para construir alianças entre estas empresas, além de 

comprometer-se com o planejamento e a integração dos fluxos de informação e, com 

a melhoria dos processos logísticos ao longo da cadeia. 
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3.1 Modelos de gestão da cadeia de suprimentos 

Nos últimos anos, a gestão da cadeia de suprimentos – Supply Chain Management –

tem sido abordada por diversas entidades acadêmicas e empresariais, o que resultou 

na proposição de alguns modelos relevantes. 

Vamos a seguir apresentar e discutir alguns dos principais, procurando destacar suas 

vantagens e deficiências. 

a) O modelo SCOR 

O modelo SCOR (Supply-Chain Operations Reference Model) (Stephens, 2001), é 

considerado o primeiro modelo desenvolvido com o objetivo de melhorar o 

desempenho da cadeia de suprimentos. Foi desenvolvido nos EUA pelo Supply 

Chain Council, formado por grandes empresas, líderes em seus segmentos. 

O modelo do SCOR pode ser considerado como um desdobramento da teoria da 

reengenharia de processos, aplicado à cadeia de suprimentos. Incorpora também os 

conceitos de benchmarking e de análise das melhores práticas (best practices 

analysis) que permitem quantificar o desempenho de empresas similares e 

estabelecer metas baseadas nos melhores e incorporar as melhores práticas e 

soluções de sistemas (softwares) em uso no mercado. 

O SCOR é estruturado em torno de cinco tipos de processos gerenciais distintos, 

quais sejam: planejamento, suprimentos, manufatura, distribuição e retorno. O 

processo de planejamento inclui a gestão da demanda e oferta. O processo de 

suprimentos consiste na obtenção de produtos, sejam de estoque, por encomenda ou 

mediante especificação, incluindo a gestão das atividades de programação de 

entregas, recebimentos, seleção de fornecedores, gestão de estoques, entre outras. O 

processo de manufatura aborda as atividades de programação das atividades 

produtivas, fabricação, embalagem e liberação para entrega, além da gestão dos 

recursos produtivos. O processo de distribuição inclui a gestão de todos os passos do 

pedido, desde o processamento das cotações até a entrega, gestão dos almoxarifados, 

faturamento, carregamento e transporte dos produtos. O processo de retorno aborda a 

gestão das atividades de devolução de matérias-primas e recebimento de devoluções 

de produtos acabados. O SCOR é dividido em três níveis de detalhamento dos 
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processos, onde no nível 1 são definidos amplamente os cinco tipos básicos de 

processos do modelo e traçados os objetivos de desempenho da cadeia. No nível 2, 

chamado de configuração, são definidos os processos de operação da empresa, 

segundo suas características e, no nível 3 cada processo é decomposto em seus 

elementos. A partir desse nível, a decomposição de cada elemento de processo em 

tarefas e atividades, não é abordado pelo modelo SCOR, sendo objeto de 

implementação de forma específica para cada empresa. 

 

Figura 3.2: O modelo SCOR 

 Fonte: PIRES (2004) 

Algumas vantagens do modelo SCOR são destacadas por PIRES (2004) como sendo: 

• Possibilidade de rápida modelagem e entendimento da cadeia de suprimentos; 

• Melhor avaliação, comparação e comunicação mais efetiva dos processos de 

negócio, tanto no âmbito interno como no externo da empresa; 
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• Utilização dos dados de benchmarking e de melhores práticas para definir as 

prioridades, e quantificar os benefícios; 

• Possibilidade de mapeamento dos sistemas (softwares) de tal maneira que se 

possam identificar os que melhor se adaptam às necessidades específicas. 

O modelo SCOR foi desenvolvido no âmbito de grandes empresas dos EUA e, como 

tal, utiliza-se de referenciais de excelência na gestão da cadeia de suprimentos que 

envolvem um alto grau de complexidade operacional que é compatível com esse tipo 

de empresa. O alto grau de complexidade para sua implantação e os investimentos 

necessários em suporte de TI – hardwares e softwares – fazem com que o modelo 

SCOR seja pouco adequado às pequenas e médias empresas. 

Além disso, o modelo SCOR não entra no mérito do nível operacional dos processos 

e, não apresenta ferramentas analíticas adequadas para identificar os potenciais 

pontos de melhoria nesses processos, nem tão pouco para auxiliar na sua 

implementação. 

Pode-se então considerar o modelo SCOR como um ponto de partida para a 

implementação de melhorias na cadeia de suprimentos, mas que não pode ser 

considerado um guia completo, nem adequado a todo tipo de empresa. 

b) O modelo Lean Production 

O termo Lean Production surgiu com o movimento de adaptação das técnicas de 

produção da indústria automobilística japonesa ao mundo ocidental, a partir do 

trabalho da equipe do MIT – Massachusetts Institute of Technology. 

Mais recentemente, as técnicas da produção enxuta têm sido estendidas ao contexto 

da cadeia de suprimentos, a “Lean Supply Chain”, na qual o termo “enxuto” tem 

como foco a remoção das causas de desperdícios nos processos ao longo da cadeia. 

Segundo Jones e Womack (2004), esses desperdícios são caracterizados pelo excesso 

de produção e pela manutenção de estoques desnecessários causados por fluxos 

inconstantes de informação entre as empresas e pelo processo de movimentação de 

lotes ao longo do fluxo e, por transportes desnecessários causados por decisões que 

visam otimizar o desempenho em pontos individuais e não na cadeia como um todo. 
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Ampliando os conceitos da “Lean Supply Chain”, pesquisadores do Reino Unido 

(Hines et al., 2000) desenvolveram o conceito chamado de “Value Stream”, no qual 

a abordagem enxuta é focada nos aspectos que agregam valor ao produto, sob os 

olhos do consumidor final. 

O método utilizado tem como objetivo identificar áreas de desperdício em termos de 

tempo, custo e qualidade ao longo da cadeia. São definidos 7 tipos de desperdícios e 

também 7 ferramentas para mapear e identificar os desperdícios ao longo da cadeia, 

além de uma adaptação da técnica do QFD – Quality Function Deployment 

denominada VALSAT – Value Stream Analysis Tool, cujo objetivo é detectar quais 

as prioridades para redução de desperdícios para otimizar o valor agregado ao 

consumidor final. 

O método do “Value Stream Mapping” é estruturado passo a passo para diagnosticar 

e executar projetos de redução de desperdícios em qualquer tipo de processo e, é 

tipicamente focado nos processos no nível operacional, além de detalhar a utilização 

de ferramentas de simples aplicação em cada passo. No entanto, a lógica do “Value 

Stream Mapping”, assim como da lean production, pressupõem um ambiente 

relativamente estável para a cadeia, com demandas previsíveis, baixa variedade de 

produtos e altos volumes de produção. 

c) O modelo da Ohio State University 

O modelo da Ohio State University enfatiza que a gestão da cadeia de suprimentos 

consiste na integração dos “processos-chave” de negócio desde os fornecedores 

iniciais até o usuário final, que agregam valor ao consumidor e aos demais 

stakeholders.  

O modelo apresentado (Stock e Lambert, 2001) consiste em três elementos inter-

relacionados que são, a estrutura, os processos de negócio e os componentes 

gerenciais da cadeia. 
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Figura 3.3: Elementos da gestão da cadeia de suprimentos  

Fonte: Adaptado de Stock e Lambert (2001) 

A estrutura consiste na configuração da cadeia, nas empresas que fazem parte dela e 

nas suas interligações. Os processos de negócio consistem nas atividades que 

produzem um determinado valor para o cliente e, os componentes gerenciais são as 

variáveis através das quais os processos de negócio são integrados e administrados 

ao longo da cadeia. 

Na estrutura da cadeia a questão principal é definir quem são seus membros, cujos 

autores dividem em primários e suportes.  Os membros primários são aquelas 

empresas que adicionam valor aos processos de negócio necessários para produzir 

um produto ou serviço para um cliente final, ao passo que os membros suporte são 

aqueles que providenciam conhecimento, facilidades ou recursos para os membros 

primários. Também são consideradas as dimensões estruturais da cadeia, no sentido 

horizontal, ou seja, o número de níveis nesse sentido e a posição da empresa focal e, 

a dimensão vertical, ou seja, o número de fornecedores ou clientes em cada um dos 

níveis da estrutura horizontal. 

A questão principal levantada pelos criadores desse modelo é a determinação de 

quais os processos de negócio que devem ser tratados conjuntamente ao longo da 

cadeia. Esses processos são definidos sob a perspectiva da empresa focal da cadeia. 

São identificados oito processos-chave ao longo da cadeia, conforme mostrado na 

figura 3.4. 

 

 

 



 21

 Fluxo de Informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras Marketing
Logística 

Fornecedor de 
2ª camada 

Fornecedor de 
1ª camada Cliente 

final 
Cliente 

Empresa Focal 

Fluxo de Materiais

P&D 
Finanças Produção 

GESTÃO DE RETORNOS

DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM  FORNECEDORES 

ATENDIMENTO DE  PEDIDOS

GESTÃO DO FLUXO DE  PRODUÇÃO

GESTÃO DA DEMANDA

GESTÃO DO SERVIÇO AO CONSUMIDOR

GESTÃO DAS RELAÇÕES COM OS CLIENTES

Figura 3.4: Processos-chave na cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Stock e Lambert (2001) 

Com base na constatação de que integrar e gerenciar todos os processos da mesma 

maneira pode não ser possível e nem mesmo apropriado, os autores propõem quatro 

tipos de gestão a serem aplicados aos processos de negócio ao longo da cadeia, 

segundo o tipo de ligação entre as empresas e o grau de importância do processo: 

• Processos gerenciados: são os processos de negócio conduzidos por um conjunto de 

empresas ao longo da cadeia e considerados críticos para seu desempenho e que 

serão tratados e gerenciados de forma integrada; 

• Processos monitorados: não são tão críticos quanto os processos gerenciados, mas é 

importante que sejam integrados e monitorados; 

• Processos não gerenciados: não são considerados críticos nem para serem 

monitorados; 
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• Processos de não membros: são aqueles que envolvem membros da cadeia com 

outras cadeias que não são consideradas parte desta, mas que de alguma forma 

podem afetar seu desempenho.  

Esta classificação pode ser muito útil no sentido de focar os esforços para integração 

dos processos naqueles que realmente têm influência no desempenho da cadeia. 

A partir da definição dos oito processos-chave, Croxton et al. (2001) descreveram 

cada um em sub-processos operacionais e estratégicos, da perspectiva de uma 

empresa de manufatura situada mais ou menos no meio da cadeia, chamada de 

empresa focal. Este desdobramento permite visualizar as etapas básicas de cada sub-

processo, porém ainda não ao nível das atividades em cada etapa. 

Na questão das variáveis gerenciais que devem receber atenção quando da efetivação 

da cadeia, são apresentados nove componentes entre os quais destaca-se a estrutura 

organizacional que, segundo os autores, deve envolver a participação de equipes 

multi-organizacionais trabalhando de forma integrada nas diversas etapas da cadeia. 

O modelo da Ohio State University é uma excelente referência para a configuração 

da cadeia de suprimentos e análise dos relacionamentos entre seus componentes, 

dado os oito “processos-chave” apresentados bem como os tipos de links entre eles. 

No entanto, não pode ser considerado como um guia para a implementação de 

melhorias nos processos, pois não entra no mérito do detalhamento das atividades 

operacionais e nem apresenta ferramentas ou técnicas para a implementação de 

projetos de melhoria. 

d) O modelo da Cranfield University 

O Centro de Estudos em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos da Cranfield 

University tem realizado pesquisas no sentido de identificar a vulnerabilidade das 

cadeias de suprimentos aos riscos de ruptura na continuidade dos negócios.  

O modelo, descrito no manual “Creating resilient supply chain – a practical guide” 

(Christopher, 2004), parte da constatação que as cadeias de suprimentos têm 

aumentado em complexidade, como resultado de diversos fatores, como a 

terceirização, a globalização e a volatilidade no ambiente de negócios, concluindo 

que os riscos de ruptura também aumentaram. Apesar de muitos desses riscos serem 
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oriundos do ambiente externo, os autores mencionam evidências de que a própria 

estrutura da cadeia é a fonte principal de riscos significativos. 

O objetivo do modelo é a criação de cadeias de suprimentos chamadas de 

“resilientes”, onde a resiliência é entendida como a capacidade de um sistema 

retornar ao seu estado original, após sofrer algum distúrbio. 

Para efeito de análise, os riscos são descritos em quatro níveis interligados: 

• Nível 1: Processo/Cadeia de valor 

• Nível 2: Ativos e instalações de infraestrutura 

• Nível 3: Organizações e redes inter-organizacionais 

• Nível 4: Ambiente externo 

No nível 1 é examinada a vulnerabilidade da cadeia com relação aos  processos que a 

permeiam, entendendo a cadeia como um fluxo linear de processos entre as empresas 

que a compõem. Neste nível, procura-se obter um fluxo contínuo de informações e 

materiais facilitado por todos os parceiros pensando e agindo juntos. 

No nível 2 a resiliência da cadeia é avaliada em termos das implicações que podem 

haver com a perda de algum ativo importante dentro da mesma. 

No nível 3 a cadeia de suprimentos é vista como uma rede inter-organizacional, 

sendo colocada a importância do estabelecimento e a manutenção de relações de 

cooperação estreita entre as empresas para diminuir sua vulnerabilidade. 

No nível 4 são mencionados os fatores externos que podem afetar a estabilidade das 

cadeias de suprimento, tais como, fatores políticos, econômicos, sociais, 

tecnológicos e naturais. 

A pesquisa desenvolvida em empresas líderes de diversos segmentos econômicos 

importantes envolvidas em cadeias espalhadas por todo o mundo, mostrou que, entre 

outras conclusões, a continuidade do negócio e a gestão dos riscos é razoavelmente 

bem entendida e aplicada na maioria das empresas, particularmente com relação à 

tecnologia da informação. O mesmo não acontece, no entanto, com a gestão dos 

riscos nas cadeias de suprimento, onde as maiores dificuldades são a falta de um 

programa integrado de ação que incorpore todas as etapas e o acesso a ferramentas 

adequadas para possibilitar a identificação e a gestão de riscos. 
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Com isso, é proposto um modelo para o gerenciamento dos riscos nos processo da 

cadeia de suprimentos, que é baseado na metodologia Seis Sigma e que compreende 

dois ciclos, o tático e o operacional, semelhantes ao ciclo conhecido como DMAIC. 

No ciclo tático estão incluídas as etapas de identificação, medição e priorização dos 

riscos inerentes aos processos e, no ciclo operacional, estão incluídas as etapas de 

análise, redução e controle dos riscos identificados como prioritários e que devem 

ser objeto de um projeto de gerenciamento. 

Uma lista de ferramentas que podem ser utilizadas em cada etapa do processo de 

gerenciamento de riscos é apresentada na tabela 3.1. 
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Identificar, Medir 
 e Priorizar 

X X X X X X X X X X X X X X     

Analisar         X X X X X      

Reduzir   X        X   X X X X X 

Controlar         X X         

 

Tabela 3.1: Ferramentas e técnicas para processos resilientes na cadeia de 

suprimentos 

Fonte: Christopher (2004) 

O modelo da Cranfield University aborda de maneira bastante completa os riscos de 

vulnerabilidade da cadeia de suprimentos, principalmente no nível dos processos. A 

abordagem estruturada na forma de projetos para redução dos riscos e a sugestão de 

ferramentas analíticas e técnicas estatísticas que podem ser utilizadas, torna o 

modelo de maior utilidade prática. No entanto, um grau de especificidade maior para 
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o projeto de melhoria poderia ser obtido com a identificação mais precisa do cliente 

final da cadeia e dos seus requisitos. 

e) Os modelos baseados em resposta rápida 

Existem atualmente várias modalidades de programas de resposta rápida, cada qual 

atendendo por uma sigla diferente: QR, VMI, CRP, ECR e CPFR. Normalmente, 

estes programas são implementados no âmbito fabricante-varejista e, pode-se dizer, 

estão focados no processo de gerenciamento da demanda. 

Estes diferentes tipos de relação cliente-fornecedor estão baseados no 

compartilhamento de informações ou na consignação de estoques (Wanke, 2003). 

Na estratégia básica do Quick Response, os fornecedores recebem os dados coletados 

nos pontos de venda do cliente e utilizam essa informação para sincronizar suas 

operações de produção e seus estoques. Essa estratégia surgiu nos EUA no início da 

década de 90 no setor têxtil, cuja característica é a alta volatilidade da demanda em 

função da moda. Além da agilidade obtida com o compartilhamento de informações 

entre fabricante e varejista, a estratégia também se volta a aspectos das operações de 

distribuição, como por exemplo, a movimentação através de instalações de cross-

docking e o embarque do produto já preparado para exposição no ponto de venda. 

O Vendor Managed Inventory – VMI, também surgiu nos EUA no início da década 

de 90 em projetos implementados pelo Wal Mart no setor varejista. A essência do 

VMI é a responsabilidade do fornecedor em gerenciar seu estoque e o processo de 

reposição de seu produto no cliente, disponibilizando o produto quando e quanto for 

necessário. O sucesso maior obtido no varejo em geral e, em especial no de bens de 

consumo não duráveis pode ser explicado pelos curtos ciclos de vida desses 

produtos. A idéia é que ao gerenciar os estoques na cadeia, os fornecedores sejam 

capazes de programar melhor suas operações, motivados por elevados custos de 

oportunidade de manter esses estoques. Com isso, baseado em previsões de vendas o 

próprio fornecedor projeta as necessidades e decide a reposição desses estoques. 

Pires (2004), coloca que a implementação e a operacionalização do VMI, só fazem 

sentido se estiverem baseadas numa relação de parceria e confiança, com um 

compartilhamento extensivo de informações, o que normalmente requer altos 
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investimentos em tecnologia da informação, e a integração e coordenação de 

processos e operações entre as empresas envolvidas. 

Barratt e Oliveira (2001), relatam que durante a última década o VMI tem perdido 

força porque apresenta um ponto fraco que é a insuficiente visibilidade da cadeia 

como um todo. 

No Continuous Replenishment – CR, a estratégia consiste no recebimento pelo 

fornecedor dos dados do ponto de venda para com isso preparar carregamentos em 

intervalos regulares e assegurar a flutuação do estoque no cliente em níveis máximo 

e mínimo pré-determinados. Para Pires (2004), o CR pode ser considerado como uma 

evolução do VMI pois a política de estoques leva em conta não só as previsões de 

venda como também a demanda histórica, sendo o nível de reposição decidido em 

conjunto entre o fornecedor e o cliente. Esses níveis de estoque podem variar em 

função de padrões sazonais de demanda, de promoções e de mudanças no gosto do 

consumidor. 

O Efficient Consumer Response – ECR, teve origem no setor de alimentos nos EUA, 

onde fabricantes e supermercadistas se comprometeram a cooperar em cinco áreas 

principais: o compartilhamento de informações em tempo real, a reposição contínua - 

Continuous Replenishment, o gerenciamento de categorias, o custeio baseado em 

atividades e a padronização (Wanke, 2003). De forma resumida, o ECR visa a um 

atendimento melhor das reais demandas dos clientes através de um sistema de 

reposição automática dos estoques consumidos nos pontos de venda, proporcionando 

melhor entendimento do comportamento do mercado e subsidiando decisões de 

marketing e de produção. 

O compartilhamento de informações em tempo real permite, por exemplo, a 

manutenção de um melhor mix de produtos no ponto de venda. 

Esse objetivo faz com que sua implementação requeira algum investimento em 

tecnologia da informação, como softwares transacionais tipo EDI, sistemas de 

códigos de barras, scanners, etc... 

O gerenciamento de categorias consiste no agrupamento de produtos com mesmas 

características mercadológicas, a fim de coordenar a definição de metas de vendas e 
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políticas de preços. Assim, são gerenciados a lucratividade e os giros dos estoques de 

cada categoria buscando otimizar seu sortimento e suas promoções. 

 O custeio baseado em atividades é adotado para que seja possível quantificar com 

mais precisão as melhorias operacionais obtidas com a implementação do ECR. 

A padronização consiste no estabelecimento de normas e rotinas para a 

operacionalização do processo de atendimento de pedidos, com o fluxo de produtos 

e, do processo de compras/suprimentos, com o fluxo de informações, através, por 

exemplo, da uniformização dos meios de transporte, embalagens, procedimentos 

para liberação e recepção de veículos e para a troca de produtos. 

Pires (2004), cita uma série de vantagens que podem ser obtidas com a implantação 

do ECR, tanto para os fabricantes quanto para os varejistas. Para os fabricantes são 

citadas a melhoria na gestão da demanda e na precisão das entregas, a redução dos 

custos operacionais, a redução da burocracia e de atividades improdutivas em geral, 

a redução dos estoques e, a melhoria na imagem da marca, entre outras. Para os 

varejistas, o aumento no mix de produtos, a redução das faltas de estoques, o maior 

giro dos estoques, a redução de perdas por prazos de validade vencidos, a redução 

dos preços em geral e a melhoria no atendimento ao consumidor final. 

A implementação do ECR, pela sua amplitude, requer um trabalho bastante forte no 

treinamento e educação dos recursos humanos envolvidos para facilitar a adoção dos 

novos conceitos, bem como, investimentos consideráveis em tecnologia da 

informação, não só em sistemas transacionais como também em sistemas de 

simulação e análise. 

O Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment – CPFR constitui-se 

numa evolução do CR/ECR, no qual fabricantes e varejistas compartilham sistemas e 

o processo de previsão de vendas. Foi criado em 1998 por uma associação de 

voluntários nos EUA denominada VICS – Voluntary Inter-industry Commerce 

Standard, com o objetivo de ajudar as empresas a gerenciar processos conjuntamente 

e compartilhar informações. (McCarthy e Golic, 2002). 

Para Vieira et al. (2004), o CPFR é um conjunto de normas e procedimentos criado 

para possibilitar maior eficiência na cadeia de suprimentos por meio do 

estabelecimento de padrões para facilitar o fluxo físico e de informações. As normas 
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permitem que compradores e vendedores colaborem nas previsões da demanda e de 

ordens de pedido, atualizando seus planos regularmente, com base na troca de 

informações e conduzindo os estoques do cliente a níveis ótimos e reduzindo os 

estoques do fornecedor. 

Ribeiro (2004), menciona que algumas das mudanças preconizadas pelo movimento 

CPFR foram: 

• Incorporação das informações de promoção na previsão de vendas; 

• Análise conjunta (fornecedor-cliente) das previsões de venda individuais e das 

previsões de ressuprimento; 

• Reavaliação da prática comum de manter altos níveis de estoque; 

• Aumento da coordenação entre os departamentos do fornecedor e do varejista. 

