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RESUMO 

A indústria de Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) cresce e ganha importância nas 

estratégias privadas e governamentais a cada dia, com imensas demandas e desafios no que 

diz respeito ao fluxo físico e a gestão dos diversos sistemas logísticos e cadeias de 

suprimentos que emergem dos pólos de produção do Brasil. O setor ferroviário, 

especificamente o subsetor de cargas, sofreu nos últimos anos uma transformação substancial 

em função de uma nova configuração econômica e produtiva do país, viabilizando-se como 

uma alternativa logística eficiente, multimodal e integrada física e gerencialmente sob a 

atuação dos prestadores de serviços logísticos que desempenham o atendimento aos clientes 

das variadas cadeias de suprimentos em que possuem seus negócios. Diante desse cenário 

surge o problema de desenvolvimento logístico dos prestadores que operam os serviços 

ferroviários no Brasil. Através da aplicação do modelo “Supply Chain Capability Maturity 

Model” (SCM), essa pesquisa visa a exploração acerca do nível de maturidade em que os 

Prestadores de Serviços Logísticos Ferroviários de Cargas no Brasil (concessionárias) se 

encontram na atualidade, conduzindo uma avaliação em seis áreas funcionais distintas que 

especificam o nível da maturidade global de cada PSL estudado, buscando evidências e 

discutindo por meio de um estudo de múltiplos casos a adoção e o desenvolvimento de 

melhores práticas pelas empresas pesquisadas, onde houve a constatação de uma replicação 

literal de um padrão de maturidade superior nas visões centrais de gestão de produção de 

serviços logísticos e gestão de estoques/armazenagem e transportes em relação às demais 

visões avaliadas em todos os três PSL pesquisados. 

Palavras-chave: Maturidade, Logística, Prestadores de Serviços Logísticos, Ferrovias. 
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ABSTRACT 

The Logistic Service Providers (LSP) industry grows and gains importance in 

governmental and private strategies every day in a country with huge demands and challenges 

with regard to the physical flow and management of various logistic systems and supply 

chains that emerge from production hubs in the country. The Brazilian railway sector, 

specifically the freight subsector has suffered in recent years a substantial transformation 

according to a new configuration as an economic and productive country, and has become an 

efficient, multimodal, physically and managerially integrated alternative in relation to the 

logistic service providers and the supply chain service where they have their business. In face 

of this setting, the logistic development of the organizational providers that operate the rail 

logistic services in Brazil emerges, taking into account that today these agents comprise one 

of the alternatives for support and development of various productive centers around this vast 

territory. By applying the Supply Chain Capability Maturity Model-(SCM), this research aims 

to explore the maturity level in which the Rail Cargo Logistic service providers (utilities) are 

nowadays in Brazil, seeking evidence and discussing through a multiple case study, the 

development of better practices adopted by such companies, through the evaluation of six 

different functional areas that specify the overall maturity level of each LSP studied, where 

there was a finding of a literal replication on a standard of maturity than in central vision on 

the management of production logistics and inventory management/storage and transportation 

in relation to other visions evaluated in all three PSL researched. 

Keywords: Maturity, Logistics, Logistic Service Providers, Railways. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse capítulo apresenta uma contextualização da logística como função organizacional 

no âmbito dos prestadores de serviços logísticos dentro da cadeia de suprimentos e diante 

desse contexto o delineamento dos elementos centrais que nortearam a presente pesquisa: 

Objetivos, o problema de pesquisa, a justificativa para a realização da pesquisa e por último a 

apresentação da estrutura da dissertação. 

1.1 Contextualização 

O cenário de crescimento econômico brasileiro gerou nos últimos anos uma nova 

realidade de investimentos e demandas por soluções de problemas em todas as áreas 

relacionadas à produção nacional, em especial no setor de logística, que possui relações 

diretas com os processos de adequação da infraestrutura de transportes, que possibilitam a 

operação das várias cadeias/redes de suprimentos estruturadas na matriz de produção 

nacional, provendo os mais diversos produtos nos mercados globais. 