No manual publicado pela Voluntary Inter-industry Commerce Standard (2004) são 

colocados os objetivos básicos do modelo, quais sejam, o aumento da 

disponibilidade, a redução dos estoques e dos custos logísticos e de transporte.  

O modelo do CPFR é constituído por quatro atividades que devem ser executadas de 

forma colaborativa entre os componentes da cadeia: 

• Estratégia e Planejamento: estabelecimento das regras para o relacionamento 

colaborativo; 

• Gerenciamento da demanda e de suprimentos: projetar a demanda bem como os 

requisitos de suprimentos para o horizonte planejado; 

• Execução: colocação das ordens, preparo e entrega dos pedidos, recebimento e 

estocagem, registro das transações e pagamento; 

• Análise: monitoramento das atividades de planejamento e execução para 

identificar exceções. Agregar resultados e criar indicadores de desempenho. 

Compartilhar resultados e ajustar os planos. 

Na etapa seguinte do modelo, cada atividade é desdobrada em oito tarefas ou 

processos de execução colaborativos, que por sua vez determinam as tarefas internas 

a serem executadas por cada uma das empresas da cadeia. Essas tarefas internas a 

serem executadas permitem o link das tarefas e processos colaborativos às operações 
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globais da empresa. Pode-se relacionar os seguintes processos colaborativos 

mencionados pelo modelo: definição dos objetivos do negócio; desenvolvimento do 

plano de negócios conjunto; previsão de vendas; planejamento e previsão de 

pedidos; atendimento de pedidos – produção, transporte, entrega e estocagem; 

gerenciamento de exceções e levantamento do desempenho. 

O modelo genérico proposto é flexível com relação à abordagem a ser dada para 

cada atividade e à seqüência para sua execução, podendo ser adaptado conforme o 

relacionamento das empresas e o tipo de cadeia. 

Para McCarthy e Golic (2002), a natureza do CPFR é fortemente baseada em 

processos e, dada sua complexidade e amplitude, algumas barreiras têm dificultado 

sua expansão. Duas barreiras principais são a necessidade de provisão de tecnologia 

adequada de hardware e software para suportar adequadamente os processos, e o 

substancial investimento em tempo e em pessoas para sua preparação, já que são 

necessárias mudanças na cultura das empresas. 

Apesar do manual desenvolvido pela VICS para o CPFR constituir-se num 

interessante roadmap, não pode ser considerado como um guia prático para sua 

implementação.  

3.2 A integração de processos na cadeia de suprimentos 

Uma das principais, e potencialmente mais produtivas tendências nas organizações, 

tem sido a migração das estruturas funcionais para a estrutura por processos. 

Segundo Davenport (1994), as atividades empresariais devem ser vistas não em 

termos de funções ou departamentos, mas sim em termos de “processos-chave”. 

Como feudos de poder e controle nas organizações, a tradicional noção de 

departamentos tornou-se sinônimo de falta de integração entre as atividades e causa 

do mau desempenho. Mesmo considerando que a estrutura departamentalizada 

facilita a administração do trabalho, o fato é que a atuação de equipes 

multifuncionais e autônomas, com a visão de processos, tem sido cada vez mais uma 

fórmula utilizada para a obtenção de substanciais melhorias de desempenho. 

No âmbito interno de uma organização, a geração de um produto ou serviço para um 

cliente é realizada pela seqüência concatenada de um ou mais processos interligados. 
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Existe toda uma ligação entre clientes e fornecedores internos, mas o objetivo 

principal é a produção de um bem ou serviço para o cliente final. Enquanto 

atividades como compras, produção, logística e marketing estiverem voltadas aos 

seus próprios processos individuais, a  integração entre elas vai continuar 

prejudicada. No âmbito da cadeia de suprimentos, a mesma relação 

cliente/fornecedor pode ser considerada, porém entre as diversas organizações que 

estão incluídas como membros da cadeia. Nestas interfaces, a integração dos 

processos torna-se particularmente difícil, uma vez que envolve a ligação entre 

organizações distintas, com diferentes culturas, diferentes estágios de 

desenvolvimento tecnológico e diferentes métodos de gestão, o que implica na 

necessidade de uma grande sinergia entre elas. 

A implementação da gestão da cadeia de suprimentos requer que se faça a transição 

da estrutura funcional para a estrutura focada nos processos do negócio, inicialmente 

dentro de cada organização e, em seguida entre cada membro da cadeia (Croxton et 

al., 2001).  

Muitos autores têm mencionado a integração dos processos nas interfaces das 

empresas componentes de uma cadeia de suprimentos, como um novo desafio a ser 

vencido. 

Shapiro (2001), faz importante afirmação sobre a utilização das ferramentas da 

tecnologia da informação, tais como os sistemas transacionais tipo ERP – Enterprise 

Resource Planning, que são apresentados como facilitadores da integração das 

atividades na cadeia de suprimentos. Para esse autor, as empresas não usufruem do 

potencial das ferramentas da informática por não terem adaptado seus processos de 

negócio à utilização dessas ferramentas. Shapiro (2001), apresenta como condição 

necessária para a solução desse problema o redesenho dos processos de negócio 

internos à organização e a integração desses com os processos dos demais 

componentes da cadeia. 

Para Christopher (1997), não apenas o desempenho interno de cada empresa 

componente da cadeia deve ser gerenciado, como também as interfaces, tais como a 

transmissão dos pedidos e a coordenação dos planos de produção. 
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Segundo Bowersox et al. (2000), na última década, os administradores de cadeias de 

suprimentos perceberam o surgimento de um novo valor para o mercado chamado de 

“relevância”. A relevância, para o consumidor final significa comodidade na 

realização de negócios e no estilo de vida. Para as empresas, significa a criação de 

produtos e serviços que tragam soluções específicas para cada cliente. O foco na 

relevância requer a integração total dos processos de negócio e, a excelência 

operacional das empresas. Desta forma, os autores relacionam as dez “mega-

tendências” que vão revolucionar a cadeia de suprimentos, entre as quais a contínua 

migração das empresas de estruturas funcionais para a gestão por processos e, ainda, 

observam que deve haver um substancial avanço na integração dos processos entre 

as empresas componentes da cadeia. 

Cada componente da cadeia de suprimentos pode estar envolvido em vários 

processos que ultrapassam suas fronteiras. Estes processos estão sujeitos a desvios e 

interrupções pela ocorrência de falhas de comunicação ou coordenação entre as 

várias empresas. Uma boa integração entre as operações e processos dos diferentes 

componentes torna-se crítica para a eficiência e a eficácia da cadeia de suprimentos. 

A figura 3.6 ilustra esta afirmativa para dois “processos-chave” na cadeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Falha na integração de processos na cadeia de suprimentos 

Fonte: Adaptado de Lambert e Cooper (2000) 
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Chopra e Meindl (2003), apresentaram a visão de processos de uma cadeia de 

suprimentos, como uma seqüência de processos e fluxos que acontecem dentro e 

entre diferentes estágios da cadeia, e que se combinam para atender à necessidade de 

um cliente. Segundo Chopra e Meindl (2003), uma das formas de visualizar os 

processos realizados na cadeia é a visão cíclica, onde os processos são realizados na 

interface entre dois estágios sucessivos. Em cada estágio de uma cadeia de 

suprimentos, os processos podem ser desmembrados nos seguintes ciclos: 

• Ciclo de pedido do cliente; 

• Ciclo de reabastecimento; 

• Ciclo de fabricação; 

• Ciclo de abastecimento. 
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Figura 3.6: Visão cíclica da cadeia de suprimentos.  

Fonte: Adaptado de Chopra e Meindl (2003) 

Para estes autores o gerenciamento das interfaces entre as empresas que compõem a 

cadeia tornou-se crucial para oferecer aos clientes a capacidade de resposta rápida às 

suas necessidades. A visão cíclica de Chopra e Meindl (2003) confirma a 

importância da integração dos processos nestas interfaces. 

Aragão et al. (2004) também identificaram a integração dos processos de negócio 

como requisito crítico para o sucesso de uma cadeia de suprimentos, além da 

necessidade de identificação da sua estrutura, do compartilhamento de informações 

entre os seus membros-chave e, da adoção de medidas de desempenho apropriadas 

que abranjam toda a cadeia. 
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Scavarda (2003) incluiu além da identificação da estrutura e da integração de 

processos, a necessidade da utilização intensa da tecnologia da informação na 

transmissão da informação e a gestão dos recursos humanos envolvidos, como sendo 

os fatores viabilizadores da cadeia de suprimentos.  

Apesar de muitos autores colocarem a necessidade da integração dos processos entre 

as empresas que compõem a cadeia de suprimentos, como ponto fundamental para a 

melhoria de seu desempenho, não é encontrada na literatura uma definição clara e 

consensual sobre o que se entende por “integração da cadeia de suprimentos” 

(Sánchez-Rodriguez e Hemsworth, 2006).  

Entendendo uma cadeia de suprimentos como um “macro-processo”, cujo objetivo 

principal é o atendimento de forma correta e completa de um pedido do consumidor 

final, no prazo combinado com ele e ao menor custo, podemos definir a melhoria da 

integração na cadeia de suprimentos como sendo: 

a) a redução no potencial de ocorrência de qualquer falha nas interfaces dos 

processos críticos executados ao longo da cadeia que prejudique o alcance do seu 

objetivo principal; 

b) a redução na necessidade de execução de atividades que não agreguem valor ao 

consumidor final, nas interfaces dos processos críticos da cadeia. 

Exemplos de falhas na integração numa cadeia de suprimentos são dados na tabela 

3.2. 
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Falha Causa provável 
- Falta de harmonização nas operações ao longo da 
cadeia; 
Ex.: Utilização de sistemas de “pallets” diferentes; 
Embalagens de transporte inadequadas. 
 

- Falta de identificação e desdobramento dos processos 
críticos em recursos de operação. 

- Manutenção de duplicidade de ativos entre os 
membros da cadeia; 
Ex.: Pessoal, equipamentos de manuseio e transporte, 
sistemas de informação, estoques, etc... 
 
- Excesso de “lead-time” para entrega do produto ao 
cliente final; 
Ex.: Manuseios executados em duplicidade. 
 

- Falta de análise crítica das interfaces dos processos 
críticos na cadeia. 

- Custos adicionais desnecessários; 
Ex.: Verificações e conferências. 
 
- Omissões/erros na troca de informações críticas 
entre os membros da cadeia; 
Ex.: Requisições/pedidos incorretos. 

- Falta de confiabilidade nas atividades executadas nas 
interfaces dos processos críticos. 

Tabela 3.2: Exemplos de falhas decorrentes da falta de integração na cadeia de 

suprimentos 

Fonte: Adaptado de Brewer e Speh (2000) 

De acordo com essa definição, a integração será mais facilmente obtida quanto 

menor for o número de interfaces entre os diversos estágios da cadeia. Uma rede de 

entrega direta do fabricante aos varejistas – direct store delivery – por exemplo, tem 

um potencial de geração de falhas menor do que um sistema de entrega através de 

um centro de distribuição, mesmo utilizando a prática do cross docking, uma vez que 

o próprio CD representa uma camada a mais entre o fabricante e o varejista e, exige 

com isso um ótimo nível de coordenação e sincronia entre os processos de entrada e 

saída de produtos. Não se pretende afirmar com isso que a entrega direta do 

fabricante ao varejista pressupõe cadeias de melhor desempenho, uma vez que outros 

fatores como volumes e custos de transporte, entre outros, devem ser também 

considerados. 

3.3 Níveis de integração de processos e parcerias na cadeia de 

suprimentos 

Conforme preconizado por Lambert et al.(1996), o nível de integração adequado aos 

processos de negócio ao longo da cadeia deve ser determinado em função do tipo de 

ligação entre as empresas e do grau de importância de cada processo para o 
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desempenho da cadeia. Esses autores identificaram três tipos de relacionamento 

classificados como parcerias, conforme mostrado na tabela 3.3, no qual a parceria 

tipo 1 está mais próxima da relação meramente comercial e, a tipo 3 mais próxima 

das chamadas joint ventures que envolvem o investimento e a posse de ativos 

comuns entre as empresas. 

Nível de relacionamento Características 
1. Comercial (Arm’s lenght) Nível de contato muito pequeno. Relações meramente 

comerciais entre empresas independentes. 
2. Parceria tipo 1 As empresas envolvidas reconhecem-se mutuamente como 

parceiras e, dentro de certos limites, executam conjuntamente 
o planejamento e as atividades. Geralmente são de curto 
prazo e envolvem somente uma divisão ou área de cada 
empresa. 

 3. Parceria tipo 2 As empresas envolvidas avançam da coordenação de 
atividades para a integração de atividades. Podem ter longa 
duração e envolvem várias divisões ou áreas das empresas. 

4. Parceria tipo 3 As empresas compartilham um elevado nível de integração 
operacional e cada uma vê a outra como uma extensão dela 
própria. Geralmente têm longa duração. 

5. Joint Ventures Elevado nível de integração operacional, envolvendo o 
investimento e a posse de ativos comuns às duas empresas. 

6. Integração Vertical Envolve a incorporação dos processos da cadeia por uma 
única empresa, geralmente via fusão ou aquisição. A empresa 
proprietária é dona de todos os  ativos. 

Tabela 3.3: Tipos de relacionamentos/parcerias 

Fonte: Lambert et al. (1996) 

A partir dessa classificação, os autores propuseram um modelo para a 

implementação de parcerias na cadeia de suprimentos, composto por três elementos, 

os motivadores, os facilitadores e os componentes da parceria.  

Os elementos motivadores contemplam as razões para o estabelecimento da parceria, 

tais como, a redução de custos, o aumento do nível de serviço aos clientes, a garantia 

de alguma vantagem competitiva ou o crescimento da lucratividade. 

Os elementos facilitadores são aqueles que suportam e garantem o desenvolvimento 

e o crescimento das parcerias. Englobam a compatibilidade cultural e de gestão, o 

interesse mútuo na parceria e a simetria entre as empresas parceiras em termos de 

importância. 

Os componentes são os processos e atividades realizadas conjuntamente que 

constroem e sustentam a parceria durante a sua existência. Envolvem por exemplo, a 
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confiança e o compromisso mútuo, o compartilhamento de informações, o 

planejamento conjunto e o controle conjunto das operações. 

O modelo de Lambert et al. (1996) foi proposto originalmente como uma ferramenta 

para guiar o desenvolvimento de novas parcerias, mas poderia ser usado também 

para diagnosticar e avaliar relacionamentos já existentes.  

Considerando que o enfoque a ser dado a este trabalho está voltado ao nível de 

integração dos processos logísticos na cadeia de suprimentos, a evolução do modelo 

de Lambert et al. (1996) apresentado por Lambert e Cooper (2000) torna-se 

particularmente importante. Esses autores definiram o nível de integração de uma 

cadeia de suprimentos em função do nível e do número de componentes adicionados 

a uma ligação, podendo variar de baixo a alto nível de integração. Ou seja, à medida 

que novos componentes de gestão vão sendo adicionados às ligações entre os 

membros de uma cadeia de suprimentos, maior tende a ser o nível de integração 

entre eles. Os autores propuseram nove componentes de gestão que podem ou devem 

ser observados para a gestão de uma cadeia de suprimentos, os quais foram divididos 

em dois grupos: 

a) Grupo I: Componentes técnicos e físicos de gestão: planejamento e controle, 

estrutura de trabalho, estrutura de organização, estrutura para o fluxo de produtos 

e estrutura para o fluxo de informação; 

b) Grupo II: Componentes gerenciais e comportamentais de gestão: métodos de 

gestão, estrutura de poder e liderança, estrutura de risco e recompensa e, cultura e 

atitude. 

Enquanto os componentes do Grupo I apresentam características mais tangíveis e 

mais facilmente mensuráveis, os componentes do Grupo II são menos visíveis e de 

difícil mensuração, o que torna mais complicada a aplicação deste modelo para a 

avaliação do nível de integração na cadeia de suprimentos. 

Segundo Stevens (1989) apud Sánchez-Rodriguez e Hemsworth (2006), um alto 

nível de integração com fornecedores é caracterizado pelo fornecimento de produtos 

de alta qualidade entregues diretamente na linha de produção no prazo correto, pelo 

compartilhamento total de informações relacionadas aos produtos, processos e 

modificações de especificação, pelas trocas de tecnologia e suporte em projetos e, 
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pelo foco em acordos estratégicos e compromissos de longo prazo que eliminem a 

necessidade de múltiplas fontes de fornecimento. 

Sánchez-Rodriguez e Hemsworth (2006) também lembram que a integração da 

cadeia de suprimentos pode significar a integração de diversos tipos de processos 

entre fornecedores e clientes, tais como, compras, logística, manufatura e 

desenvolvimento de novos produtos. Esses autores efetuaram um extenso 

levantamento da literatura, com o objetivo de identificar os inibidores e facilitadores 

da integração da cadeia de suprimentos apresentando como resultado quatorze itens, 

entre eles, a compatibilidade dos sistemas de informação, a compatibilidade das 

culturas organizacionais, o processo de comunicação entre os parceiros, o 

alinhamento estratégico entre fornecedor e cliente, a existência de mecanismos de 

divisão de riscos e recompensas e, o compartilhamento dos sistemas de medição de 

desempenho e das atividades de educação e treinamento. 

Mais uma tentativa de definir o nível de integração na cadeia de suprimentos foi feita 

por Frohlich e Westbrook (2001), que conduziram uma pesquisa na indústria metal-

mecânica, na qual o objetivo era o de comprovar a hipótese de que as empresas que 

apresentam um nível maior de integração com fornecedores e clientes teriam um 

melhor desempenho competitivo. Para tanto, propuseram um modelo para 

representar a abrangência da integração de forma proporcional ao tamanho de um 

arco formado desde a manufatura e que avança nos dois sentidos possíveis de 

integração, fornecedores a montante e clientes a jusante. O modelo divide o 

percentual máximo de integração possível, 100%, em quatro áreas iguais (quartis), 

distribuídos nos dois sentidos de integração. 

Com base na abrangência do arco, foi feita uma classificação em cinco tipos de 

integração ao longo da cadeia de suprimentos, conforme a tabela 3.4. 
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Tipo de Integração Abrangência do Arco 
Inward-facing (1) Dentro do baixo quartil para fornecedores e clientes. 

Periphery-facing (2) Acima do baixo quartil para fornecedores ou clientes, mas 
abaixo do alto quartil para fornecedores ou clientes. 

Supplier-facing (3) No alto quartil para fornecedores e abaixo do alto quartil para 
clientes. 

Customer-facing (4) No alto quartil para clientes e abaixo do alto quartil para 
fornecedores. 

Outward-facing (5) No alto quartil para fornecedores e clientes. 

Tabela 3.4: Tipos de integração na cadeia de suprimentos 

Fonte: Frohlich e Westbrook (2001) 

Para chegar a esta classificação, o estudo foi baseado em oito atividades cujos 

fabricantes usualmente utilizam para integrar suas operações com fornecedores e 

clientes, as quais foram definidas a partir da literatura e da experiência dos 

pesquisadores no assunto. É importante ressaltar também que todo o trabalho de 

mensuração de dados do estudo baseou-se no uso de uma escala de Likert, variando 

de 1 para o caso de nenhuma integração até 5 para o caso de integração extensiva. As 

atividades integrativas consideradas como base para a pesquisa foram: 

• Acesso ao sistema de planejamento: consiste na possibilidade de acesso ao sistema 

de planejamento da demanda e previsão de vendas desde o varejista pelos demais 

componentes da cadeia. Prática prevista no modelo CPFR; 

• Compartilhamento de planos de produção: consiste no planejamento 

compartilhado dos programas de produção, baseado no planejamento conjunto da 

demanda do item anterior. Prática também prevista no modelo CPFR; 

• Utilização conjunta de EDI/Networks: consiste na utilização de sistemas 

eletrônicos para transação de dados sobre pedidos, programas de entrega, 

necessidades de reposição de estoques, lista de faturas, etc..., entre os componentes 

da cadeia; 

• Conhecimento dos níveis e mix dos estoques: consiste no gerenciamento pelo 

fornecedor, dos níveis e mix dos estoques no cliente. Prática prevista nos modelos 

VMI, CR e ECR; 
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• Customização de embalagens: consiste no atendimento, pelo fornecedor, das 

especificações de embalagem para transporte e entrega exigidas pelo cliente; 

• Definição da freqüência de entregas: consiste no acordo antecipado e consistente, 

entre fornecedor e cliente, da freqüência de entregas necessárias; 

• Uso comum de equipamentos logísticos/contêineres: consiste na padronização dos 

equipamentos e recipientes de movimentação e transporte, tais como, veículos, 

pallets e contêineres, ao longo da cadeia; 

• Uso comum de operadores logísticos: consiste na utilização de operadores 

logísticos comuns entre os componentes da cadeia. 

As atividades integrativas consideradas por Frohlich e Westbrook (2001), são 

derivadas de decisões e acordos estratégicos entre as empresas parceiras, porém, por 

serem de caráter mais técnico e operacional são mais facilmente mensuráveis e, 

serão utilizadas como referência para a construção dos instrumentos de pesquisa a 

serem utilizados na pesquisa de campo. 
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4 A QUALIDADE NO SERVIÇO AO CLIENTE 

4.1 O Conceito de Serviço 

As relações entre clientes e fornecedores estão mudando. A postura do fornecedor 

que trata o seu cliente como se estivesse prestando-lhe um favor, está cada vez mais 

dando lugar a uma nova postura de alguém que está servindo a um outro alguém.  

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1990) afirmam que, todas as empresas competem 

em algum grau com base nos serviços. Cada vez mais as empresas de manufatura 

têm maiores dificuldades para obter vantagens competitivas com base no produto e 

na tecnologia. Os serviços que agregam valor ao produto são uma nova fonte de 

superioridade. 

Para Berry e Parasuraman (1992), não existe uma simples dicotomia entre as 

empresas de fabricação e as de serviço.  Os clientes compram não apenas 

mercadorias ou serviços, mas ambos. Se a fonte de benefício essencial de um 

produto é mais tangível do que intangível, ele é considerado mercadoria. Se o 

benefício é mais intangível, ele é um serviço. 

Grönroos (1995), apresenta uma série de definições para serviços, incluíndo entre 

elas: 

• "Atividades, benefícios ou satisfações que são colocados à venda ou 

proporcionados em conexão com a venda de bens" (American Marketing 

Association, 1960); 

• "Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à 

outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em propriedade de 

coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico" 

(Kotler, 1988); 

Outras definições para serviços são apresentadas por Fitzsimmons e Sullivan (1982): 

• "Benefícios ou satisfações que são oferecidas para venda ou são fornecidas em 

conjunto com a venda de bens"; 
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• "Um sistema de serviço é um sistema organizado de instrumentos, equipamentos 

e/ou pessoas para o suprimento de alguma acomodação e atividades requeridas 

para o público ou desempenho de alguma tarefa ou trabalho para alguém"; 

• "Uma transação de mercado por uma empresa ou empreendedor onde o objeto da 

transação é diferente da transferência de posse de um bem tangível". 

Grönroos (1995) menciona ainda, o "pacote de serviços", ressaltando que é 

necessário que se faça distinção entre três grupos de serviços: 

• Serviço essencial que é o serviço central oferecido ao cliente; 

• Serviços facilitadores, que facilitam o uso do serviço central, sem os quais o 

serviço central não pode ser consumido; 

• Serviços de suporte, que também são serviços auxiliares, porém com o objetivo 

de criar um diferencial do serviço em relação aos concorrentes. 

Gianesi e Corrêa (1994) mencionam três características dos serviços que são 

particularmente importantes na determinação da qualidade: 

• A intangibilidade: Um serviço é normalmente percebido de maneira subjetiva 

como resultado de experiências que o cliente vivencia, o que dificulta a avaliação 

do resultado e da qualidade; 

• A participação do cliente no processo: O cliente é o elemento que dispara a 

operação e, constitui-se num componente do processo que não é controlado pela 

gestão, o que torna seu resultado heterogêneo; 

• A produção e o consumo são simultâneos: Não há possibilidade de "controlar a 

qualidade", antes do consumo do serviço. Nos serviços intensivos em mão-de-

obra, a qualidade é criada durante o momento de contato entre o cliente e o 

funcionário servidor. Isso faz com que a atitude do pessoal de contato com o 

cliente seja determinante para a qualidade na organização de serviços.  

Dadas as características mencionadas acima, podemos concluir pelos obstáculos que 

se apresentam para o gerenciamento da qualidade e para sua avaliação, na atividade 

de serviços. A intangibilidade e o caráter pessoal de avaliação do resultado pelo 

consumidor, tornam importante a discussão das dimensões para a avaliação da 

qualidade nos serviços. 
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Grönroos (1995) sugere duas dimensões para a qualidade nos serviços, uma 

dimensão relacionada ao resultado do serviço que chamou de qualidade técnica, e 

uma segunda dimensão relacionada ao processo de fornecimento do serviço que 

chamou de qualidade funcional. A qualidade técnica é relativa ao produto entregue 

ao cliente, ao passo que a qualidade funcional refere-se ao processo de prestação do 

serviço. A qualidade funcional não pode ser avaliada tão objetivamente quanto a 

qualidade técnica, e quase sempre é percebida subjetivamente. O autor define a 

qualidade total do serviço como a resultante da avaliação que o cliente faz do serviço 

que obtém e da forma como obtém esse serviço. 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), desenvolveram um instrumento de avaliação 

da qualidade denominado SERVQUAL, baseado nas seguintes dimensões da 

qualidade nos serviços: 

• Tangíveis: aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários e 

materiais de comunicação; 

• Confiabilidade: habilidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e 

consistente; 

• Responsividade: disposição de prestar o serviço prontamente e auxiliar o cliente; 

• Competência: posse das habilidades e conhecimentos requeridos para prestar o 

serviço; 

• Cortesia: educação, respeito, consideração e amabilidade no contato pessoal; 

• Credibilidade: credibilidade e honestidade do prestador do serviço; 

• Segurança: isenção de perigo, risco ou dúvida no serviço prestado; 

• Acesso: facilidade de aproximação e acesso; 

• Comunicação: ouvir o cliente e mantê-lo informado; 

• Entendendo o cliente: conhecimento do cliente e das suas necessidades. 

Clutterbuck et al. (1994) relacionam outros elementos do serviço que influenciam a 

percepção da qualidade pelo cliente: 

• Tempo: de espera pelo serviço, de duração do serviço, para a entrega do serviço; 

• Ausência de Falhas: pequenos erros, adequação dos aspectos tangíveis, precisão 

de informações; 
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• Flexibilidade: adequação às necessidades específicas de cada cliente, tempo para 

lançamento de novos serviços; 

• Financeiro: preço do serviço, relação custo x benefício, facilidades de 

pagamento; 

• Estilo: grau de competência, cortesia, ambiente, facilidade de acesso; 

• Controle Pessoal: controle percebido pelo cliente sobre o que acontece com ele 

ou com o nível do serviço prestado; 

• Segurança: confiança, credibilidade, confidencialidade. 

Segundo esses autores, as dimensões da qualidade nos serviços podem ser divididas 

em dimensões competitivas, aquelas capazes de melhorar a percepção do serviço 

pelo cliente, e dimensões de inerência, correspondentes àqueles elementos que, 

segundo as expectativas dos clientes, deveriam manter um padrão aceitável.  

Sasser, Olsen e Wyckoff (1978) relacionam: 

• Segurança: do cliente e de seus bens; 

• Consistência: padronização e confiabilidade do serviço; 

• Atitudes: reações pessoais do pessoal de serviço frente ao cliente; 

• Plenitude: variedade de serviços oferecidos. Serviços complementares; 

• Condição: relaciona-se ao ambiente, "atmosfera" onde o serviço é prestado; 

• Disponibilidade: facilidade de acesso em tempo; 

• Duração: tempo gasto para a execução do serviço. 

As empresas de serviços competitivas, dizem os autores, oferecem serviços que 

contém um mix desses atributos, os quais devem ser comunicados aos clientes por 

diversos meios. 

Gianesi e Corrêa (1994) sugerem, para avaliação da qualidade do serviço os 

critérios: tangíveis, consistência, competência, velocidade de atendimento, 

flexibilidade, credibilidade/segurança, atendimento/atmosfera, acesso e custo. 

4.2 O conceito de serviço ao cliente (customer service) 

Considerando que os processos logísticos são caracterizados como processos cuja 

natureza é de um serviço que tem como objetivo principal o de prover utilidade de 

tempo e lugar para os produtos, fixaremos nossa atenção na medida do desempenho 
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desses processos, denominada por muitos autores de serviço ao cliente. O conceito 

de serviço ao cliente é ainda freqüentemente mal entendido ou simplificado. Do 

ponto de vista conceitual, existem algumas definições que serão tratadas a seguir. 

Smith (1999) apud Pereira (2002), define serviço ao cliente como “o encontro das 

necessidades e expectativas do consumidor como definidos pelo consumidor”. 

Aparentemente óbvia, com esta definição o autor realça o fato de que muitas 

empresas estabelecem suas ações de serviço ao cliente sem conversar com os 

mesmos, o que pode fazê-las incorrer em erros já que a qualidade nos serviços 

depende da percepção desses clientes. 

Para Innis e La Londe (1994), serviço ao cliente é um processo que proporciona um 

significativo valor agregado em benefícios para a cadeia de suprimentos, com custos 

aceitáveis. Esses autores ressaltam que o serviço ao cliente está relacionado não só às 

atividades de distribuição física como também a outras atividades funcionais da 

organização. 

Tschohl (1991), ressalta a importância do serviço ao cliente, afirmando que em 

empresas com estratégias de serviço altamente profissionais, os serviços podem 

trazer melhores resultados operacionais do que a pesquisa e desenvolvimento, a 

inovação de produtos, o incremento de capital, a oferta de financiamentos, ou 

qualquer outra estratégia.  

Para Gomes e Ribeiro (2004), o serviço ao cliente é considerado o somatório de 

todas as atividades necessárias para receber, processar, entregar e faturar os pedidos 

dos clientes, com pontualidade e confiabilidade, tomando maior importância na 

diferenciação de produtos à medida que estes vão se tornando commodities. 

Figueiredo et al. (2002), mencionam o serviço ao cliente como a principal saída do 

sistema logístico de uma empresa, estando relacionado ao componente “lugar” do 

mix de marketing.  Para esses autores, o serviço ao cliente é um importante 

instrumento estratégico para aumentar o valor do produto para o cliente. 

Para Lambert et al. (1998), serviço ao cliente pode ser entendido como um processo 

que ocorre entre o comprador, o vendedor e uma terceira parte. O processo resulta 

em um valor agregado para o produto ou serviço oferecido, podendo estar, este valor, 

agregado em um processo de troca, presente em uma simples transação ou em 
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contratos de longo relacionamento. Numa definição ampla, colocam o serviço ao 

cliente como uma medida de quão bem o sistema logístico está desempenhando seu 

papel de prover utilidade de tempo e lugar para os produtos e serviços. Assim, o 

serviço ao cliente seria a saída do sistema logístico e a interface entre as funções de 

marketing e logística.  

Na visão de processos, esses autores definem o serviço ao cliente como sendo: “Um 

processo para prover benefícios significativos de valor agregado à cadeia de 

suprimentos, de maneira eficiente em termos de custos” e, classificam os seus 

elementos em três grupos: elementos pré-transação, de transação e pós-transação. Os 

elementos pré-transação são aqueles relacionados às políticas da organização com 

relação ao serviço ao cliente, sendo os elementos pós-transação aqueles de suporte 

ao produto ou serviço após o recebimento destes pelo cliente. 

Os elementos do grupo de transação são aqueles que, por estarem relacionados mais 

diretamente aos processos logísticos, nos interessam mais particularmente. São eles: 

nível de faltas de estoque, disponibilidade de informações sobre o pedido, precisão 

do sistema de informações sobre o pedido, consistência no ciclo de atendimento dos 

pedidos, disponibilidade de manuseio especial dos embarques, possibilidade de 

embarque de produtos de vários centros de distribuição, facilidade do cliente na 

colocação do pedido e disponibilidade de produto substituto.  A partir daí, Lambert 

et al. (1998), apresentam uma série de medidas para avaliar o desempenho no 

serviço ao cliente. 

Bowersox e Closs (2001), lembram que o serviço ao cliente pode ser visto de várias 

maneiras: (1) como uma atividade que deve ser gerenciada; (2) em termos de níveis 

de desempenho; e (3) como uma filosofia de gestão. A partir dessas três 

perspectivas, esses autores apresentam a seguinte definição: “O serviço ao cliente é 

um processo cujo objetivo é fornecer benefícios significativos de valor agregado à 

cadeia de suprimentos de maneira eficiente em termos de custo”. Esta definição é a 

mesma apresentada por Lambert et al. (1998), no entanto Bowersox e Closs (2001) 

identificam mais claramente os atributos fundamentais como sendo disponibilidade, 

desempenho e confiabilidade, a partir dos quais apresentam as medidas de 

desempenho para o serviço. 



 46

Os autores ressaltam a dificuldade para uma empresa estabelecer qual o nível de 

serviço que o sistema logístico deve fornecer, colocando a resposta como dependente 

das estratégias de marketing por ela estabelecidas. Daí, conclui-se também que o 

serviço ao cliente representa a interface entre os sistemas de marketing e logística. 

Coyle, Bardi e Langley (2003), consideram que a colocação do serviço ao cliente 

como um elo de ligação entre o sistema de marketing e o sistema logístico, cuja 

função básica é a entrega do produto no tempo e lugar prometidos ao cliente, é uma 

visão tradicional de certa forma ultrapassada na perspectiva da cadeia de 

suprimentos. Para esses autores, o ponto de vista tradicional redunda no usual 

“trade-off” entre aumentar o nível dos serviços ao cliente ou diminuir os custos das 

operações logísticas. Na nova perspectiva, as operações logísticas têm o papel de 

agregar valor à cadeia de suprimentos na criação e sustentação de vantagens 

competitivas, gerando resultados para todas as partes envolvidas. Com isso, 

observam que o serviço ao cliente deve ser visto como um componente do “produto 

aumentado” definido pelo marketing, agregando valor ao cliente. 

Coyle, Bardi e Langley (2003) também consideram o serviço ao cliente visto de três 

maneiras diferentes: (1) como uma atividade; (2) como uma medida de desempenho e 

(3) como uma filosofia. Os autores ressaltam a importância do foco no serviço ao 

cliente como uma medida capaz de fornecer um método para avaliação do 

desempenho do sistema logístico e, adotam uma definição que inclui o valor total na 

perspectiva do consumidor final. Assim, para esses autores: 

“Serviço ao cliente é um processo para prover vantagem competitiva e 

agregar benefícios à cadeia de suprimentos, com o objetivo de 

maximizar o valor total ao consumidor final”. 

Do ponto de vista da função logística, esses autores definem quatro elementos para o 

serviço ao cliente como sendo, tempo, confiança, comunicações e conveniência. 

O elemento “tempo” significa para o cliente o lead-time entre a colocação do pedido 

e o recebimento do produto, incluindo, para o fornecedor, os tempos de preparação, 

processamento e entrega. 
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O elemento “confiança” significa para o cliente a manutenção de prazos de entrega 

confiáveis e, a garantia de recebimento de pedidos corretos, completos e sem perdas 

ou danos de transporte. 

O elemento “comunicações” significa para o cliente a facilidade de comunicação 

com o fornecedor para colocação de pedidos e, para a obtenção de informações sobre 

o andamento dos mesmos. 

O elemento “conveniência” significa para o cliente a flexibilidade no atendimento 

de requisitos específicos de cada pedido, implicando para o fornecedor na 

manutenção de sistemas flexíveis de operação. 

4.3 Medidas de desempenho no serviço ao cliente 

Conforme descrito nos capítulos anteriores, com o advento da “nova economia” a 

competição passou a ocorrer entre cadeias produtivas e não mais entre as empresas 

isoladamente. Considerando que a base conceitual desenvolvida até hoje sobre a 

medição de desempenho foi construída a partir da lógica das empresas vistas como 

unidades isoladas, a extrapolação desses conceitos para a avaliação da cadeia 

produtiva como um todo ainda está em desenvolvimento. 

Para que a gestão da cadeia de suprimentos seja mais eficaz, devem ser utilizadas 

medidas de desempenho que possuam uma perspectiva integrada, sejam compatíveis 

e consistentes com as funções de cada empresa individualmente, e da cadeia como 

um todo (Bowersox e Closs, 2001). 

Lambert e Pohlen (2001), afirmam que ainda não existem evidências do uso 

significativo de medidas de desempenho da cadeia de suprimentos. Para esses 

autores, as medidas identificadas como métricas da cadeia de suprimentos são na 

verdade utilizadas internamente às empresas. 

Muitos modelos de gestão da cadeia de suprimentos têm proposto sistemas de 

medição de desempenho que consideram a cadeia como um todo e, colocam a 

implementação desse sistema de medição como fator crítico para o sucesso dessas 

cadeias. (Lambert e Pohlen, 2001; Stephens, 2001;  Aravechia, 2001; Aragão et al., 

2004; Brewer e Speh, 2001; Kuei, 2001). 
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A maioria dessas propostas inclui medidas de desempenho internas à cadeia, como 

aquelas relativas aos custos e aos demais aspectos econômico/financeiros e, medidas 

de desempenho relativas aos clientes finais da cadeia. 

Considerando os objetivos deste trabalho e, a definição dada por Croxton et al. 

(2001) para a gestão da cadeia de suprimentos como uma atividade executada com a 

finalidade de adicionar valor ao consumidor final e, considerando a tendência já 

discutida da customização em massa como novo diferencial competitivo, fixaremos 

nossa atenção naqueles indicadores de desempenho relacionados à perspectiva dos 

clientes finais da cadeia, os quais são derivados do conceito de serviço ao cliente 

definido no item anterior. A customização em massa é uma estratégia que, em última 

instância, tem como objetivo final aumentar o nível de serviço aos clientes. Daí a 

importância de desenvolver processos e estabelecer indicadores de desempenho para 

o serviço ao cliente. 

Mentzer (2004), afirma que é importante medir o desempenho do serviço ao cliente 

como percebido pelo cliente, além de entender quais elementos de desempenho têm 

maior valor para os clientes nos vários níveis da cadeia. Esse autor afirma ainda que 

o desempenho no serviço ao cliente e o valor dado a ele deve ser entendido e 

monitorado, não só para o cliente imediato em cada nível, mas para todos os clientes 

ao longo da cadeia. 

Figueiredo et al.(2002), elaboraram instrumento de pesquisa para medição do 

desempenho da indústria brasileira de alimentos na logística de distribuição, 

utilizando as seguintes dimensões do serviço ao cliente: disponibilidade de produto, 

tempo de ciclo do pedido, consistência do ciclo do pedido, freqüência de entregas, 

flexibilidade do sistema de entregas, sistema de recuperação de falhas, sistema de 

suporte à informação, suporte à entrega e suporte pós-entrega. 

Hijjar et al.(2005), apresentam uma pesquisa publicada pelo CLM – Council of 

Logistic Management, segundo a qual as empresas com logística de classe mundial 

percebem a medição de desempenho da cadeia de suprimentos como uma 

competência crítica e, têm desenvolvido medidas relacionadas a custos, serviço ao 

cliente e qualidade. Hijjar et al. (2005), apresentam também uma extensa lista de 

indicadores de desempenho para o serviço ao cliente a partir da proposição de 
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diversos autores, que foram agrupados em oito categorias que são: disponibilidade, 

velocidade de ciclo de pedido, consistência do prazo de entrega, flexibilidade do 

sistema de distribuição, recuperação de falhas, sistema de informação de apoio, 

suporte ao produto e qualidade na entrega. 

Lambert et al. (1998), apresentam uma série de medidas para avaliar o desempenho 

no serviço ao cliente, as quais podem ser resumidas basicamente pelo nível de 

disponibilidade do produto, pela velocidade e consistência no atendimento de 

pedidos e, pela habilidade de se comunicar com os clientes e fornecer-lhes 

informações sobre os pedidos.  

Bowersox e Closs (2001), identificam os atributos fundamentais do serviço ao 

cliente como sendo, disponibilidade, desempenho e confiabilidade e, a partir destes 

atributos apresentam as medidas de desempenho, conforme a tabela 4.1. 

ATRIBUTO MEDIDA DE DESEMPENHO 
- Disponibilidade - Freqüência de faltas de estoque; 

- Índice de disponibilidade; 
- Índice de expedição de pedidos completos. 

- Desempenho Operacional - Velocidade no atendimento dos pedidos; 
- Consistência no atendimento dos pedidos; 
- Flexibilidade operacional; 
- Índice de recuperação de falhas. 

- Confiabilidade 
 

- Capacidade de cumprir o prometido e 
planejado ao longo do tempo. 

Tabela 4.1: Medidas de desempenho no serviço ao cliente 

Fonte: Bowersox e Closs (2001) 

Simchi-Levi e Kaminsky (2003), utilizam a expressão “valor ao cliente” para 

expressar a importância da medição de desempenho nas empresas. Para esses 

autores, no atual mercado direcionado ao cliente, não é o produto ou serviço por si só 

que importa, mas sim o valor percebido pelo cliente no relacionamento integral com 

a empresa. Segundo eles, a maneira pela qual a empresa mede a qualidade de seus 

produtos e serviços, evoluiu da garantia interna de qualidade para a satisfação 

externa do cliente, e desta para o “valor ao cliente”. Os indicadores internos de 

qualidade, tal como o número de defeitos, dominaram as metas das empresas na 

época da produção para abastecimento. A satisfação do cliente concentrou-se nos 
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clientes já existentes e na avaliação que faziam do produto ou serviço, ao passo que a 

ênfase atual no “valor ao cliente” vai além e tenta identificar por que um cliente 

escolhe um produto ou serviço em vez de outro.  

Simchi-Levi e Kaminsky (2003) sugerem que a percepção do cliente pode ser 

dividida em cinco dimensões: 

• Conformidade com as exigências: significa a capacidade de oferecer e entregar o 

que o cliente quer e precisa; 

• Seleção de produtos: significa a possibilidade de oferecer ao cliente grande 

variedade de opções de produtos ou serviços; 

• Preço e marca: considera o preço do produto e o custo do serviço percebidos pelo 

cliente e a influência da marca nessa percepção; 

• Serviços com valor agregado: inclui o fornecimento de serviços adicionais que 

aumentem o valor percebido pelo cliente e diferenciem a empresa; 

• Relacionamento e experiências: inclui a criação de vínculos de relacionamento 

entre empresa e cliente e a troca de experiências. 

Como indicadores de desempenho da cadeia de suprimentos, Simchi-Levi e 

Kaminsky (2003) sugerem o modelo do SCOR – Supply Chain Operations Reference 

Model que incluem atributos de desempenho internos e do ponto de vista do cliente 

para a cadeia de suprimentos. 

O modelo SCOR versão 8.0 (2006), utiliza como atributos de desempenho do ponto 

de vista do cliente, a confiabilidade, a velocidade de resposta e a flexibilidade, os 

quais no seu nível 1 são desdobrados em indicadores conforme mostrado na tabela 

4.2. 
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ATRIBUTO DE 
DESEMPENHO 

MÉTRICAS NO NÍVEL 1 

- Confiabilidade - Atendimento perfeito dos pedidos. 
- Velocidade de resposta - Tempo de ciclo para atendimento dos pedidos. 
- Flexibilidade 
 

- Flexibilidade da cadeia de suprimentos a montante; 
- Adaptabilidade da cadeia de suprimentos a montante; 
- Adaptabilidade da cadeia de suprimentos a jusante. 

Tabela 4.2: Atributos de desempenho e métricas para a cadeia de suprimentos 

Fonte: SCOR (2006) 

Essas métricas são referências para o nível estratégico do modelo SCOR no seu nível 

1, não sendo necessariamente aplicáveis aos processos operacionais ao longo da 

cadeia de suprimentos, os quais estão incluídos nos níveis 2 e 3 do modelo. 

Coyle, Bardi e Langley (2003), definem os quatro elementos para o serviço ao 

cliente como sendo, tempo, confiança, comunicações e conveniência, e lembram que 

o novo ambiente de competição para as cadeias de suprimento resultou em padrões 

de desempenho muito mais rigorosos, sugerindo que a medida desse desempenho 

deve ser estabelecida sempre na perspectiva do cliente. Com isso, e de maneira 

coerente com a definição adotada e com o objetivo de maximizar o valor para o 

cliente, os quatro elementos do serviço ao cliente são desdobrados em medidas de 

desempenho conforme mostrado na tabela 4.3. 

ELEMENTO MEDIDAS DE DESEMPENHO 
- Tempo - Lead-time de entrega 
- Confiança - Baixa variabilidade no lead-time de 

entrega; 
- Produto entregue sem danos ou perdas; 
- Correto atendimento do pedido. 