As organizações mundiais e mais recentemente as brasileiras, apesar dos gargalos 

existentes, passaram a concentrar significativa rentabilidade através da adoção de melhores 

práticas e desenvolvimento em operações e gestão logística (evolução rumo à maturidade), 

provendo esforços para o desenvolvimento dessa função gerencial vital às organizações que 

competem em mercados globais (PIRES, 2009). 

As práticas de outsourcing (terceirização), através dos prestadores de serviços logísticos 

conduziram de certa forma a formação de alianças aplicadas entre empresas atuantes em 

diferentes elos de uma cadeia de produção/suprimento, mas que possuíam negócios 

interligados, contribuindo com que as alianças de natureza logística se tornassem referência 

de acordos de cooperação, fortalecendo inicialmente a cooperação na cadeia de suprimentos e 

em consequência impulsionando práticas colaborativas (BOWERSOX & CLOSS, 2001). 

Conforme enfatizado nos tópicos seguintes deste Capítulo Introdutório, o objeto de 

estudo da presente pesquisa são os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) delimitados ao 

setor ferroviário de cargas brasileiro. Para entendimento da atuação e relacionamento de um 

PSL no contexto do processo logístico é necessário uma breve exposição de como uma nova 

prática, chamada outsourcing surgiu na Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) e também 

como a Cadeia de Suprimentos (CS) se configura e suporta os processos logísticos 

desempenhados por esses agentes. 
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Existem atualmente diversas conceituações sobre Gestão da Cadeia de Suprimentos, sob 

inúmeras abordagens, o que é apresentado de forma mais detalhada no capítulo da Revisão 

Bibliográfica e Fundamentação Teórica. Não existe na literatura segundo Vivaldini e Pires 

(2010) um marco histórico para o surgimento da GCS, o fato é que ela cresceu muito em 

interesse desde a década de 1990. 

Autores como Cooper, Lambert e Pagh (1997) relataram nesse mesmo período que 

executivos e gerentes de organizações líderes em seus mercados, implementaram esforços 

para a Gestão da Cadeia de Suprimentos, entendendo que a mesma abrangia um escopo maior 

de processos e funções do que a logística. 

Vivaldini e Pires (2010) argumentam que a GCS deve ser entendida como algo amplo, 

maior que simplesmente a evolução da Logística tradicional composta pelas atividades 

básicas de transporte, estocagem, armazenagem e processamento de pedidos, considerando a 

GCS como um ponto de intersecção entre a evolução de quatro funções gerenciais: Logística, 

Marketing, Produção e Compras. 

Fatores condicionantes da competitividade na GCS foram os mesmos que paralelamente 

afetaram a Logística. Os processos de globalização e concorrência global obrigaram diversos 

setores industriais a reverem suas dimensões competitivas da produção: Custo, qualidade, 

desempenho das entregas (delivey performance) e flexibilidade (VIVALDINI & PIRES, 

2010; SLACK; CHAMBERS & JOHNSTON, 2009). 

De acordo com Vivaldini e Pires (2010) no que diz respeito ao desempenho das 

entregas, existe uma divisão em duas subdimensões, que são a credibilidade nos prazos 

prometidos e a duração desses prazos (velocidade). A flexibilidade também se apresenta na 

produção seja de bens ou serviços, sob duas subdimensões, sendo o mix e o volume de 

produção.  

Nessa linha de raciocínio, esses critérios de desempenho são classificados em dois 

grandes grupos, segundo Hill (1993): i) Qualificadores de pedidos, que representam os pré-

requisitos para inserção em um mercado; ii) Ganhadores de pedidos, que são aqueles que 

provém vantagem competitiva no mercado.  

Logo, segundo a realidade competitiva mundial que é balizada pelas organizações ditas 

classe mundial (world class manufacturing), as dimensões competitivas tendem ao maior 

equilíbrio possível dos trade-offs para manutenção de vantagem competitiva, então custo e 

qualidade tornam-se critérios qualificadores, obrigatoriamente necessários e performance de 

entregas e flexibilidade se situam relativamente como critérios competitivos ganhadores de 
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pedidos, extremamente cruciais a logística, condicionando o surgimento dos Prestadores de 

Serviços Logísticos, que possuem sua core competence orientada sob estes objetivos/critérios. 