- Comunicação 
 

- Grau de utilização de meios eletrônicos 
para recebimento de pedidos e separação de 
produtos; 
- Grau de disponibilidade de informações 
sobre o pedido. 

- Conveniência - Flexibilidade no nível de serviço logístico. 

Tabela 4.3: Elementos do serviço ao cliente 

Fonte: Coyle, Bardi e Langley (2003) 
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A partir desses elementos, são sugeridos alguns indicadores de desempenho para o 

serviço ao cliente, tais como: 

• Pedidos recebidos no prazo; 

• Pedidos recebidos completos; 

• Pedidos recebidos sem danos; 

• Pedidos atendidos corretamente; 

• Pedidos cobrados corretamente. 

A abordagem de Coyle, Bardi e Langley (2003), denota claramente uma mudança de 

paradigma no entendimento do significado do serviço ao cliente e, principalmente na 

forma de avaliar o nível desse serviço. Segundo os próprios autores, de nada adianta 

o fornecedor utilizar os indicadores tradicionais para avaliar o nível de serviço aos 

clientes antes do embarque, pois os problemas podem estar ocorrendo no processo de 

entrega do produto. 

Essa nova visão é corroborada pela abordagem da gestão por processos que oferece 

importante contribuição para a definição de indicadores de desempenho. A gestão 

por processos lembra que existem três tipos de medidas de desempenho para um 

processo: (1) as medidas de eficiência, que quantificam os recursos consumidos em 

relação a um padrão estabelecido; (2) as medidas de output ou eficácia, que 

quantificam a habilidade do processo em entregar produtos e serviços de acordo com 

o especificado e; (3) as medidas de outcome ou resultado, que quantificam a 

habilidade do output do processo em satisfazer as necessidades dos clientes. (Tenner 

e DeToro, 1997). 

 

 

 

Figura 4.1: Medidas de desempenho em processo 

Fonte: Adaptado de Tenner e DeToro (1997) 

A definição de medidas de desempenho e o estabelecimento de indicadores a partir 

da perspectiva dos clientes, é coerente com a tendência já discutida da customização 

OUTPUT
(Eficácia) 

OUTCOME 
(Resultado) 

PROCESSO
(Eficiência) 
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em massa na nova economia. Tendo em vista a exigência de produtos e serviços 

cada vez mais individualizados a custos cada vez menores, não há como estabelecer 

medidas de desempenho que não levem em conta as condições de fornecimento 

específicas de cada cliente. Deste modo, as definições para serviço ao cliente 

adotadas por Coyle, Bardi e Langley (2003) e Simchi-Levi e Kaminsky (2003) que 

incluem o objetivo de maximizar o valor ao cliente final da cadeia nos parecem mais 

atuais, motivo pelo qual as medidas de desempenho sugeridas por esses autores 

foram consideradas para construção do instrumento de pesquisa utilizado neste 

trabalho. 
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5 A CADEIA CALÇADISTA 

5.1 A indústria calçadista 

A manufatura de calçados é tradicional na história da produção industrial. 

Apresentando tecnologia de fácil acesso e economias de escala não muito 

expressivas, o setor exibe baixas barreiras à entrada de modo que essa indústria pode 

ser encontrada em diferentes regiões e países. O processo produtivo do calçado é 

discreto, sendo subdividido em fases separadas - modelagem, corte, costura, 

montagem e acabamento - podendo ser realizadas em estabelecimentos e locais 

distintos. Algumas dessas fases exigem dezenas de operações e a sua manufatura, 

embora seja passível de automação, caracteriza-se por ser de natureza intensiva em 

mão-de-obra da qual não se requer qualificações especiais, e em cujo processo de 

produção se empregam tecnologias que guardam ainda algumas marcas artesanais. 

Com relação às características do produto, este se apresenta ligado à moda, com 

modelos e estilos variados, confeccionado em diferentes materiais e atendendo a 

múltiplas finalidades de consumo. Assim, existem calçados sociais, esportivos, 

casuais, de segurança; calçados para homens, mulheres e crianças; fabricados em 

couro, em tecidos, em materiais sintéticos, entre outros. (Costa, 2002) 

Devido ao forte conteúdo artesanal e a fragmentação do processo produtivo, a 

produção de calçados pode ser encontrada em aglomerações de empresas localizadas 

geograficamente. No caso do Brasil, por exemplo, essa indústria acha-se instalada na 

região do Vale do Rio dos Sinos no Rio Grande do Sul e, nas cidades de Franca, Jaú 

e Birigui em São Paulo. No exterior existem também diversos exemplos de 

aglomerados de empresas voltados a produção de calçados, como na Itália, Espanha, 

México, China e Coréia do Sul. 

A indústria calçadista vem passando por transformações significativas no seu padrão 

de concorrência. Nas últimas décadas, registrou-se aumento relativo da importância 

da qualidade, do design e dos prazos de entrega como determinante da 

competitividade do setor. Além disso, como o calçado é um produto sujeito às 

variações da moda, a diferenciação do produto e a capacidade das empresas em 

captar os sinais de mercado são atributos que têm assumido papel cada vez mais 

importante na determinação da competitividade desse setor. (Garcia apud BNDES, 



 55

2006). As mudanças tecnológicas são incrementais. O setor se moderniza por etapas, 

dada a característica descontínua do processo de produção. As fases de costura e 

montagem de calçados de couro ainda são bastante artesanais, demandando muita 

habilidade da mão-de-obra e, com isso, limitando o processo de automação, 

facilitando a entrada de microempresas. Apesar da importância da qualidade, do 

design e dos prazos de entrega, cabe destacar que nesse setor o custo da mão-de-obra 

ainda constitui fator importante como determinante da competitividade. Mudanças 

significativas também foram introduzidas no campo das matérias-primas utilizadas 

na fabricação de calçados. Os sapatos eram tradicionalmente feitos de couro, com 

sola também de couro ou de borracha natural. Com o desenvolvimento da 

petroquímica e o surgimento de materiais sintéticos, várias opções se abriram e os 

fabricantes de calçados começaram a utilizar matérias-primas alternativas. Apesar de 

trazerem novas possibilidades, tanto em termos de estética quanto em conforto, os 

novos materiais também trouxeram problemas como qualquer outro material 

desconhecido no mercado. Para a utilização dos mesmos de forma que não 

acarretassem problemas à saúde dos pés, novos equipamentos tiveram que ser 

adquiridos pelos fabricantes e os operadores necessitaram de novos conhecimentos. 

Atualmente uma variedade de materiais de diversas origens é utilizada na fabricação 

de calçados, como o próprio couro, materiais têxteis, laminados sintéticos (PVC ou 

poliuretano), materiais injetados (PVC – policloreto de vinila, PU – Poliuretano, TR 

– borracha termoplástica, Poliestireno, ABS) e os materiais vulcanizados (borracha 

natural, borracha sintética, EVA –copolímero de etileno e acetato de vinila) 

(BNDES, 2006). 

A indústria de calçados tem experimentado um processo de internacionalização da 

produção desde o final dos anos de 1960, em decorrência do deslocamento da 

fabricação desse bem de consumo das economias desenvolvidas em direção a países 

de menor desenvolvimento relativo. O motivo dessa mudança associa-se 

especialmente a razões relacionadas a custos de produção. Do pós-Segunda Guerra 

Mundial até o início da década de 1970, os países de industrialização avançada 

apresentaram elevadas taxas de expansão de emprego e renda, o que gerou escassez 

de mão-de-obra no mercado de trabalho e um aumento em seus custos de produção. 

O aproveitamento da força de trabalho em atividades econômicas de maior valor 
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agregado naqueles países desenvolvidos levou à transferência da produção de bens 

intensivos em mão-de-obra, o setor de calçados entre eles, para regiões que 

apresentassem as condições de produção exigidas. O exemplo mais relevante desse 

deslocamento de produção é dado pela indústria de calçados dos Estados Unidos que 

em fins de 1960 importava uma fração pequena de calçados, enquanto na metade da 

década de 1990 produzia domesticamente apenas 10% da oferta total naquele 

mercado (Costa e Fligenspan, 1997). A geografia da produção de calçados a partir de 

1970 tem sido determinada fortemente por custos de produção, especialmente os 

relacionados à mão-de-obra. O setor é sensível aos níveis salariais praticados em 

regiões e países, bem como à relação câmbio/salários. Convém mencionar, contudo, 

que a mudança da produção de calçados em direção a países mais pobres ocorreu 

para atender aos segmentos de produção dirigidos ao consumo inferior e médio de 

mercado dos países avançados, que exigem altos volumes de produção e que têm no 

preço o seu principal atributo de concorrência e atratividade para a demanda. 

Aquelas faixas de mercado de maior poder aquisitivo continuaram a ser objeto de 

atenção dos fabricantes daqueles países desenvolvidos mediante a manufatura local e 

estratégias dirigidas a elevar a qualidade do calçado produzido, desenvolver design e 

marca própria, além de subcontratar no exterior fases de produção com elevado 

conteúdo de trabalho direto (Costa, 2002). 

5.2 A importância da indústria calçadista no Brasil 

No Brasil, o processo de desenvolvimento econômico da indústria calçadista iniciou-

se no estado do Rio Grande do Sul, com a chegada dos primeiros imigrantes 

alemães, em junho de 1824. Instalados no Vale do Rio dos Sinos, além de atuarem 

na agricultura e na criação de animais, eles também trouxeram consigo a cultura do 

artesanato, principalmente de artigos de couro. 

O primeiro período de dinamismo tecnológico na indústria de calçados brasileira, no 

período entre 1860 e 1920, foi proporcionado pela introdução de avanços 

tecnológicos oriundos da Europa, no final do século XIX. “Esta introdução 

transformou o sistema artesanal de produção em atividade fabril” (Cruz apud 

BNDES, 2006). Após este período, o setor passou por uma fase de relativa 

estagnação (1920-1960), acompanhada de uma regionalização da produção e uma 

queda na introdução de novas técnicas e aquisição de máquinas mais modernas. A 
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partir da década de 1960, iniciou-se um movimento de dinamismo, com a exportação 

de calçados para os EUA. A aglomeração industrial já existente no Vale dos Sinos 

(RS) se especializara em calçados femininos de couro, enquanto Franca (SP) se 

destacava pelos calçados masculinos de couro. Na década de 70, o calçado brasileiro 

passou a ter expressiva importância na pauta de exportações nacionais, 

especialmente devido ao contato dos fabricantes de calçados de couro do Vale do 

Rio dos Sinos e de Franca com agentes de exportação ou agentes de compra de 

grandes importadores norte-americanos. Historicamente, as exportações para o 

mercado norte-americano representam cerca de 65 a 70% do total exportado, o que 

torna a indústria brasileira de calçados muito vulnerável às flutuações econômicas do 

mercado norte-americano. Os produtos exportados para esse mercado não levam a 

marca do fabricante, mas sim a do distribuidor local, o que traz uma ameaça 

constante para os fabricantes brasileiros, já que seus produtos podem ser facilmente 

substituídos de acordo com a vontade do comprador (Correa, 2001). 

Os índices de crescimento da exportação foram positivos durante seguidos anos. O 

número de pares exportados cresceu, bem como o valor exportado em dólares, que 

cresceu em uma proporção ainda maior devido ao aumento do preço médio do 

calçado, que passou de um preço médio de venda ao exterior de US$ 2,19, em 1970, 

para patamares acima de US$ 10,00 entre os anos de 1995 e 1997. Dados da 

Associação Brasileira das Indústrias de Calçados – ABICALÇADOS, mostrados na 

tabela 5.1 ilustram essa afirmativa. 
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Ano Valor (US$ milhões) Pares (milhões) Preço médio (US$) 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

8 

165 

387 

907 

1.107 

1.414 

1.547 

1.886 

4 

35 

49 

133 

143 

138 

163 

189 

2,19 

4,76 

7,89 

6,84 

7,74 

10,25 

9,52 

9,97 

Tabela 5.1: Série histórica de exportações brasileiras de calçados 

Fonte: ABICALÇADOS (2006) 

As condições que impulsionaram a inserção internacional da indústria calçadista 

brasileira, foram numa primeira etapa, um conjunto de benefícios fiscais e 

creditícios, uma política cambial favorável, além da existência de salários baixos e 

condições de trabalho precárias. Em um segundo momento, a inserção é sustentada 

por uma conjugação onde são diminuídos os benefícios fiscais, permanecendo o 

baixo custo da mão-de-obra e uma política cambial favorável aliada ao surgimento e 

aprimoramento de novas tecnologias de produção (Carvalho Neto, 2004). 

Nos últimos 5 anos, segundo dados do BNDES (2006), o cenário permanecia 

favorável até 2004, quando o Brasil exportou 12% a mais do que no ano anterior em 

razão principalmente da valorização do dólar americano perante o real, além de 

outros fatores como a diversificação de produtos e a abertura de novos mercados. 

Todavia, segundo a mesma fonte, o ano de 2005 já não foi dos melhores para as 

exportações de calçados brasileiros. O Brasil deixou de exportar cerca de 23 milhões 

de pares de calçados se comparado a 2004, apresentando perda de 11%. Apesar da 

redução do volume exportado, no entanto, o valor obtido com as exportações em 

2005 foi 4% maior do que no ano anterior, o que pode ser um indicativo de que o 

calçado brasileiro conquista status e preço no mercado internacional, ou seja, torna-

se um produto de maior valor agregado. 



 59

A evolução dos principais mercados, em especial os Estados Unidos, e a oferta 

internacional de calçados na década de 90 afetaram a cadeia calçadista brasileira. 

Houve aumento da concorrência externa com a entrada de novos países no mercado, 

dispondo de vantagens competitivas superiores às brasileiras. Entre os principais 

concorrentes do Brasil estão a China, Indonésia e Vietnã, além do México que 

aumentou significativamente a exportação de calçados para o mercado americano em 

conseqüência da implantação do NAFTA - North American Free Trade Agreement. 

Apesar da conjuntura internacional atual desfavorável à exportação do calçado 

brasileiro, esse produto ocupa ainda posição de destaque no ranking de exportações. 

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – SECEX/MDIC – em 2005, o item 

calçados/couro ficou em 11o lugar no ranking de produtos exportados, num valor de 

US$ 3.536 milhões de dólares e uma participação de 3,0% na pauta de exportações 

brasileiras. 

Outro aspecto que ressalta a importância da indústria calçadista é o fato dela ser 

grande geradora de empregos. Como já dissemos, a produção de calçados é intensiva 

em mão-de-obra uma vez que, apesar da evolução tecnológica, depende ainda da 

atividade artesanal em algumas etapas do processo produtivo, como a costura e a 

montagem de calçados de couro, particularmente naqueles produtos de qualidade e 

acabamento superior. Em 2004, o setor criou no Brasil, um total de 312.579 

empregos diretos, segundo dados da ABICALÇADOS (2006). 

Apesar da importância econômica da cadeia calçadista brasileira e da sua presença 

ainda marcante no mercado internacional, uma análise mais detalhada aponta para a 

necessidade de adoção de novas estratégias de competição e, de promoção da 

integração ao longo da cadeia produtiva coureiro-calçadista. Garcia (2001), mostra 

que o Brasil, nos últimos anos, tem vendido couro cru, o chamado wet-blue, para seu 

maior concorrente no mercado mundial, além de fornecer tecnologia e treinamento 

de mão-de-obra para fabricação de calçados que depois irão competir com os 

fabricados aqui. A produção do couro até o estágio wet-blue gera 85% do resíduo 

ambiental da cadeia produtiva, enquanto as demais etapas até o calçado geram 

somente os 15% restantes. Com isso, o país assume a maior parcela do passivo 
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ambiental e, fica com a menor parcela do valor agregado gerado pela cadeia. Garcia 

(2001) coloca essa disputa entre empresários dos curtumes e das fábricas de calçados 

como um grande causador da perda de competitividade para toda a cadeia produtiva.  

As vantagens competitivas tradicionais da indústria calçadista brasileira, calcadas na 

fartura de matérias-primas e de mão-de-obra, não serão capazes de garantir a 

sustentação da sua posição no mercado internacional no longo prazo. É de se esperar 

que as empresas localizadas nos pólos tradicionais de produção de calçados no Brasil 

continuem buscando a redução de custos no interior da cadeia, mediante a integração 

dos elos existentes, além de promover a migração das atividades de produção para 

regiões que apresentem custos de mão-de-obra inferiores, como é o caso da região 

nordeste brasileira. No entanto, é fundamental a aquisição de novas vantagens 

competitivas, como por exemplo, a criação de estilo e marca próprios, a fabricação 

de produtos com qualidade superior, a disponibilização de serviços diferenciados aos 

clientes e, a implementação de processos flexíveis que permitam atender a pequenos 

lotes de pedidos. Esses novos atributos podem permitir que a indústria calçadista 

brasileira diversifique seus mercados, diminuindo sua dependência dos grandes 

distribuidores norte-americanos orientados somente pelo preço. 

5.3 Tendências globais para o setor de calçados 

A migração da produção de calçados em direção a países mais pobres ocorreu para 

atender aos segmentos de consumo inferior e médio de mercado dos países 

avançados, que exigem altos volumes de produção e que têm no preço o seu 

principal atributo. Essa tendência deve prosseguir nos próximos anos, dado que a 

automatização do processo de produção é limitada, devendo continuar requerendo a 

presença intensa do trabalhador no chão de fábrica e, assim favorecendo a 

competitividade de países como a China cuja principal vantagem é exatamente a 

farta disponibilidade e o baixo custo da mão-de-obra (Costa, 2002). 

A China é considerada pelos compradores como uma fonte muito barata de calçados 

com qualidade confiável e grande flexibilidade para atender a grandes pedidos de 

produtos padronizados, o que torna os fabricantes chineses a principal alternativa das 

grandes cadeias norte-americanas orientadas pelo preço. No outro extremo, os 

compradores de butiques direcionadas ao consumidor de maior poder aquisitivo, têm 
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na Itália sua principal fonte de fornecimento, devido ao pequeno tamanho dos 

pedidos fortemente orientados pela moda, o que torna a capacidade de inovação e 

design fundamental. Para os compradores de cadeias voltadas à classe média, os 

fabricantes brasileiros, e no caso específico do sapato de couro masculino a indústria 

francana, surgem como uma boa alternativa de fornecimento de volumes médios de 

calçados com qualidade reconhecida, com grande diversidade de modelos e preços 

razoáveis. 

Estudo do instituto britânico de calçados em 1998, publicado pela revista Tecnicouro 

e citado em Costa (2002), detectou as seguintes tendências para o mercado mundial 

de calçados: 

• o sudeste asiático continuará atraindo a produção de calçados no mundo; 

• a marca do calçado ganhará cada vez maior relevância como fator de 

competitividade; 

• em âmbito mundial se observará uma influência na produção de calçados por 

parte de empresas ligadas a pesquisa e a distribuição; 

• haverá aumento na fração das vendas de calçados realizadas em lojas de 

vestuário e em supermercados; 

• os consumidores darão maior atenção ao conforto e a qualidade dos calçados; 

• haverá influência das restrições ambientais no desenvolvimento tecnológico das 

atividades ligadas ao setor; 

• ocorrerá o desenvolvimento de novos materiais que apresentem alta performance 

e qualidade; 

• haverá a difusão do uso de tecnologias de informação entre segmentos que 

compõem o setor. 

As empresas para serem bem sucedidas nesse novo ambiente, deverão adotar 

estratégias globais de competição. Algumas medidas sugeridas nesse sentido são 

(Costa, 2002; Carvalho Neto, 2004): 

• Investimento em design e desenvolvimento de estilo próprio de calçado; 

• Desenvolvimento de estratégias de marketing, comercialização e distribuição de 

produtos com marca própria; 

• Diversificação dos mercados; 
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• Melhoria da qualidade intrínseca dos produtos através da melhoria da qualidade 

da matéria-prima e do processo de produção; 

• Incremento do nível de serviços prestados aos clientes, tais como agilidade e 

flexibilidade no atendimento de pedidos; 

• Formação de consórcios e parcerias entre fabricantes e fornecedores 

componentes da cadeia de forma a baixar custos de desenvolvimento e 

distribuição de produtos; 

• Preocupação com a proteção do meio-ambiente no processo de produção e 

criação da imagem de produtos ambientalmente superiores. 

5.4  O pólo calçadista de Franca 

A cidade de Franca está localizada na região nordeste do Estado de São Paulo, 

distando em torno de 400 km da capital. Com cerca de trezentos mil habitantes, a 

cidade é considerada o segundo pólo produtor de calçados do país, atrás somente da 

região do Vale do Rio dos Sinos no Rio Grande do Sul. No entanto, se 

considerarmos o segmento em que o pólo de Franca é especializado, o calçado 

masculino de couro, Franca é o principal pólo produtor nacional. 

Segundo o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca – SINDIFRANCA (2006), 

fabrica-se calçado em Franca desde a formação da cidade, há quase 200 anos. Por 

volta de 1801, quando criadores de gado e agricultores chegaram à região de Franca, 

vindos na maioria do sul de Minas Gerais, nela instalaram fazendas e começaram a 

construir casas ao redor da área onde hoje é o centro da cidade. Com o abatimento do 

gado, o couro era aproveitado pelos sapateiros para a fabricação de sandálias, 

chinelos e botinas rústicas e, pelos seleiros para a fabricação de peças para montarias 

e carros de boi. Embora o artesanato de couro existisse em praticamente todos os 

povoados paulistas do começo e meados do século XIX, em Franca encontrou maior 

soma de condições favoráveis à sua expansão. A mais relevante foi a localização de 

Franca na “Estrada dos Goyases”, o único caminho que ligava São Paulo ao centro 

do Brasil. Com isso, a cidade tornou-se um importante entreposto comercial, 

distribuíndo gado do Brasil central para São Paulo e sal, entre outras mercadorias, no 

sentido inverso, o que facilitava o comércio do artesanato de couro francano com 

Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. 
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Durante pouco mais de um século, prevaleceu o artesanato de couro, com a 

confecção manual de chinelos, sandálias e botinas. Em 1921, surgiram as máquinas 

utilizadas na produção e, teve início a industrialização. Nos anos 40, começou a ser 

esboçado o pólo calçadista que se formaria em Franca durante as duas décadas 

seguintes. Novas fábricas foram instaladas e houve o crescimento de algumas já 

existentes, processo esse que se intensificou durante as décadas de 50 e 60. Em 

meados da década de 60, paralelamente à indústria de calçados, surgiu na cidade a 

indústria de artefatos de borracha que passa a produzir saltos e solados para os 

calçados. 

O grande impulso ao crescimento e desenvolvimento da indústria calçadista 

francana, no entanto, ocorreu com o início das exportações no final da década de 60. 

A entrada no mercado externo trouxe novo ciclo de progresso, ao provocar 

investimentos em modernização de máquinas, melhorias no processo de produção, 

maior racionalização do trabalho, ganhos de produtividade e melhoria da qualidade 

do produto (SINDIFRANCA, 2006). 

Atualmente, o parque calçadista francano configura mais do que uma indústria 

calçadista e, se caracteriza como um complexo coureiro-calçadista composto por um 

conjunto de segmentos ligados à indústria de calçados, tais como, o curtimento, a 

indústria de máquinas e equipamentos, a indústria de componentes, saltos, solados e 

acessórios, indústrias de embalagens, além de atividades de serviços ligadas ao setor, 

como assistências técnicas e escritórios de exportação. 

De acordo com informações atuais do SINDIFRANCA (2006), o setor é formado por 

cerca de 760 empresas, de estrutura familiar, com capacidade instalada para produzir 

37 milhões de pares e, que geram cerca de 19 mil empregos diretos. Segundo a 

mesma fonte, das 760 empresas ligadas ao setor calçadista na região, em torno de 50 

têm presença regular no mercado internacional como exportadoras de calçados 

masculinos de couro. 

Durante as décadas de 70 e 80 ocorreu um aumento significativo das exportações de 

calçados masculinos de Franca. A política cambial e os incentivos fiscais adotados 

pelo governo, além da retração da demanda doméstica de calçados e a 

disponibilidade e baixo custo da mão-de-obra, favoreceram o aumento do volume 
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das exportações de calçados masculinos de couro. (Carvalho Neto, 2004). Segundo 

dados do SINDIFRANCA (2006), nos últimos 5 anos, de 2001 a 2005, houve um 

aumento de aproximadamente 35% no volume exportado, em número de pares, com 

aumento próximo de 57% em valor, o que retrata o aumento do preço médio obtido 

pelo calçado francano no mercado internacional, fruto do esforço das empresas 

exportadoras locais na abertura de novos mercados e, no desenvolvimento de 

produtos com maior valor agregado. 

A inserção dos fabricantes de calçados de Franca no mercado internacional e o 

aumento significativo do volume exportado, se deu por meio dos agentes 

intermediários que estabeleceram-se na região naquele período. Os agentes de 

exportação atuam como elo de ligação entre o capital comercial internacional e os 

fabricantes locais, aos quais prestam assistência no desenvolvimento do produto e na 

melhoria dos processos produtivos. 

Detentores do acesso aos grandes mercados consumidores, os distribuidores 

internacionais de calçados comandam toda a cadeia produtiva, que assume a 

configuração de cadeia dirigida pelo comprador (Suzigan et al., 2003).  
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Figura 5.1: Configuração da cadeia calçadista de Franca. 

Fonte: Adaptado de Suzigan et al. (2003) 

A interação com os grandes compradores mundiais, ou na verdade com os agentes 

locais que representam esses compradores, proporcionou melhorias importantes em 

termos de tecnologia de processo, qualidade do produto e melhoria dos prazos de 

entrega. Por outro lado, as empresas exportadoras de calçados de Franca 

apresentaram progresso pouco significativo com relação à comercialização, 

desenvolvimento de produto e design, já que a comercialização é dominada pelos 

agentes e, a concepção e os modelos a serem fornecidos são determinados pelo 

comprador. 

Essa forma de inserção no mercado internacional, altamente dependente do mercado 

e dos grandes distribuidores norte-americanos, tem mostrado estar no limite, uma 

vez que depende da decisão dos grandes compradores que, para um determinado 

segmento de mercado de produtos mais padronizados têm outras fontes de 

fornecimento mais vantajosas como é o caso da China e da Índia.  

Grandes estabelecimentos 
comerciais 
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varejistas) 
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Traders Compradores 
Internacionais 
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FORNECEDORES: Couro, solados, acessórios, embalagens, 
produtos químicos, formas, etc... 
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O desenvolvimento da indústria francana e, sua inserção passiva no mercado 

internacional, baseou-se no aproveitamento de vantagens competitivas, como 

disponibilidade de matéria-prima e mão-de-obra barata e abundante, o que no 

contexto mundial atual já deixaram de ser vantagens perante aos novos concorrentes 

globais. A vantagem competitiva representada pela concentração geográfica e 

setorial de produtores de calçados e de empresas correlatas, que permite o fácil 

acesso e custos mais reduzidos a matérias-primas, componentes e serviços, tem sido 

pouco aproveitada pelas indústrias locais para o estabelecimento de ações conjuntas 

que permitam aproveitar ainda mais essa vantagem. Observa-se, por exemplo, que 

apesar do grande número de empresas locais ligadas ao setor calçadista, a 

participação nas atividades do sindicato patronal local – SINDIFRANCA – é restrita 

a um pequeno número de empresas, em geral aquelas de maior porte ou aquelas 

consideradas da “nova geração”. Além de algumas poucas promoções conjuntas 

tradicionais relacionadas à participação em feiras e exposições do setor como a 

Francal e a Couromoda, não são observadas outras ações deliberadas que poderiam 

melhorar o desempenho da cadeia, como a unificação das estratégias e ações na área 

de marketing, a criação de centros comuns para o design e desenvolvimento de 

novos produtos e, a implantação de centros comuns de logística e distribuição. Em 

grande parte, isso se deve à estrutura de governança do sistema local, que é marcado 

por elevadas assimetrias determinadas pela existência de algumas grandes empresas 

com estruturas próprias e com elevado poder de barganha junto aos demais 

componentes da cadeia, e que competem entre si, e um vasto contingente de micro, 

pequenas e médias empresas que são apenas produtoras de produtos padronizados e 

com margens de rentabilidade bastante reduzidas, cujas iniciativas são sufocadas 

pelos grandes produtores e fornecedores (Garcia et al., 2004). Encontram-se no 

sistema local apenas algumas poucas empresas de maior capacidade e estrutura que 

vêm muito recentemente tomando iniciativas no sentido de penetrar no mercado 

internacional por conta própria e de forma individual, enquanto para a maioria delas 

resta submeterem-se às regras dos grandes distribuidores internacionais 

representados pelos agentes locais. 

A tendência crescente das exportações da indústria calçadista francana observada até 

meados de 2005, tanto em número de pares quanto em valor, tem se revertido nos 
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últimos meses em razão da presença cada vez mais intensa desses novos 

competidores no mercado e, segundo os empresários locais, principalmente em razão 

da defasagem cambial e de outros fatores macroeconômicos que caracterizam a 

conjuntura atual, como a carga tributária elevada e a falta de crédito para exportação 

a taxas de juros compatíveis com as taxas internacionais. Dados do SINDIFRANCA 

(2006), mostram que nos primeiros seis meses de 2006, houve uma queda de 23,51% 

no volume e, de 11,84% no valor exportado pelos fabricantes de calçados de Franca, 

em relação ao mesmo período de 2005. 

Para alguns estudiosos do setor, a sobrevivência da indústria calçadista francana 

depende de um posicionamento mais ativo no cenário internacional (Carvalho Neto, 

2004; Garcia, 2001). 

A pesquisa de campo empreendida para a execução deste trabalho permitiu observar 

que ações nesse sentido, ainda que isoladas, já estão sendo tomadas por algumas das 

empresas líderes do pólo calçadista de Franca. Assim, observam-se esforços para 

abertura de novos mercados, investimentos nas atividades relacionadas ao design e 

ao desenvolvimento de novos produtos e materiais, criação e fortalecimento de 

marcas próprias e, criação de estruturas próprias de comercialização e distribuição de 

produtos em âmbito global, entre outras. Essas ações denotam claramente um 

movimento de reposicionamento dessas empresas, que deixam de lado a estratégia de 

competição baseada exclusivamente em custos, voltando-se para uma estratégia 

baseada na diferenciação do produto e dos serviços prestados aos clientes.  

Essas observações serão comentadas com maior profundidade no capítulo 6 dedicado 

à descrição da pesquisa de campo. 
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6 PESQUISA DE CAMPO 

6.1 Objetivos de pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho é identificar em que medida o desempenho no 

serviço ao cliente está relacionado à integração dos processos entre os fabricantes de 

calçados da cidade de Franca e seus clientes no mercado globalizado. 

Para a obtenção dos dados que permitissem o alcance desse objetivo principal, foram 

definidos objetivos intermediários já mencionados no capítulo 1 que colocados em 

seqüência lógica deram origem às etapas de planejamento, coleta de dados e análise 

da pesquisa, conforme mostrado na tabela 6.1: 

PLANEJAMENTO
- Definição das variáveis de pesquisa; 

- Proposição de modelo de relacionamento entre as variáveis de pesquisa e 
formulação de hipóteses; 

- Elaboração dos instrumentos de pesquisa; 

COLETA DE DADOS
- Delimitação do escopo; 

- Definição da metodologia; 

- Coleta e apresentação dos dados; 

DISCUSSÃO, ANÁLISE E CONCLUSÕES 
- Discussão e análise dos dados obtidos; 

- Conclusões. 

Tabela 6.1: Etapas da pesquisa de campo 

A seqüência de etapas mostradas acima foi utilizada para a descrição da pesquisa de 

campo. 
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6.2 Pesquisa de campo 

6.2.1 Planejamento 

6.2.1.1 Definição das variáveis de pesquisa 

A definição das variáveis de pesquisa exigiu a identificação na literatura relevante 

sobre o assunto, dos fatores que definem a integração de processos, dos elementos do 

serviço ao cliente na cadeia de suprimentos a serem utilizados como referência e, dos 

respectivos indicadores de desempenho. 

Considerando que o conceito de serviço ao cliente, conforme definido no item 4.2, é 

relacionado diretamente às atividades do sistema logístico na cadeia de suprimentos, 

foi utilizado como arcabouço teórico para delimitação das variáveis a serem 

utilizadas para a pesquisa, o processo-chave denominado de “atendimento de 

pedidos” pelo Global Supply Chain Forum em Croxton et al. (2001), o qual envolve 

basicamente processos de natureza logística, tais como, processamento de pedidos, 

gestão de estoques, embalagem e manuseio de produtos, transporte e entrega e gestão 

da informação sobre o pedido (Bowersox e Closs, 2001; Ballou, 1999). Uma vez 

estabelecida essa delimitação, o modelo de integração de Frohlich e Westbrook 

(2001) e as atividades integrativas por eles propostas tornaram-se mais apropriadas 

como referência, não só por estarem focadas nos processos de natureza logística, 

como também por serem de caráter mais técnico e operacional, sendo mais 

facilmente mensuráveis. A definição de cada uma dessas atividades de integração de 

processos propostas por Frohlich e Westbrook (2001) consta do item 3.3 deste 

trabalho. A partir dessas atividades, foram definidos os 8 fatores de integração a 

serem utilizados como referência para construção do instrumento de pesquisa, 

conforme segue: 

F1: Definição da freqüência de entregas; 

F2: Customização de embalagens; 

F3: Compartilhamento dos planos de produção; 

F4: Uso comum de equipamentos logísticos/contêineres; 

F5: Conhecimento dos níveis e mix dos estoques; 

F6: Acesso ao sistema de planejamento; 

F7: Uso comum de operadores logísticos; 
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F8: Utilização conjunta de EDI/Networks. 

Para determinação dos elementos do serviço ao cliente utilizados como referência, 

partiu-se do contexto da competitividade na chamada “nova economia”, tal como 

definido no capítulo 2, segundo a qual o desempenho deve ser medido em termos do 

valor agregado ao cliente pela cadeia de suprimentos. 

A definição de medidas de desempenho e o estabelecimento de indicadores a partir 

da perspectiva dos clientes, é coerente com a tendência já discutida da customização 

em massa. Tendo em vista a exigência de produtos e serviços cada vez mais 

individualizados a custos cada vez menores, não há como estabelecer medidas de 

desempenho que não levem em conta as condições de fornecimento específicas de 

cada cliente. Deste modo, as definições para serviço ao cliente adotadas por Coyle, 

Bardi e Langley (2003) e Simchi-Levi e Kaminsky (2003) que incluem o objetivo de 

maximizar o valor ao cliente final da cadeia nos pareceram melhor enquadradas 

nessa nova tendência. Por esse motivo, os elementos do serviço ao cliente definidos 

no item 4.2, e respectivas medidas de desempenho propostas por Coyle, Bardi e 

Langley (2003), foram utilizados para definição dos indicadores a serem 

considerados para a construção do instrumento de pesquisa, conforme a tabela 6.2. 

O indicador I6 foi incluído após o teste inicial do questionário de pesquisa junto aos 

agentes de exportação, conforme justificado na seqüência. 

ELEMENTOS DO SERVIÇO AO CLIENTE  
Tempo Confiança Comunicação Conveniência 

I1  X   
I2 X    
I3  X   
I4  X   
I5   X  
I6    X IN

D
IC

A
D

O
R

E
S 

I7    X 

Tabela 6.2: Matriz de relacionamento  

Elementos do serviço ao cliente X indicadores de desempenho 

onde: 

I1: % de pedidos recebidos no prazo, completos e corretos; 
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I2: “Lead-time” de entrega; 

I3: Índice de ocorrência de erros na cobrança; 

I4: Índice de ocorrência de perdas e danos ao produto; 

I5: Facilidade de comunicação com a empresa e disponibilidade de informações     
sobre o pedido; 

I6: Habilidade no desenvolvimento de novos produtos; 

I7: Facilidade de atendimento a requisitos especiais (prazos, quantidades, tipos, 
embalagens, locais de entrega, etc...). 

6.2.1.2 Proposição de matriz de relacionamento entre as variáveis de pesquisa e 

formulação de hipóteses 

Uma vez definidas as variáveis de pesquisa, foi proposta a matriz a seguir, tabela 6.3, 

que estabelece por meio dos elementos do serviço ao cliente, o relacionamento a ser 

testado entre as duas variáveis, fatores de integração de processos (F) e indicadores 

de desempenho (I) na cadeia calçadista de Franca. 
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Fatores de Integração Elemento do 
Serviço ao Cliente 

Indicadores de Desempenho 

- Definição de freqüência de entregas (F1) 

- Compartilhamento de planos de produção 
(F3) 

- Acesso ao sistema de planejamento (F6) 

 
 

TEMPO 

 

- “Lead-time” de entrega (I2) 

 

- Compartilhamento de planos de produção 
(F3) 

- Uso comum de equipamentos logísticos (F4) 

- Conhecimento dos níveis e mix dos estoques 
(F5) 

- Acesso ao sistema de planejamento (F6) 

- Uso comum de operadores logísticos (F7) 

 
 
 
 

CONFIANÇA 

- % de pedidos recebidos no prazo, 
completos e corretos (I1) 

- Índice de ocorrência de erros na cobrança 
(I3) 

- Índice de ocorrência de perdas e danos ao 
produto (I4) 

- Utilização conjunta de EDI/Networks (F8)  
COMUNICAÇÃO 

- Facilidade de comunicação com a 
empresa e disponibilidade de informações 
sobre o pedido (I5) 

- Customização de embalagens (F2) 

- Compartilhamento de planos de produção 
(F3) 

 

 
 

CONVENIÊNCIA 
 

- Facilidade de atendimento a requisitos 
especiais (prazos, quantidades, tipos, 
embalagens, locais de entrega, etc...) (I7) 

- Habilidade no desenvolvimento de novos 
produtos (I6) 

Tabela 6.3: Proposta de relacionamento 

Fatores de integração X Indicadores de desempenho 

Segundo Gil (2002), hipóteses subjacentes podem ser determinadas para facilitar a 

proposição da hipótese principal da pesquisa, mediante a análise dos instrumentos 

adotados para a coleta de dados. Yin (2001), considerando que o objetivo básico do 

estudo de caso é explorar e clarificar o fenômeno em estudo, prefere não falar em 

hipóteses, mas sim em proposições de pesquisa. Daí, a partir da matriz de 

relacionamento entre os fatores de integração e os indicadores de desempenho, foram 

feitas as seguintes proposições: 

P1: O desempenho da cadeia calçadista de Franca no indicador I2 está relacionado a 

implementação dos fatores de integração F1, F3 e F6 entre fabricantes e clientes; 

P2: O desempenho da cadeia calçadista de Franca nos indicadores I1, I3 e I4 está 

relacionado a implementação dos fatores de integração F3, F4, F5, F6 e F7 entre 

fabricantes e clientes; 
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P3: O desempenho da cadeia calçadista de Franca no indicador I5 está relacionado a 

implementação do fator de integração F8 entre fabricantes e clientes; 

P4: O desempenho da cadeia calçadista de Franca nos indicadores I6 e I7 está 

relacionado a implementação dos fatores de integração F2 e F3 entre fabricantes e 

clientes. 

Em decorrência destas proposições, a hipótese principal a ser testada foi definida 

como sendo: 

Hprincipal: O desempenho da cadeia calçadista de Franca no serviço ao 

cliente tem relação direta com a implementação dos fatores de integração 

dos processos logísticos entre fabricantes e clientes. 

6.2.1.3 Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

Para medição do grau de integração dos processos logísticos com os clientes, foi 

elaborado questionário, anexo 1, a partir dos fatores de integração mencionados no 

item 6.2.1.1, utilizando escala de Likert de cinco níveis com objetivo de facilitar a 

obtenção das respostas e a interpretação das informações obtidas. A versão inicial do 

questionário foi testada em duas entrevistas piloto em empresas fabricantes, tendo 

sofrido alterações no número de questões e na terminologia para adequação àquela 

utilizada no setor. Também verificou-se que alguns aspectos relacionados às 

atividades integrativas merecem o registro dos comentários dos entrevistados, em 

função das especificidades que tais atividades podem ter para uma determinada 

empresa ou para a própria cadeia. Daí a manutenção de questões abertas neste 

questionário. 

Para avaliar o desempenho da cadeia no serviço ao cliente foi elaborado questionário 

com questões fechadas, anexo 2, a partir dos indicadores de desempenho 

mencionados no item 6.2.1.1, com a utilização de escala de Likert de cinco níveis, 

com objetivo de facilitar a obtenção das respostas e a interpretação das informações 

obtidas. Yin e Heald (1975) apud Lazzarini (1995), propõem a utilização de 

questionários com questões fechadas, aplicadas a um analista selecionado para cada 

caso específico, com o objetivo de elevar a confiabilidade da pesquisa, além de 
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potencializar o processo de coleta de dados. A versão inicial do questionário foi 

submetida a dois agentes exportadores com objetivo de testar e validar seu conteúdo. 

Logo de início ficou evidente a importância da atividade de desenvolvimento de 

novos produtos como elemento do serviço ao cliente já que é prática usual na cadeia 

a necessidade de fornecimento de amostras de cada novo modelo de calçado para a 

aprovação dos clientes, antes da assinatura dos contratos. Considerando que essa 

prática caracteriza-se como um elemento do que foi denominado de “conveniência” 

no serviço ao cliente, o indicador I6 foi incluído no questionário para avaliar a 

habilidade dos fabricantes no desenvolvimento de novos produtos. Importante 

ressaltar que o entendimento dado a essa atividade inclui apenas a elaboração de 

amostras iniciais segundo especificações já estabelecidas, já que o novo modelo de 

calçado nos aspectos de criação e design é desenvolvido pelos próprios clientes. 

Essa versão do questionário foi então traduzida para o inglês e submetida novamente 

à aprovação dos agentes exportadores para posterior envio aos clientes importadores. 

6.2.2 Coleta de dados 

6.2.2.1 Delimitação do escopo 

Conforme já mencionado, a pesquisa de campo conduzida teve como objeto de 

estudo a cadeia calçadista da cidade de Franca/SP, a qual constitui-se em um 

exemplo consolidado e de resultados concretos já obtidos de uma cadeia de 

suprimentos setorial. Além disso, a cadeia calçadista representa um dos principais 

setores da economia brasileira, sendo fortemente geradora de empregos e de divisas 

para o país já que ocupa o 11° lugar no ranking das exportações, conforme dados já 

apresentados no capítulo 5. 

Dados iniciais obtidos junto ao Sindicato da Indústria Calçadista de Franca – 

SINDIFRANCA, permitiram delinear alguns parâmetros da pesquisa. Existem na 

cidade cerca de 760 empresas fabricantes de calçados, das quais em torno de 48 

tiveram presença regular no mercado externo nos últimos dois anos. Destas 48 

empresas, o SINDIFRANCA relaciona as 10 maiores exportadoras, as quais são 

responsáveis por cerca de 70% do volume exportado, tanto em quantidade quanto em 

valor. Essas empresas representaram o universo considerado nesta pesquisa. 
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Por outro lado, o SINDIFRANCA registra também a presença na região de Franca, 

de cerca de 15 empresas intermediadoras do comércio internacional – trading 

companies, as quais são conhecidas como “agentes”. Alguns destes agentes 

constituem-se em empresas independentes, sendo que outros funcionam como 

escritórios de representação dos clientes importadores. Em ambos os casos, a figura 

do “agente” está em contato direto com o cliente final da cadeia, sentindo portanto, 

as tendências do mercado quanto ao nível de exigência em relação a preços, prazos, 

qualidade e serviços, e também estando em condições de avaliar o desempenho dos 

fabricantes exportadores pela sua proximidade física com os mesmos. Cerca de 65% 

do volume exportado pela cadeia calçadista de Franca tem como destino o mercado 

norte-americano, o qual, segundo o representante do SINDIFRANCA, tem um 

elevado grau de especificidade e exigência. Das cerca de 15 trading companies 

presentes em Franca, foram contatadas 3, cujo foco principal é o mercado norte-

americano e que são responsáveis pela quantidade majoritária dos negócios. Essas 

empresas serviram como elo de contato com os clientes da cadeia, os quais são 

grandes distribuidores de calçados no mercado norte-americano. 

Além de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas conduzidas nas empresas objeto 

do estudo, outras fontes de evidências foram utilizadas, tais como, observação direta 

das práticas utilizadas, depoimentos de representantes de instituições locais ligadas 

ao setor, coleta e análise de documentos fornecidos pelas empresas e análise de 

dados estatísticos disponíveis em sites da Internet. Segundo Yin (2001), o uso de 

múltiplas fontes de evidência é uma das vantagens do estudo de caso e o principal 

recurso para conferir significância aos seus resultados. 

6.2.2.2 Definição da metodologia 

Para a coleta de dados foram conduzidas entrevistas em profundidade com 

representantes dos membros-chave da cadeia em estudo, conforme segue: 

a) Coleta de depoimento do diretor executivo do SINDIFRANCA – Sindicato da 

Indústria de Calçados de Franca, com objetivo de identificar a estrutura da 

cadeia, seus membros-chave, principais processos de negócio, nível de 

integração dos processos, práticas utilizadas, fluxos de informação e materiais, 

conjuntura econômica atual, presença da cadeia no mercado internacional, além 
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de outros dados que pudessem ser relevantes para o objetivo da pesquisa. Esses 

dados foram complementados com outros dados obtidos de fontes secundárias, 

tais como, artigos técnicos, publicações do setor, sites, etc...;   

b) Entrevistas semi-estruturadas com proprietários, diretores ou gerentes dos 

principais fabricantes e exportadores de calçados, os quais constituem a empresa 

focal da cadeia, com objetivo de medir o grau de integração dos processos 

logísticos com seus clientes importadores. Essas entrevistas foram conduzidas 

com auxílio do questionário anexo 1. A tabela 6.4 apresenta as empresas 

contatadas, além de alguns dados relevantes sobre as mesmas: 

Empresa Entrevistado Capacidade 
de produção 

Volume 
Exportado 

(aproximado) 

% do total exportado por 
Franca 

(aproximado) 
Samello Dir. Exportação 8.000 pares/dia 60% 5,0% 
Lerrover Proprietário 600 pares/dia 100% 2,5% 
Democrata Dir. Exportação 9.600 pares/dia 50% 16,0% 
Toni Sallon Proprietário 1.500 pares/dia n.d. 2,0% 
Ferracini  Ger. Exportação 5.000 pares/dia 20% 2,0% 
Mariner Ger. Exportação 10.000 pares/dia 50% 11,0% 
Sândalo Ger. Exportação 3.000 pares/dia 50% 3,5% 
Kissol Proprietário 4.000 pares/dia 100% 14,5% 
Agabê Proprietário 2.000 pares/dia 80% 4,5% 
n.d. – não disponível       Total = 61,0% 

Tabela 6.4: Relação de fabricantes contatados 

Fonte: SINDIFRANCA 

c) Entrevistas semi-estruturadas com 3 agentes de exportação estabelecidos na 

região, com objetivo de avaliar o desempenho das empresas exportadoras no 

serviço aos clientes, na visão dos agentes. Essas entrevistas foram conduzidas 

com auxílio do questionário anexo 2; 

d) Aplicação de questionário junto a clientes importadores de calçados para 

avaliar a satisfação com o desempenho das empresas fabricantes no serviço aos 

clientes. Esses clientes foram contatados por meio eletrônico através dos 

agentes locais, sendo solicitado a eles o preenchimento do questionário anexo 

2. A tabela 6.5 apresenta os clientes contatados além de alguns dados 

relevantes sobre os mesmos. 
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Empresa 
(Nome ou “sede”) 

País Volume de negócios com 
Franca 

(aproximado) 

Cole Haan E.U.A. 450.000 pares/ano 
Manfield França 60.000 pares/ano 
“Missouri” E.U.A. 1.000.000 pares/ano 
“New York” E.U.A. 450.000 pares/ano 
“Califórnia” E.U.A. 140.000 pares/ano 
“Tennesse” E.U.A. 50.000 pares/ano 
Harbor E.U.A. 800.000 pares/ano 
Old Dominion E.U.A. 300.000 pares/ano 
 Total = 3.250.000 pares/ano ou 60% do total exportado para os 

E.U.A 

Tabela 6.5: Relação de clientes contatados 

Fonte: Agentes locais 

6.2.2.3 Coleta e apresentação dos dados 

a) Entrevista com o diretor executivo do SINDIFRANCA 

O SINDIFRANCA mantém um importante departamento de estatística sobre o setor 

de calçados e dispõe de diversos dados que foram úteis na delimitação e preservação 

do foco da pesquisa. Conforme já mencionado, o SINDIFRANCA registra 760 

empresas de diversos portes fabricando calçados na região de Franca, das quais 

apenas 10 com presença regular no mercado internacional representam cerca de 70% 

do total exportado. Importante também é o dado referente aos mercados 

importadores de calçados da região. As estatísticas do SINDIFRANCA mostram a 

presença do produto francano em 62 países, universo este que vem crescendo em 

função de ações das empresas locais diante de necessidade de diversificar seus 

mercados. No entanto, ressalva o diretor do SINDIFRANCA, as mesmas estatísticas 

mostram que 62,5% das exportações de calçados de Franca ainda têm como destino 

o mercado norte-americano, o qual apresenta um alto grau de especificidade e 

exigência com relação aos atributos de qualidade do produto, preços, prazos de 

entrega e serviços negociados e contratados. Esta informação foi útil para 

determinarmos que o universo de clientes a serem entrevistados deveriam ser 

preferencialmente do mercado norte-americano, de maneira a preservar o foco da 

pesquisa. 



 78

Com relação à forma de inserção da indústria calçadista francana no mercado 

internacional, o diretor do SINDIFRANCA remonta ao final da década de 1960, 

quando em função de fatores favoráveis na conjuntura macro-econômica e de 

incentivos governamentais, os produtores de calçados de Franca iniciaram as vendas 

para o mercado externo. Conforme já mencionamos em capítulos anteriores, essa 

inserção se deu por meio de trading companies, conhecidas na região como 

“agentes”, que servem de intermediários entre os grandes distribuidores norte-

americanos e os fabricantes locais. O diretor do SINDIFRANCA ressalta a 

importância da figura do agente para a cadeia calçadista local, como um elo que a 

beneficiou pela transferência de novas tecnologias de produção e gestão empresarial, 

o que implicou em ganhos de qualidade e produtividade para a cadeia, mas também 

lembrou que hoje em dia as empresas sofrem conseqüências negativas da presença 

desses agentes que dominaram os processos de desenvolvimento de produtos, 

marketing e distribuição em suas mãos, fazendo com que as empresas perdessem a 

capacidade própria nesses processos. Algumas ações foram recentemente iniciadas 

para suprir essas deficiências por meio da FIESP – Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo e da APEX – Agência de Promoção de Exportações do Brasil, 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No entanto, as 

exportações em maior volume, especialmente para o mercado norte-americano, ainda 

são dominadas pelos agentes, os quais ainda exercem a governança da cadeia, 

segundo o SINDIFRANCA. Este dado e a indicação da diretoria do 

SINDIFRANCA, possibilitou o contato com 3 entre os maiores escritórios de 

agenciamento na região com presença marcante no mercado norte-americano, os 

quais serviram de fonte para a obtenção dos dados relativos ao serviço ao cliente. 

Outro subsídio obtido na entrevista com o diretor do SINDIFRANCA, importante 

para a compreensão da dinâmica da cadeia, diz respeito à estrutura a montante dos 

fabricantes de calçados, ou seja dos elos da cadeia responsáveis pelo fornecimento 

das matérias-primas, componentes, acessórios e demais insumos para a fabricação de 

calçados. Segundo o SINDIFRANCA, os principais insumos para a fabricação de 

calçados são o couro e os solados de borracha natural ou sintética, que representam 

cerca de 60 a 70% dos custos de fabricação de calçados. Algumas poucas empresas 

fabricantes optaram pela verticalização, agregando às suas operações o curtume para 
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tratamento do couro e a fabricação de solados. No entanto, ressalta o diretor do 

SINDIFRANCA, a dependência dos fabricantes de calçados dos curtumes que 

executam o tratamento e a preparação do couro cru para industrialização é bastante 

grande, o que traz conseqüências nefastas para toda a cadeia, por diversos motivos. 

Em primeiro lugar, ressalta o entrevistado, não há entre estes elos um relacionamento 

de cooperação, de forma a possibilitar ganhos de qualidade e produtividade para toda 

a cadeia. Diversos dados mostram que a qualidade do couro brasileiro é ruim se 

comparada ao utilizado por outros países competidores no mercado internacional, 

devido à falta de conscientização do pecuarista e dos frigoríficos, além do que, 

grande quantidade do produto é exportada principalmente para a China que o utiliza 

para a produção de calçados que irão competir no mercado internacional com o 

próprio calçado brasileiro. O entrevistado mencionou a necessidade de ações do setor 

coureiro-calçadista para melhorar o relacionamento e a integração entre as empresas, 

além de ações governamentais que promovam a melhoria da qualidade do couro 

brasileiro, desde a conscientização do pecuarista até a criação de centros de 

desenvolvimento de novas tecnologias, além de medidas fiscais e tarifárias que 

dificultem a exportação do couro cru. 

A partir destas informações e, utilizando o modelo de Stock e Lambert (2001) como 

referência podemos representar a cadeia calçadista francana e os respectivos 

processos que devem ser gerenciados, conforme a figura 6.1: 
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──────── Processos gerenciados - - - - - - - - - - Processos não gerenciados 

F 11 : Curtumes C 1 : Agentes (Trading Companies) 

F 12 : Fornecedores de Solados C 21 : Distribuidores e grandes varejistas (clientes 
regulares) 

F 1N : Outros fornecedores: Tintas, vernizes, 
acessórios, etc... 

C 2N : Distribuidores e grandes varejistas (clientes 
eventuais) 

F 21 : Frigoríficos  

F 22 : Indústria química  

F 3 : Pecuaristas  

Figura 6.1: Estrutura da cadeia calçadista francana para exportação 

Fonte: Adaptado de Stock e Lambert (2001) 

Por último, questionamos o entrevistado com relação às tendências vislumbradas 

para a cadeia calçadista francana no mercado internacional. Neste aspecto, o diretor 

do SINDIFRANCA inicialmente expressou a preocupação do setor com a perda de 

participação no mercado que vem ocorrendo a partir dos últimos meses de 2005. Os 

dados estatísticos do sindicato mostram uma queda de 23,51% em número de pares e 

de 11,84% em valor nas exportações da cadeia, no primeiro semestre de 2006. Essa 

queda vem se verificando principalmente devido à perda de grandes compradores do 

mercado norte-americano, os quais têm optado por outras fontes de fornecimento 

com preços muito mais baixos do que o produto francano. Como a produção de 

calçados é uma atividade intensiva em mão-de-obra, que representa em torno de 30%  

do custo de produção, países como a China e a Índia têm se aproveitado do 

excedente de mão-de-obra barata que possuem para ganhar espaço nos segmentos de 
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consumo inferior e médio dos países avançados, que exigem altos volumes de 

produção e que têm no preço o seu principal atributo. Além disso, segundo o diretor 

do SINDIFRANCA, muito contribuiu para a queda nas exportações a política 

cambial, com a valorização do real perante o dólar entre meados de 2005 e início de 

2006, situação que o setor entende ser irreversível. 

Dado esse contexto, o entrevistado expressa a opinião da maioria dos empresários 

fabricantes de calçados de Franca que acreditam que a tendência é de que os grandes 

contratos para fornecimento de grandes volumes de calçados ao mercado 

internacional deixarão de existir em curto prazo, restando para a cadeia de calçados 

francana a procura de novos mercados com a oferta de produtos de qualidade 

superior em quantidades menores e, com processos altamente flexíveis capazes de 

atender às necessidades específicas de cada mercado. 

As tendências atuais para o mercado internacional de calçados, aliadas à situação de 

falta de cooperação entre fabricantes e fornecedores, que foram aqui descritas, 

sugerem a importância da integração dos processos ao longo da cadeia calçadista 

como uma das ações capazes de garantir a manutenção da sua competitividade. 

b) Entrevistas semi-estruturadas com proprietários, diretores e gerentes dos 

principais fabricantes exportadores de calçados. 

Conforme apresentado na tabela 6.4, foram visitadas nove entre as dez maiores 

empresas fabricantes e exportadoras de calçados de Franca, responsáveis por 61% do 

total exportado segundo o SINDIFRANCA. Nestas empresas, o objetivo foi medir o 

grau de implementação dos fatores de integração de processos com seus principais 

clientes no mercado externo. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com auxílio do 

questionário apresentado no anexo 1, com pessoas com poder decisório e ligadas à 

atividade de exportação das respectivas empresas, além de observações das práticas 

utilizadas efetuadas in-loco em boa parte das empresas visitadas. 

Durante as entrevistas, o questionário foi sendo preenchido pelo próprio 

entrevistador, com base nas informações prestadas, solicitando-se ao entrevistado 

que mediante essas informações desse uma nota de 1 a 5, conforme o critério 

utilizado na escala de Likert, para cada uma das questões. Também foram anotadas 
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ao longo da entrevista todas as informações que o entrevistador julgou relevantes 

para complementar ou justificar a resposta obtida. Ao final da entrevista o 

questionário preenchido foi submetido ao entrevistado para confirmação das 

respostas e validação dos dados. 

O resultado obtido é apresentado na tabela 6.6: 

Fatores de Integração Empresa Entrevistado 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Samello Dir. Exportação 5 5 4 4 NA NA 3 3 
Lerrover Proprietário 5 5 3 5 NA NA 3 3 
Democrata Dir. Exportação 5 4 3 4 NA NA 2 4 
Toni Sallon Proprietário 5 5 4 5 NA NA 3 5 
Ferracini  Ger. Exportação 5 4 3 5 NA NA 3 5 
Mariner Ger. Exportação 5 5 3 4 NA NA 3 5 
Sândalo Ger. Exportação 5 5 3 4 NA NA 3 4 
Kissol Proprietário 5 5 3 5 NA NA 3 3 
Agabê Proprietário 5 4 3 5 NA NA 3 4 
 Média 5,0 4,7 3,2 4,6 NA NA 2,9 4,0 

Tabela 6.6: Resultados da pesquisa de campo - Fatores de integração 

Conforme já mencionado anteriormente, a abordagem utilizada para esta pesquisa foi 

do tipo exploratória/qualitativa, sendo a escala de Likert de cinco níveis utilizada 

somente com objetivo de facilitar a obtenção das respostas, e o cálculo das médias 

apresentado feito somente para facilitar a interpretação das informações obtidas. O 

índice 1 da escala correspondeu ao “discordo inteiramente” e o índice 5 ao 

“concordo plenamente” com a afirmativa apresentada. Foi esclarecido aos 

entrevistados que suas respostas deveriam ser baseadas não na opinião própria 

quanto à afirmativa apresentada, mas sim no efetivo grau de implementação na 

empresa da prática mencionada, o que foi posteriormente constatado in-loco pelo 

pesquisador na maioria das empresas visitadas. As constatações obtidas para cada 

um dos fatores de integração são descritas na seqüência.  

Fator F1: Definição da freqüência de entregas. 

Afirmativa apresentada aos empresários: A freqüência de entrega dos pedidos 

para exportação é definida de forma antecipada, clara e consistente junto aos 

principais clientes. 
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Constatações: Todos os entrevistados responderam concordar plenamente com a 

afirmativa apresentada (índice 5). Em todas as entrevistas realizadas ficou claro que 

as freqüências de entrega dos pedidos são muito bem definidas entre fabricantes e 

clientes, sendo negociadas em cada caso específico e formalmente registradas em 

contrato. Na maioria dos casos, cada pedido ou encomenda corresponde a um único 

contrato onde todas as condições de fornecimento são estabelecidas. Em alguns 

casos foi verificada a prática de contratos de longo prazo, onde algumas condições 

de fornecimento ficam previamente estabelecidas, tais como modelos e preços, e as 

demais condições, como quantidades e prazos, vão sendo especificadas e negociadas 

de forma segmentada, em lotes de acordo com a necessidade do mercado. Em ambos 

os casos, as freqüências e os prazos de entrega são muito bem negociados e 

estabelecidos formalmente. 

Um dado relevante obtido nas entrevistas com relação aos prazos de entrega 

praticados, é a percepção dos entrevistados de forte pressão exercida pelo mercado 

para redução desses prazos. Segundo os entrevistados, as empresas vêm conseguindo 

ganhos significativos na redução dos tempos de processamento, porém esbarram na 

dificuldade para obtenção do couro nas quantidades e prazos necessários para a 

confecção do produto e atendimento dos pedidos. A alternativa de manutenção de 

estoques desse principal insumo é inviável devido à grande diversidade de tipos 

existentes e pela conseqüente repercussão nos custos, já que o couro representa cerca 

de 60% do custo dos materiais empregados na produção de calçados. 

Pode-se concluir que existe um alto grau de implementação deste fator de integração 

entre fabricantes e clientes. 

Fator F2: Customização de embalagens. 

Afirmativa apresentada aos empresários: As embalagens para transporte e entrega 

dos produtos para exportação são projetadas e executadas exatamente de acordo com 

as necessidades e exigências dos clientes. 

Constatações: Dos 9 entrevistados, 6 responderam concordar plenamente com a 

afirmativa apresentada (índice 5), sendo que 3 responderam apenas concordar (índice 

4). 
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Na maioria absoluta dos contratos para exportação, especialmente naqueles para o 

mercado norte-americano onde o produto é fornecido não com a marca do fabricante, 

mas sim com a marca do distribuidor local, o grau de exigência com relação às 

embalagens é extremamente elevado. As especificações são formalizadas em fichas 

técnicas onde constam todos os detalhes, tais como, tipo de caixa individual e 

material utilizado, disposição do calçado na caixa e proteções internas, identificações 

e etiquetas, forma de acondicionamento e disposição das embalagens individuais em 

embalagens coletivas, tamanho e volume das embalagens coletivas, quantidades, 

tamanhos e modelos em cada embalagem coletiva, indo até à especificação da 

posição da etiqueta de identificação com códigos de barra em cada embalagem 

coletiva. Esse grau de exigência justifica-se nos contratos com distribuidores norte-

americanos devido aos grandes volumes negociados e aos sofisticados sistemas de 

manuseio, armazenagem e distribuição lá utilizados. 

Pode-se constatar in-loco que os fabricantes francanos estão preparados e atendem 

plenamente a todas as exigências nesse sentido, o que reflete em índices desprezíveis 

de danos ao produto e reclamações por parte dos clientes.  

Os agentes intermediários locais exercem papel importante nesse aspecto, pois atuam 

na transferência de tecnologia, na tradução e adaptação das especificações e na 

fiscalização da sua execução. 

Em algumas poucas situações, que tendem a crescer com o fortalecimento das 

marcas próprias e da diversificação dos mercados, os produtos são exportados com a 

marca do fabricante e com seus padrões próprios de embalagem e identificação. Esse 

é o caso das 3 empresas cuja resposta foi de concordar com a afirmativa (índice 4), 

que já têm iniciativas nesse sentido. 

Pode-se concluir que existe um alto grau de implementação deste fator de integração 

entre fabricantes e clientes. 

Fator F3: Compartilhamento dos planos de produção. 

Afirmativa apresentada aos empresários: O planejamento dos programas de 

produção para exportação é feito de forma compartilhada com os clientes, baseado 

nas previsões da demanda destes. 
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Constatações: Sete entrevistados responderam nem concordar nem discordar da 

afirmativa (índice 3) e somente 2 responderam concordar com ela (índice 4). 

O que se pode constatar é que não há nenhum mecanismo formal e sistemático para 

compartilhamento dos planos de produção entre clientes e fabricantes. Como o 

calçado é um produto com grande variedade de modelos que são continuamente 

substituídos, já que se trata de um produto sujeito às tendências da moda em cada 

estação do ano, não há como obter com muita antecedência e em detalhes as 

características da demanda. Em algumas empresas, nas quais existe um 

relacionamento mais estreito e duradouro com determinados distribuidores norte-

americanos, foi possível observar que alguns dados sobre as tendências da moda para 

a estação seguinte e, algumas previsões sobre o volume da demanda, são fornecidas 

com antecedência e, utilizados pelos fabricantes para iniciar providências com 

relação à especificação e compra dos materiais que serão necessários. 

Em geral, os planos de produção são elaborados pelas áreas competentes de cada 

fabricante, levando em conta os prazos negociados em cada contrato. 

Pode-se concluir que existe um grau médio de implementação deste fator de 

integração entre fabricantes e clientes. 

Fator F4: Uso comum de equipamentos logísticos/contêineres. 

Afirmativa apresentada aos empresários: Os equipamentos e recipientes para 

movimentação e transporte dos produtos para exportação, tais como veículos, paletes 

e contêineres, são padronizados de acordo com a necessidade dos clientes. 

Constatações: Dos 9 entrevistados, 5 responderam concordar plenamente com a 

afirmativa (índice 5) e 4 responderam somente concordar com ela (índice 4). 

Dadas as características do produto e os altos volumes contratados, o transporte é 

feito via marítima em contêineres. Nas entregas para o mercado norte-americano, os 

produtos são paletizados na chamada “embalagem coletiva” que são rigorosamente 

especificadas pelos clientes e observadas em detalhes pelos fabricantes, conforme já 

mencionado em item anterior. Estas embalagens têm suas dimensões determinadas 

em função do volume dos contêineres marítimos e das dimensões das instalações de 

armazenamento dos clientes, assim como sua identificação e conteúdo. Os 

fabricantes são responsáveis pela entrega do produto na condição FOB (free on 
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board) no porto de embarque, ficando a conteinerização e o embarque por conta de 

empresa especializada contratada pelo cliente. 

Pode-se concluir que existe um alto grau de implementação deste fator de integração 

entre fabricantes e clientes, considerando-se as características da operação e os 

limites de responsabilidade dos fabricantes. 

Fator F5: Conhecimento dos níveis e mix dos estoques. 

Afirmativa apresentada aos empresários: A empresa tem pleno conhecimento dos 

níveis e mix dos estoques de produtos dos clientes importadores de forma a gerenciar 

sua reposição. 

Constatações: Todos os entrevistados responderam discordar inteiramente (índice 1) 

da afirmativa, por se tratar de uma prática não aplicável à cadeia calçadista. Na 

verdade, como se trata de um produto sujeito às tendências da moda, a cada estação 

são desenvolvidos novos modelos que substituem os anteriores, não sendo mantidos 

estoques pelos clientes, nem havendo a prática de reposição de quantidades além 

daquela negociada em cada contrato. Somente um entrevistado mencionou a 

ocorrência esporádica de reposição de modelos já fornecidos, porém como objeto de 

um novo contrato. Consideramos, portanto, o fator de integração F5, como não 

aplicável à cadeia calçadista. 

Fator F6: Acesso ao sistema de planejamento. 

Afirmativa apresentada aos empresários: A empresa tem pleno acesso ao sistema 

de planejamento da demanda e previsão de vendas dos clientes importadores, de 

forma a planejar a programação da produção. 

Constatações: Todos os entrevistados responderam discordar inteiramente (índice 1) 

da afirmativa, por não se tratar de uma prática aplicável à cadeia calçadista. 

Conforme já mencionado na descrição do fator F3, somente em algumas poucas 

situações de vínculos mais duradouros com os clientes importadores, algumas 

informações sobre a tendência de demandas futuras são antecipadas e compartilhadas 

com os fabricantes, devido às características do produto. Por este motivo, 

consideramos o fator de integração F6 como também não aplicável à cadeia 

calçadista. 
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Fator F7: Uso comum de operadores logísticos. 

Afirmativa apresentada aos empresários: A seleção e contratação dos operadores 

logísticos para transporte e entrega dos produtos de exportação é feita de comum 

acordo com os clientes. 

Constatações: Dos 9 entrevistados, 8 responderam nem concordar nem discordar da 

afirmativa (índice 3) e 1 respondeu discordar dela (índice 2). O que se pode constatar 

é que a responsabilidade pelas operações logísticas desde a saída do produto da 

fábrica até o destino final no cliente é estabelecida em contrato e compartilhada entre 

o fabricante e o cliente. Ao fabricante cabe entregar o produto na condição FOB 

(free on board) no porto de embarque, utilizando transportadora própria ou por ele 

escolhida e contratada. A partir daí o produto fica sob responsabilidade de um 

despachante aduaneiro indicado pelo cliente ou intermediado pelos agentes, o qual se 

encarrega da conteinerização, desembaraço e embarque no navio. As condições de 

transporte e entrega são acordadas quando da assinatura dos contratos, quando são 

estabelecidos de comum acordo, os volumes, quantidades e datas de entrega no porto 

indicado, de forma a permitir as operações de embarque no navio programado para o 

porto de destino. 

Pode-se concluir que existe um grau médio de implementação deste fator de 

integração entre fabricantes e clientes. 

Fator F8: Utilização conjunta de EDI/Networks. 

Afirmativa apresentada aos empresários: O processo de comunicação com os 

clientes importadores é totalmente informatizado, sendo a transmissão de dados e 

informações sobre os pedidos feitas por meio eletrônico. 

Constatações: Dos 9 entrevistados 3 responderam concordar plenamente com a 

afirmativa (índice 5), 3 responderam concordar com ela (índice 4) e outros 3 nem 

concordar nem discordar (índice 3). Esse resultado demonstra diferentes graus de 

implementação de sistemas informatizados de comunicação, o que está relacionado à 

maior ou menor dependência de cada fabricante dos agentes intermediários. Neste 

fator de integração pode ser constatado de forma mais evidente o papel desses 

agentes na cadeia.  Como o processo de comercialização dos produtos no mercado 

externo é dominado por eles, todo o processo de comunicação com os clientes passa 
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pela sua intermediação, desde a colocação dos pedidos até as informações sobre seu 

processamento. Os pedidos são negociados e formalizados através de correio 

eletrônico, sendo utilizadas redes de comunicação eletrônica ou portais na Internet 

entre os agentes e os clientes importadores para manutenção de informações sobre os 

pedidos que são alimentados pelos fabricantes por meio de relatórios periódicos ou 

por acesso direto aos portais. Em alguns casos, os agentes mantêm funcionários 

próprios acompanhando a produção in-loco para alimentar o cliente com essas 

informações. 

Na maioria dos fabricantes pode ser observada a existência de sistemas 

informatizados de gestão do tipo ERP - Enterprise Resource Planning, o que 

possibilita a manutenção de controle da produção de forma mais acurada e a 

disponibilização de informações mais precisas sobre o processamento dos pedidos. 

Algumas iniciativas para criação de canais próprios de comunicação com os clientes 

também puderam ser observadas em alguns fabricantes. 

Pode-se concluir que existe um alto grau de implementação deste fator de integração 

entre fabricantes e clientes, considerando-se a presença dos agentes intermediários 

como facilitadores. 

c) Entrevistas semi-estruturadas com 3 agentes de exportação estabelecidos na 

região. 

A figura do agente de exportação e seu papel na cadeia calçadista francana já foi 

descrito em itens anteriores. A indicação e o contato com essas empresas foram 

obtidos através do SINDIFRANCA. Entre os 3 agentes contatados encontram-se os 2 

maiores em volume de negócios com o mercado norte-americano. As entrevistas 

foram conduzidas com auxílio do questionário anexo 2. 

A tabela 6.7 mostra as respostas obtidas para os indicadores de desempenho no 

serviço ao cliente na visão dos agentes. 
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IndicadorEmpresa 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

Gateway  4 2 4 4 2 2 2 

Franexport 4 2 4 4 2 3 4 

Camargo Export 4 1 4 4 4 3 4 

Média 4,0 1,7 4,0 4,0 2,7 2,7 3,3 

Tabela 6.7: Desempenho no serviço ao cliente na visão dos agentes 

Também nesse questionário foi utilizada a escala de Likert de cinco níveis. O índice 

1 da escala correspondeu ao “muito insatisfeito” e o índice 5 ao “muito satisfeito” 

com o desempenho dos fabricantes no indicador sugerido. Durante as entrevistas, o 

questionário foi sendo preenchido pelo próprio entrevistador, com base nas 

informações prestadas, solicitando-se ao entrevistado que mediante essas 

informações, desse uma nota de 1 a 5, conforme o critério utilizado na escala de 

Likert, para cada um dos indicadores. Também foram anotadas ao longo da 

entrevista todas as informações que o entrevistador julgou relevantes para 

complementar ou justificar a resposta obtida. Ao final da entrevista o questionário 

preenchido foi submetido ao entrevistado para confirmação das respostas e validação 

dos dados. 

O resultado observado na tabela 6.7 e as informações obtidas durante as entrevistas 

levaram às seguintes constatações: 

Nos indicadores I1 - % de pedidos recebidos no prazo, completos e corretos, I3 - 

índice de ocorrência de erros na cobrança, e I4 - índice de ocorrência de perdas e 

danos ao produto, não há discrepâncias nas respostas dos agentes, sendo considerado 

satisfatório (índice 4) o desempenho dos fabricantes. As informações 

complementares obtidas indicam que esse nível de satisfação é decorrência do 

processo de negociação bem executado e de uma certa maturidade no 

relacionamento entre fabricantes, agentes e clientes importadores, o que faz com que 

as rotinas para negociação, cobrança, transporte e entrega dos produtos estejam bem 

estabelecidas. 

O indicador I2 - “lead-time” de entrega, mostra um alto nível de insatisfação com o 

desempenho da cadeia (índices 1 ou 2), na visão dos 3 agentes entrevistados. A 

explicação obtida para esse resultado dá conta da pressão existente por parte dos 
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clientes para diminuição dos prazos de entrega dos pedidos, assim como também dos 

prazos para a entrega de orçamentos e de amostras. Essa pressão decorre dos novos 

parâmetros colocados no mercado pelos concorrentes asiáticos, que são capazes, 

segundo os entrevistados, de atender a grandes pedidos, enviar orçamentos e 

amostras com muito maior rapidez do que os fabricantes francanos. Os entrevistados 

identificam como causa principal dessa dificuldade a falta de integração entre 

fabricantes e fornecedores, principalmente de couros e solados. Esforços para 

diminuição do lead-time de produção são percebidos na maioria dos fabricantes, 

porém esses esforços ficam limitados pela falta de disponibilidade de materiais e até 

mesmo pela dificuldade para obtenção de preços para elaboração de orçamentos. 

Com relação ao indicador I5 - facilidade de comunicação com a empresa e 

disponibilidade de informações sobre o pedido, 2 agentes responderam estarem 

insatisfeitos com o desempenho dos fabricantes (índice 2), sendo que o terceiro 

agente respondeu estar satisfeito com esse desempenho (índice 4). Essa discrepância 

pode ser explicada pelo fato de haver, entre os fabricantes, diferentes estágios de 

implementação de sistemas eletrônicos de comunicação e gestão de informações 

sobre os pedidos, o que foi verificado nas visitas a esses fabricantes e mencionado na 

descrição do fator de integração F8. O agente que deu como resposta estar satisfeito 

com o desempenho no indicador I5 tem relacionamento mais estreito com 

fabricantes que já apresentam uma evolução maior na implementação de sistemas de 

comunicação e informação. 

Uma importante constatação relacionada a esse indicador de desempenho, é que a 

deficiência ainda existente em grande parte dos fabricantes quanto à implementação 

de sistemas de comunicação e informação mais sofisticados, não é percebida pelo 

cliente importador, pois essa deficiência é suprida pelos agentes intermediários que 

mantém estruturas sofisticadas de comunicação com clientes e fabricantes, como por 

exemplo, portais na Internet, além de pessoal próprio para acompanhamento dos 

pedidos e suprimento de informações aos clientes. 

O indicador I6 - habilidade no desenvolvimento de novos produtos teve 1 agente 

respondendo estar insatisfeito com o desempenho dos fabricantes (índice 2), e 2 

agentes respondendo não estarem nem satisfeitos, nem insatisfeitos (índice 3) com 
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esse desempenho. Importante lembrar que o entendimento dado ao desenvolvimento 

de novos produtos inclui apenas o desenvolvimento de amostras iniciais segundo 

especificações já estabelecidas, já que o novo modelo de calçado nos aspectos de 

criação e design é desenvolvido pelos próprios clientes.  Nesse atributo, observa-se 

também diferentes estágios de desenvolvimento entre os fabricantes de calçados de 

Franca. Em poucas empresas é possível encontrar estruturas mais sólidas voltadas ao 

desenvolvimento de novos produtos, inclusive com pessoal capacitado para a criação 

e design, porém na grande maioria delas essa estrutura é inexistente, o que explica a 

tendência dos entrevistados para a insatisfação. Essa deficiência é suprida pelos 

próprios agentes, o que faz com que o cliente importador também não perceba a 

deficiência dos fabricantes. Em alguns dos agentes encontram-se estruturas 

completas para a confecção das amostras de produtos que são enviadas para a 

aprovação dos clientes, inclusive com máquinas que executam algumas operações de 

produção. 

No indicador I7 - facilidade de atendimento a requisitos especiais, 1 agente 

respondeu estar insatisfeito (índice 2) e 2 agentes responderam estarem satisfeitos 

(índice 4), com o desempenho dos fabricantes de calçados francanos. Dada a 

amplitude desse indicador, para facilitar a interpretação dos entrevistados quanto ao 

seu significado, foi solicitado que se considerasse a flexibilidade dos fabricantes para 

atender a requisitos diferentes dos usualmente utilizados com relação a prazos, 

quantidades, modelos, embalagens, locais de entrega, além de outras condições de 

fornecimento. Os dois agentes que consideraram satisfatório o desempenho dos 

fabricantes mencionaram como referência para essa resposta, exemplos concretos de 

atendimento a requisitos especiais de embalagem, antecipação de prazos de entrega 

por solicitação dos clientes e flexibilidade dos fabricantes para produção de 

pequenos lotes de diversos modelos diferentes. Durante a visita aos fabricantes, em 

alguns casos foi possível observar, de fato, evidências de flexibilidade no 

planejamento de produção para possibilitar remanejamentos nos programas e atender 

a emergências, bem como de flexibilidade nos processos de produção que permitem 

que possam ser fabricados pequenos lotes de até doze pares de cada modelo. O 

mesmo pode ser constatado com relação aos requisitos especiais de embalagem, 

como mencionado na descrição do fator de integração F2. 



 92

O agente que respondeu estar insatisfeito com o desempenho dos fabricantes nesse 

indicador coloca a limitação nos custos e a necessária economia de escala na compra 

de materiais, além de limitações nas operações logísticas, como justificativa para sua 

resposta. 

Além das respostas ao questionário, consideramos importante registrar algumas 

opiniões dos entrevistados sobre as tendências do mercado internacional que terão 

influência no desempenho da cadeia calçadista de Franca, e que são relevantes para 

os objetivos desta pesquisa. 

Um dos aspectos citados com muita ênfase é a necessidade de desenvolvimento da 

capacidade de inovação nos produtos que possa servir de diferencial competitivo no 

mercado. Os entrevistados consideram que os grandes contratos de fornecimento de 

produtos padronizados destinados ao consumo de massa devem continuar migrando 

para os concorrentes asiáticos, já que estes possuem vantagens competitivas que 

permitem o atendimento dos requisitos de baixo preço desses mercados. Os mesmos 

acreditam que o calçado brasileiro deve sofrer um up-grade de qualidade que 

permita concorrer em mercados cujo requisito não seja somente o baixo preço. 

Mencionam exemplos de produtos criados para atender a segmentos específicos 

como aqueles voltados ao conforto, à moda ou às atividades esportivas, como uma 

alternativa viável para a cadeia francana. Os mesmos ressaltam a capacidade criativa 

do brasileiro como um facilitador nesse sentido. 

Outro elemento citado como importante diferencial competitivo a ser desenvolvido, 

é a agilidade no atendimento aos requisitos dos clientes e a flexibilidade para 

aceitação de novas exigências. Essas capacidades são consideradas em vários 

aspectos, como em novas características para os produtos, na possibilidade de 

utilização de novos materiais, em prazos mais curtos de desenvolvimento e entrega 

de pedidos, na fabricação de lotes de menor quantidade, entre outros. 

Os entrevistados mencionam também a necessidade de maior cooperação entre os 

fabricantes e seus fornecedores, principalmente os de couro, como condição 

necessária para que esses novos diferenciais competitivos possam ser alcançados. 

Atualmente, colocam a má qualidade do couro nacional e, a exportação de grandes 

quantidades desse produto, como um dificultador nesse sentido. 
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d) Aplicação de questionário junto a clientes importadores de calçados para 

avaliar a satisfação com o desempenho das empresas fabricantes no serviço ao 

cliente. 

Conforme apresentado na tabela 6.5, foram contatados 8 clientes importadores de 

calçados da cadeia francana, sendo 7 deles de origem norte-americana e 1 de origem 

francesa. Considerando somente os de origem norte-americana e, utilizando como 

base os dados do SINDIFRANCA sobre a exportação de calçados para aquele país 

no ano de 2005 e o volume de negócios no mesmo ano informado por cada um dos 

clientes, concluímos que estes foram responsáveis por cerca de 60% do volume 

importado por aquele mercado no ano de 2005. 

Esses clientes foram contatados através de correio eletrônico, por intermédio dos 

agentes locais em Franca. Foi enviado a eles o mesmo questionário utilizado na etapa 

anterior, anexo 2, na sua versão em inglês. Os resultados obtidos são apresentados na 

tabela 6.8. Um dos agentes que intermediou o envio dos questionários solicitou que o 

nome dos clientes não fosse mencionado, razão pela qual indicamos apenas o local 

da sede da empresa. 

Indicador Empresa 
(Nome ou “sede”) 

País 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 

Cole Haan E.U.A. 3 1 4 4 4 3 3 
Manfield França 4 3 4 4 4 4 4 
Harbor E.U.A. 4 4 4 4 4 4 4 
“Califórnia” E.U.A. 4 2 4 4 3 3 2 
“New York” E.U.A. 4 1 4 4 4 3 3 
Old Dominion E.U.A. 4 4 4 4 4 4 4 
“Missouri” E.U.A. 4 2 4 4 4 4 2 
“Tennesse” E.U.A. 4 2 4 4 4 4 3 
 Média 3,9 2,4 4,0 4,0 3,9 3,6 3,1 

Tabela 6.8: Desempenho no customer service na visão dos clientes 

Os resultados obtidos levaram às seguintes constatações: 

Nos indicadores I1 - % de pedidos recebidos no prazo, completos e corretos, I3 -

índice de ocorrência de erros na cobrança, e I4 - índice de ocorrência de perdas e 

danos ao produto, os clientes contatados expressam satisfação com o desempenho da 

cadeia, não havendo discrepâncias relevantes nas respostas. Importante ressaltar 
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também que a percepção dos clientes com relação a esses indicadores, é a mesma 

dos agentes locais entrevistados na etapa anterior. 

O indicador I2 - “lead-time” de entrega, mostra forte tendência dos clientes para a 

insatisfação com o desempenho da cadeia, apesar de haver alguma discrepância nas 

respostas. Essa discrepância pode ser explicada, provavelmente, pelo desempenho 

isolado de um ou outro fabricante com o qual o cliente concentrou seus negócios no 

período considerado e, pela ação intermediadora dos agentes em casos específicos. 

Conforme mencionado na descrição dos resultados da etapa anterior, a cadeia sofre 

forte pressão para redução dos prazos de entrega dos pedidos devido aos novos 

parâmetros colocados pelos competidores asiáticos no mercado. O resultado obtido 

nesse indicador também é coerente com a percepção dos agentes locais. 

Nos indicadores I5 - facilidade de comunicação com a empresa e disponibilidade de 

informações sobre o pedido, e I6 - habilidade no desenvolvimento de novos 

produtos, os resultados mostram a tendência dos clientes para a satisfação com o 

desempenho da cadeia, não havendo discrepâncias nas respostas. Esse resultado 

mostra que a percepção do cliente importador nesses atributos é diferente daquela 

dos agentes intermediários locais. Conforme já mencionado na descrição da etapa 

anterior, o cliente importador não percebe as deficiências dos fabricantes francanos 

nesses atributos devido à ação dos mesmos agentes que mantém estruturas próprias 

para suprir essas deficiências. 

No indicador I7 - facilidade de atendimento a requisitos especiais, a tendência 

observada é de neutralidade em relação ao desempenho da cadeia, com respostas 

discrepantes entre a satisfação e a insatisfação. Esse resultado é coerente com o 

obtido junto aos agentes e, pode ser explicado pela amplitude de aspectos que podem 

ser levados em conta na avaliação e, pelos diferentes estágios de evolução dos 

fabricantes de calçados de Franca na flexibilização de seus processos, conforme 

mencionado na descrição da etapa anterior. 

6.2.3 Discussão, análise e conclusões 

6.2.3.1 Discussão e análise dos dados obtidos 
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Reportando-nos às proposições levantadas e descritas no item 6.2.1.2 e, analisando-

se os dados obtidos na pesquisa de campo, é possível fazer as seguintes afirmações 

sobre o relacionamento entre os fatores de integração de processos e o desempenho 

no serviço ao cliente da cadeia calçadista francana: 

a) Na proposição P1 sugerimos que o desempenho da cadeia calçadista de Franca no 

indicador I2 está relacionado a implementação dos fatores de integração F1, F3 e F6 

entre fabricantes e clientes. 

Os dados obtidos junto às empresas fabricantes demonstraram que o fator de 

integração F1 - definição da freqüência de entregas, é implementado de maneira 

considerada clara, consistente e formal entre os fabricantes e seus clientes no 

mercado internacional.  

O fator de integração F3 - compartilhamento dos planos de produção, por sua vez, 

que poderia levar à antecipação das informações sobre as tendências do mercado de 

forma a possibilitar aos fabricantes a antecipação das atividades para o 

desenvolvimento de novos produtos, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento e suprimento dos materiais necessários como couros e solados, tem 

sua implementação limitada pelas características do mercado e do produto, conforme 

já mencionado, tendo sido considerado com um grau de implementação 

intermediário já que é executado de maneira informal e não sistemática. 

O fator de integração F6 - acesso ao sistema de planejamento, foi considerado não 

aplicável à cadeia calçadista pelos motivos já mencionados anteriormente. 

Por outro lado, o indicador de desempenho I2 - “lead-time” de entrega, relacionado 

ao elemento do customer service denominado “tempo”, reflete a insatisfação dos 

clientes com a cadeia calçadista francana. 

Apesar do processo de negociação de contratos ser executado de maneira 

consistente, não deixando lacunas quanto às condições de entrega dos pedidos, o que 

se verifica é que a capacidade de resposta da cadeia calçadista francana à pressão do 

mercado para redução dos prazos de desenvolvimento e entrega de produtos, não tem 

sido suficiente para manter sua competitividade perante aos novos competidores 

asiáticos. A título ilustrativo, informações obtidas e confirmadas durante as várias 

entrevistas levadas a efeito para execução desta pesquisa, dão conta do lead-time de 
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entrega de 90 dias, em média, praticado pela cadeia calçadista francana, contra cerca 

de 30 dias dos seus concorrentes. Esses prazos incluem o desenvolvimento de 

amostras do produto a partir de modelo fornecido pelo cliente, submissão dessas 

amostras para aprovação e produção e entrega dos primeiros lotes. 

Na busca de identificar a causa dessa deficiência na cadeia calçadista francana, 

iniciamos a análise levando em conta que o processo de atendimento de pedidos 

pode ser dividido em sub-processos que incluem o suprimento dos materiais e 

componentes necessários, o processamento do produto propriamente dito e, a 

expedição e transporte até o local especificado em contrato. No processo de 

suprimentos de materiais e componentes, conforme já mencionamos, várias fontes 

entrevistadas deram conta das dificuldades enfrentadas pelos fabricantes para 

obtenção do couro nos prazos e quantidades necessários e na qualidade adequada, 

devido ao mau relacionamento e à falta de integração entre fabricantes e curtumes, o 

que constitui-se na principal barreira para a redução dos prazos de entrega da cadeia. 

Esse fato é agravado ainda pela inviabilidade de manutenção de estoques desse 

insumo, devido à grande variedade de tipos existentes e ao seu alto custo relativo. 

Com relação ao tempo de processamento, nas visitas in-loco a alguns fabricantes 

pode-se encontrar evidências de ações que vêm sendo implantadas para melhorar a 

agilidade e a flexibilidade nos processos produtivos e para diminuir esse tempo. 

Nessas fábricas encontram-se máquinas de última geração para execução de algumas 

etapas, estruturas flexíveis de organização da produção, planos de contingência para 

emergências, sistemas de terceirização de mão-de-obra bem estabelecidos, além de 

outras ações que caracterizam uma evolução tecnológica que vem refletindo não só 

na redução do lead-time como também na redução dos custos de produção. 

No processo de expedição e transporte do produto até o local contratado não se 

verificam fatores que interfiram negativamente no lead-time de entrega, tendo em 

vista que a responsabilidade dos fabricantes é limitada até a entrega no porto de 

embarque e, as condições de embalagem e transporte são bem estabelecidas e 

implementadas. 

Os fatos descritos permitem afirmar que existe relação direta entre o desempenho da 

cadeia calçadista francana no indicador I2 e a implementação dos fatores de 
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integração F1 e F3 entre fabricantes e clientes. No entanto, a implementação desses 

fatores é condição necessária, porém não suficiente para o desempenho satisfatório 

da cadeia nesse indicador. Apesar do grau satisfatório de implementação desses 

fatores à jusante da empresa focal, a falta de integração à montante nos processos de 

atendimento de pedidos e gestão da demanda, impede a melhoria do desempenho da 

cadeia no elemento “tempo” do serviço ao cliente. 

b) Na proposição P2 sugerimos que o desempenho da cadeia calçadista de Franca nos 

indicadores I1, I3 e I4, está relacionado a implementação dos fatores de integração 

F3, F4, F5, F6 e F7 entre fabricantes e clientes. 

Os fatores de integração F5 - conhecimento dos níveis e mix dos estoques e F6 -

acesso ao sistema de planejamento, não estão implementados por não se aplicarem à 

cadeia calçadista, conforme já justificado. 

O fator F3 - compartilhamento dos planos de produção, tem grau de implementação 

considerado intermediário, conforme já mencionado. 

Os fatores F4 - uso comum de equipamentos logísticos/contêineres, e F7 - uso 

comum de operadores logísticos, têm grau de implementação de médio para alto, já 

que, conforme já detalhado, as responsabilidades e condições de embalagem, 

expedição e transporte são bem definidas e estabelecidas em contrato. 

Os indicadores de desempenho I1 - % de pedidos recebidos no prazo, completos e 

corretos, I3 - índice de ocorrência de erros na cobrança e I4 - índice de ocorrência de 

perdas e danos ao produto, relacionados ao elemento do serviço ao cliente 

denominado “confiança”, refletem bom nível de satisfação dos clientes com o 

desempenho da cadeia calçadista francana. 

Cabe considerar que o bom desempenho no indicador I1 reflete também a 

competência das empresas fabricantes no planejamento e controle de produção, que 

na maioria delas conta com sistemas de gestão integrados tipo ERP - Enterprise 

Resource Planning. No entanto, a competência nessa atividade por si só, não seria 

suficiente não fosse a definição clara das condições de expedição, transporte e 

entrega, refletidas pelos fatores de integração F4 e F7. O mesmo pode ser dito com 
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relação ao indicador I3, já que o processo de faturamento e cobrança é também 

gerenciado pelo sistema integrado. 

Nas atividades de embalagem, expedição e cobrança, é importante ressaltar o papel 

dos agentes locais que exercem junto aos fabricantes a supervisão e a intermediação 

de algumas etapas. 

O indicador I4 é o que reflete de forma mais direta o grau satisfatório de 

implementação dos fatores de integração F4 e F7, já que se refere especificamente às 

perdas e danos nas operações logísticas de transporte. Dados obtidos durante as 

entrevistas comprovam que o índice de perdas e danos ao produto é praticamente 

nulo na cadeia. 

Os fatos descritos permitem afirmar que o desempenho satisfatório da cadeia 

calçadista francana nos indicadores I1, I3 e I4 está diretamente relacionado ao grau 

de implementação dos fatores de integração F3, F4 e F7 entre fabricantes e clientes. 

No entanto, o desempenho no elemento “confiança” depende também da 

competência dos fabricantes na gestão adequada dos processos internos de 

planejamento e controle da produção. 

c) Na proposição P3 sugerimos que o desempenho da cadeia calçadista de Franca no 

indicador I5, está relacionado a implementação do fator de integração F8 entre 

fabricantes e clientes. 

O fator de integração F8 - utilização conjunta de EDI/Networks, tem alto grau de 

implementação entre fabricantes e clientes, considerando-se, como já mencionado, a 

presença dos agentes intermediários como facilitadores nesse processo. 

O indicador I5 - facilidade de comunicação com a empresa e disponibilidade de 

informações sobre o pedido, relacionado ao elemento do serviço ao cliente 

denominado “comunicação”, reflete bom nível de satisfação dos clientes 

importadores com o desempenho da cadeia, muito embora esse nível de satisfação 

seja originado mais da ação dos agentes do que da competência dos fabricantes na 

implantação de sistemas de comunicação direta com os clientes importadores. No 

entanto, cabe lembrar como fator relevante na disponibilização de informações sobre 

o pedido, a existência dos sistemas integrados de gestão informatizados implantados 

na maioria dos fabricantes. 
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Pode-se afirmar que o desempenho satisfatório da cadeia calçadista francana no 

indicador I5, está relacionado diretamente à implementação do fator de integração 

F8 entre fabricantes e clientes. No entanto, o desempenho da cadeia no elemento 

“comunicação” do serviço ao cliente, depende também da competência interna dos 

fabricantes na gestão das informações sobre o pedido. 

d) Na proposição P4 sugerimos que o desempenho da cadeia calçadista de Franca nos 

indicadores I6 e I7, está relacionado a implementação dos fatores de integração F2 e 

F3 entre fabricantes e clientes. 

O fator de integração F2 - customização de embalagens, tem um alto grau de 

implementação entre fabricantes e clientes. Conforme já descrito, as especificações 

dos clientes para as embalagens, tanto individuais quanto as coletivas, têm um 

elevado grau de detalhamento e exigência, além de conterem condições e detalhes 

específicos para cada cliente ou modelo de calçado, as quais são atendidas 

plenamente e sem nenhuma dificuldade pelos fabricantes. 

O fator F3 - compartilhamento dos planos de produção, que poderia proporcionar à 

cadeia maior flexibilidade no atendimento a requisitos especiais de entrega como 

quantidades e prazos, tem grau de implementação considerado médio, não sendo 

executado de maneira formal e sistemática. 

O indicador I6 - habilidade no desenvolvimento de novos produtos, relacionado ao 

elemento do serviço ao cliente denominado “conveniência”, reflete bom nível de 

satisfação dos clientes importadores, muito embora seja importante lembrar que esse 

nível de satisfação se deve mais à ação dos agentes intermediários que mantêm 

estruturas próprias para essa atividade, suprindo assim as deficiências dos 

fabricantes. Evidentemente, o desempenho da cadeia calçadista francana no 

indicador I6 - habilidade no desenvolvimento de novos produtos, extrapola a 

necessidade de implementação de fatores de integração unicamente de natureza 

logística como aqueles utilizados como referência nesta pesquisa, dependendo 

também da integração de processos de outra natureza, tais como os de pesquisa de 

novas tecnologias e materiais, entre fabricantes e fornecedores. 

No indicador I7 - facilidade de atendimento a requisitos especiais, a tendência 

observada é de neutralidade em relação ao desempenho da cadeia. Como já 
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mencionado, esse resultado pode ser explicado pela amplitude de aspectos que 

podem ser levados em conta na avaliação e, pelos diferentes estágios de evolução 

dos fabricantes de calçados de Franca na flexibilização de seus processos. 

De maneira geral, o que se pode concluir com relação ao elemento “conveniência” 

do serviço ao cliente na cadeia calçadista francana, é que existem aspectos positivos 

que podem ser considerados, tais como a flexibilidade no atendimento a requisitos 

especiais de embalagem e de mix de produtos, e outros onde a flexibilidade é 

limitada como no caso dos prazos de entrega, devido ao mau relacionamento e à falta 

de integração entre fabricantes e curtumes, responsáveis pelo fornecimento do 

principal insumo que é o couro. 

Da mesma forma, a flexibilidade relacionada ao desenvolvimento de novos produtos 

no sentido da agilidade no fornecimento de amostras e, a capacidade de 

desenvolvimento de novos materiais e componentes para a fabricação de calçados 

capazes de gerar um diferencial competitivo, são também limitados pela mesma falta 

de integração entre fabricantes e fornecedores, sendo de alguma forma contornada 

pela ação dos agentes, conforme já mencionado.  

Pode-se afirmar que o desempenho satisfatório da cadeia calçadista francana nos 

indicadores I6 e I7, está diretamente relacionado à implementação dos fatores de 

integração F2 e F3 entre fabricantes e clientes. No entanto, o desempenho da cadeia 

no elemento “conveniência” do serviço ao cliente depende também da integração dos 

fabricantes com os principais fornecedores, nos processos de atendimento de pedidos 

e desenvolvimento de produtos. 

A tabela 6.9 procura resumir o quadro de relacionamento entre os fatores de 

integração de processos e os indicadores de desempenho no serviço ao cliente na 

cadeia calçadista francana, de acordo com os dados obtidos na pesquisa de campo. 
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Legenda: 

Relação direta porém depende         
da integração a montante. 

     Relação direta porém depende de 
competências internas. 

Fatores de Integração 

 

     

Tabela 6.9: Matriz de relacionamento 

Fatores de integração X Indicadores de desempenho 

6.2.3.2 Conclusões 

Reafirmando os objetivos iniciais desta pesquisa de aprofundar o conhecimento 

sobre a integração de processos e o serviço ao cliente na cadeia calçadista de Franca 

e, identificar em que medida o desempenho da cadeia no serviço ao cliente está 

relacionado à integração dos processos entre os fabricantes de calçados e seus 

clientes no mercado internacional, a análise dos dados obtidos permitiram chegar às 

conclusões a seguir. Para denominação dos processos foi utilizada a nomenclatura do 

Global Supply Chain Forum (Croxton et al., 2001), apresentada no capítulo 3. No 

processo de “atendimento de pedidos” estão incluídas as atividades, ou sub-

processos de processamento, embalagem, expedição, transporte e entrega do produto 

e manutenção e gestão de informações sobre o pedido (Bowersox e Closs, 2001; 

Ballou, 1999). 

Verificou-se que, com relação ao elemento “tempo” do serviço ao cliente, a 

implementação do fator de integração que consiste na definição clara e formal das 

freqüências de entrega dos pedidos, estabelecidos a partir da negociação das 

condições contratuais entre os fabricantes de calçados e seus clientes e, o mero 
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cumprimento desses prazos, não implica na satisfação dos clientes. As evidências 

obtidas no caso estudado permitiram confirmar a afirmativa que, no contexto da 

nova economia, a agilidade e a capacidade de oferecer prazos de entrega cada vez 

mais curtos tornaram-se condições valorizadas pelo cliente. Na cadeia calçadista de 

Franca, cuja demanda é fortemente influenciada por fatores sazonais ligados às 

tendências da moda, os novos parâmetros colocados no mercado pelos concorrentes 

asiáticos têm feito aflorar as dificuldades existentes para melhoria do desempenho da 

cadeia na redução de prazos e agilidade nas entregas, devido à falta de integração 

entre fabricantes e seus principais fornecedores. Os fatos constatados permitem 

afirmar que, o desempenho da cadeia no elemento “tempo” do serviço ao cliente, 

além da integração com os clientes à jusante da empresa focal da cadeia no processo 

de atendimento de pedidos no que se refere ao seu processamento, está relacionado 

também à integração com os fornecedores à montante, no caso dos materiais e 

insumos principais necessários à produção. Pode-se afirmar também que, a 

integração do processo de gestão da demanda que permitisse o compartilhamento das 

informações sobre suas características, desde os clientes importadores até os 

fornecedores dos insumos principais, poderia levar à antecipação das ações 

necessárias para o atendimento dos pedidos e a um ganho de agilidade da cadeia, 

com reflexo positivo de desempenho no elemento “tempo” do serviço ao cliente. A 

figura 6.2 a seguir procura sintetizar estas conclusões. 

Fornecedor Fabricante Cliente Serviço ao cliente 
 
 
 
 
 
 

 
ATENDIMENTO DE PEDIDOS 

(Processamento de pedidos) 
 
 
 
 

GESTÃO DA DEMANDA 

  
 
 
 

           Tempo 
 

 

Figura 6.2: Matriz de relacionamento – Processos X Elemento “tempo” 

No elemento “confiança”, verificou-se que o desempenho da cadeia calçadista 

francana nos indicadores ligados a este elemento, está relacionado diretamente à 

integração do processo de atendimento de pedidos, no que se refere a embalagem, 

expedição, transporte e entrega de produtos, entre fabricantes e clientes, porém 
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depende também de fatores internos às organizações. No caso estudado constatou-se 

a importância da competência dos fabricantes nos processos internos de 

planejamento e controle de produção, suportados como já dissemos, por sistemas de 

gestão integrados tipo ERP, sem o que, o desempenho no elemento “confiança” não 

seria satisfatório. A figura 6.3 a seguir procura sintetizar estas conclusões. 

Fornecedor Fabricante Cliente Serviço ao cliente 
 
 
 
 
 
 

 
ATENDIMENTO DE  PEDIDOS 

(Embalagem, Expedição, Transporte e Entrega) 
 
 
 
 
 

  
 

      Confiança 
 
 

Planejamento e 
Controle de 
Produção 

Figura 6.3: Matriz de relacionamento – Processos X Elemento “confiança” 

No elemento “comunicação”, verifica-se que o desempenho no indicador ligado a 

este elemento está relacionado diretamente à integração do processo de atendimento 

de pedidos, no que se refere à manutenção e gestão da informação entre fabricantes e 

clientes. No caso da cadeia calçadista francana, pode-se verificar que o alto grau de 

implementação de sistemas integrados de comunicação baseados nas ferramentas da 

tecnologia da informação reflete positivamente na satisfação dos clientes. Cabe 

lembrar que, no caso estudado, as deficiências ainda existentes na maioria dos 

fabricantes na manutenção de sistemas de comunicação direta com os clientes, são 

supridas pela ação dos agentes intermediários locais. Por outro lado, podemos 

afirmar ainda que, o desempenho satisfatório no elemento “comunicação” do 

serviço ao cliente está relacionado também à competência interna na gestão das 

informações sobre o pedido, o que no caso dos fabricantes de calçados de Franca é 

feito por meio dos sistemas ERP. A figura 6.4 a seguir procura sintetizar estas 

conclusões. 
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Fornecedor Fabricante Cliente Serviço ao cliente 
 
 
 
 
 
 

 
ATENDIMENTO DE PEDIDOS 

(Manutenção e Gestão da Informação) 
 

  
 

        Comunicação 
 
 

Gestão da 
Informação sobre 

o pedido 

Figura 6.4: Matriz de relacionamento – Processos X Elemento “comunicação” 

Com relação ao elemento “conveniência”, pode-se afirmar que o desempenho nos 

indicadores ligados a este elemento, está diretamente relacionado à integração do 

processo de atendimento de pedidos entre fabricantes e clientes, no que se refere ao 

processamento e entrega dos mesmos. No entanto, levando em conta o significado 

abrangente deste elemento que envolve vários aspectos de flexibilidade no 

atendimento a requisitos especiais dos clientes, os fatos constatados permitem 

concluir que o desempenho satisfatório no elemento “conveniência” do serviço ao 

cliente está relacionado também à integração dos processos de atendimento de 

pedidos e desenvolvimento de produtos, entre a empresa focal da cadeia e seus 

fornecedores à montante. No caso estudado, ficou evidenciada a ação dos agentes 

intermediários locais na criação de condições de contorno para a falta de integração 

existente entre fabricantes e fornecedores nestes processos, porém, no que diz 

respeito à flexibilidade ns prazos de entrega, essa falta de integração continua 

limitando o desempenho da cadeia. A figura 6.5 a seguir procura sintetizar estas 

conclusões. 

Fornecedor Fabricante Cliente Serviço ao cliente 
 
 
 
 
 
 

 
ATENDIMENTO DE  PEDIDOS 

(Processamento de Pedidos) 
(Embalagem, Expedição, Transporte e Entrega) 

 
 

   DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS 

  
 

        Conveniência 
 
 

Figura 6.5: Matriz de relacionamento – Processos X Elemento “conveniência” 
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Isso posto, pode-se concluir que, com relação à hipótese principal proposta como 

foco desta pesquisa, o desempenho da cadeia calçadista de Franca no serviço ao 

cliente tem relação direta com a implementação dos fatores de integração dos 

processos logísticos entre fabricantes e clientes, porém, a implementação desses 

fatores é condição necessária porém não suficiente para garantir o desempenho 

satisfatório. Esse desempenho está relacionado também à integração entre os 

fabricantes e seus fornecedores principais à montante e, a competências internas das 

organizações que compõem a cadeia. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os novos parâmetros de competitividade na economia globalizada fizeram com que 

as empresas tivessem de desenvolver novas competências para manterem-se no 

mercado. Uma dessas competências é o estabelecimento de vínculos mais fortes e 

duradouros com seus clientes e fornecedores, de forma a estabelecer uma cadeia 

capaz de fazer frente a esses novos parâmetros e obter vantagens para todos os seus 

componentes. 

Este trabalho procurou identificar em que medida o desempenho no serviço ao 

cliente está relacionado à integração dos processos entre os fabricantes de calçados e 

os clientes da cadeia calçadista da cidade de Franca. 

 Foi executada uma extensa revisão da bibliografia sobre a gestão da cadeia de 

suprimentos, a integração de processos e os parâmetros de avaliação do serviço ao 

cliente, com objetivo de identificar o estado da arte da teoria sobre esses assuntos e 

facilitar a proposição de uma matriz de relacionamento a ser testada. 

Como objeto de estudo e universo de teste da matriz proposta, a cadeia calçadista da 

cidade de Franca em São Paulo constituiu-se em exemplo adequado, não só por 

caracterizar-se como uma cadeia tradicional e consolidada e com forte presença no 

mercado internacional, como também pela sua importância econômica. 

As tendências globais para o setor de calçados mostram a ocorrência da migração 

para países mais pobres da produção de calçados de baixo valor agregado, destinados 

aos segmentos de consumo inferior e médio dos países avançados que exigem altos 

volumes e preços baixos. Neste segmento, o surgimento da China como grande 

exportadora de calçados tem-se constituído numa alternativa mais vantajosa para os 

grandes importadores mundiais, dado os seus baixos preços e capacidade de atender 

a grandes volumes. Esta nova configuração do mercado mundial de calçados trouxe 

para a indústria francana, a qual até então era a principal fonte de fornecimento 

daqueles produtos de baixo valor agregado, a necessidade de procurar novas 

estratégias e reposicionar-se no mercado. Se, no outro extremo do mercado, aquele 

que se constitui pelo consumidor de alto poder aquisitivo, a Itália aparece como a 

principal fonte fornecedora pela sua tradicional capacidade de criação e design, surge 

como boa alternativa para os fabricantes brasileiros, em especial a indústria francana 
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nos sapatos masculinos de couro, o mercado destinado aos consumidores de classe 

média, os quais procuram por produtos inovadores, com qualidade reconhecida, 

grande variedade de modelos e preços razoáveis. Algumas medidas sugeridas para 

que a cadeia calçadista francana seja bem sucedida neste novo ambiente foram 

mencionadas no capítulo 5, entre elas, o investimento em design e a criação de estilo 

próprio, o desenvolvimento de canais de comercialização e distribuição de produtos, 

a diversificação dos mercados e o incremento do nível de serviços ao cliente. 

Ações isoladas neste sentido já estão sendo observadas em algumas das empresas 

líderes do pólo calçadista de Franca. No entanto, outras ações deliberadas que 

poderiam melhorar o desempenho da cadeia como um todo, como a criação de 

consórcios para unificar as estratégias de marketing, a criação de centros comuns 

para o desenvolvimento de produtos, a implantação de centros comuns de 

distribuição e logística e, o fortalecimento de parcerias entre fabricantes e 

fornecedores, não são observadas. 

As evidências obtidas na pesquisa de campo permitiram verificar que a cadeia 

calçadista francana tem, na visão dos clientes, desempenho aceitável nos elementos 

“confiança”, “comunicação” e  “conveniência” do serviço ao cliente, porém em 

alguns aspectos esse bom desempenho é excessivamente dependente da ação dos 

agentes intermediários, como na manutenção de sistemas de comunicação direta com 

os clientes e no desenvolvimento de novos produtos. Por outro lado, no elemento 

“tempo” o desempenho verificado pode ser considerado sofrível, o que está 

relacionado à falta de integração entre os fabricantes de calçados e os fornecedores 

de couro.  

Pode-se concluir que, o desempenho da cadeia calçadista de Franca no serviço ao 

cliente está relacionado diretamente à integração dos processos de atendimento de 

pedidos, gestão da demanda e desenvolvimento de produtos ao longo da cadeia, 

envolvendo não apenas a integração com clientes, mas também com os fornecedores 

críticos à montante da empresa focal da cadeia, no caso os fabricantes de calçados 

estabelecidos na cidade. Esse desempenho está relacionado também à existência de 

competências internas relacionadas aos processos mencionados, nas organizações 

estudadas.  
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Estas conclusões nos permitem sugerir que o reposicionamento da cadeia calçadista 

francana no mercado e a manutenção de sua competitividade no longo prazo, passam 

pela adoção de medidas de melhoria da integração dos processos entre fabricantes de 

calçados e fornecedores do couro no que diz respeito à melhoria da qualidade deste 

insumo, bem como na sua disponibilização nas quantidades necessárias para 

atendimento da demanda. A integração do processo de desenvolvimento de produtos 

entre fabricantes e fornecedores, também é primordial para melhoria do desempenho 

da cadeia, especificamente nos elementos “tempo” e “conveniência” do serviço ao 

cliente. 

Com relação à integração da cadeia com seus clientes no mercado global, o trabalho 

aqui desenvolvido mostrou a necessidade de ações que permitam diminuir a 

dependência dos fabricantes de calçados dos agentes intermediários estabelecidos na 

região de Franca, por meio da melhoria da integração dos processos de gestão da 

demanda, manutenção e gestão de informações e processamento de pedidos, entre 

fabricantes e clientes. Assim, ações como o acompanhamento mais próximo do 

mercado para obtenção de informações sobre as tendências da moda, a criação de 

canais de comunicação direta com os clientes e, a criação de estruturas próprias para 

desenvolvimento de novos produtos pelos fabricantes, são algumas medidas que 

podem levar à melhoria do desempenho da cadeia calçadista francana no serviço ao 

cliente. 

Apesar de não haver a possibilidade de generalização das conclusões obtidas, dada a 

abordagem utilizada, a complexidade das cadeias de suprimentos e suas 

especificidades nos vários setores econômicos, a metodologia desenvolvida e 

empregada na pesquisa de campo para levantamento e análise dos dados se mostrou 

consistente e eficaz, podendo servir de referência para novas pesquisas sobre o tema. 

Com isso, acreditamos que este trabalho alcançou plenamente seus objetivos, 

contribuíndo também para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema tratado 

e a construção da teoria sobre a gestão das cadeias de suprimento, além de 

disponibilizar uma ferramenta útil para que o presente estudo possa ser replicado em 

outras situações. 
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Como recomendação para trabalhos futuros, sugerimos então que a metodologia de 

pesquisa aqui empregada seja aperfeiçoada e replicada em cadeias de suprimentos de 

outros setores econômicos de forma mais aprofundada e abrangente. Também 

acreditamos que outras pesquisas poderiam ser levadas a efeito neste campo, no 

sentido de identificar outros fatores de influência no desempenho das cadeias de 

suprimento no serviço ao cliente, além daqueles considerados neste trabalho. 
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