Diante desse cenário temos em Pires (2009) e Vivaldini e Pires (2010) uma situação de 

aumento da pressão em muitos setores industriais e de serviços, a fim de se explorar e 

desenvolver novas vantagens competitivas, oferecendo ao consumidor final um produto com 

preço competitivo e de certa forma diferenciado/customizado.  

Dentro do contexto da Logística, uma das fronteiras competitivas com grande potencial 

de retornos positivos sobre os esforços despendidos, tem sido segundo Croxton (2008) o 

desempenho de entrega (delivey perfomance), dividido em duas subdimensões básicas que são 

a redução do tempo de ciclo do pedido e aumento da credibilidade/precisão dos prazos 

acordados.  

Muitas indústrias componentes de todos os setores da produção não possuem core 

business nos serviços logísticos de distribuição (outbound) ou na logística de abastecimento 

(inbound) e também procuram evitar estratégias de integração vertical, terceirizando essas 

atividades logísticas para minimizar riscos de adoção de atividades “meio”, concentrando-se 

assim em atividades “fim” que caracterizam a core competence ou foco do negócio. Diante 

disso Quinn e Hilmer (1994) pregaram o termo para essa estratégia, como terceirização ou 

simplesmente outsourcing. 

Vivaldini e Pires (2010) e Willcocks (2011) afirmam que outsourcing é processo em 

que parte do conjunto do produto e/ou serviços utilizados por uma empresa é fornecida por 

uma organização externa em um relacionamento de interdependência e muitas vezes 

colaborativo, onde a empresa supridora desenvolve e otimiza continuamente a infraestrutura e 

competências de produção para atender o cliente, o qual deixa de ter domínio total ou parcial 

de tais atividades/processos.  

Pires (2009) e Vivaldini e Pires (2010) evidenciam que é exatamente nesse contexto que 

tem aumentado nos últimos anos a importância dos processos logísticos na GCS e 

consequentemente a multiplicação do número de provedores de soluções e serviços logísticos 

chamados de Prestadores de Serviços Logísticos (PSL), que se caracterizam como um 

prestador de serviços executando duas ou mais atividades nos diferentes processos da GCS. 

Esses PSL atuam e possuem oferta de serviços nos mais variados modais, praticando 

negócios nas diversas partes da Cadeia de Suprimentos. Essas organizações se configuram na 

produção de serviços, suportando em suas atividades e gestão o sistema logístico nacional, 

condicionando assim a existência do problema de pesquisa apresentado a seguir. 
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1.2 Problema 

Para situar o problema dentro do contexto da maturidade dos Prestadores de Serviços 

Logísticos em atuação no subsetor ferroviário de cargas, destaca-se em um primeiro momento 

o processo de desenvolvimento da matriz de transportes nacional, que possui alta correlação 

com a eficiência dos processos logísticos, caracterizando a intenção das políticas estratégicas 

do governo brasileiro para essa matriz, especificamente através do setor ferroviário, que se 

apresenta como a alternativa para o equacionamento do desbalanceamento da oferta de 

serviços nos modais componentes do sistema logístico brasileiro. 

Em um segundo momento, destaca-se a dimensão da importância do nível de 

desenvolvimento das operações e gestão logística em que atuam as empresas que prestam os 

serviços no subsetor ferroviário de cargas, onde mesmo com uma oferta em termos de 

disponibilidade de modal balanceada na matriz, sem a adequada competitividade em termos 

operacionais/gerenciais, dificilmente se resolve o problema do alto custo logístico brasileiro e 

a perda de competitividade por falta de um sistema adequado, pois o agente de prestação do 

serviço logístico (PSL) não usa a capacidade instalada de forma a obter máxima produtividade 

e rentabilidade, por não se pautar sob as melhores práticas para o serviço. 

Diante disso, Silveira (2003), Silva Jr. (2007) e Coyle et al. (2011) afirmam que uma 

infraestrutura de transportes é por sua natureza econômica em relação a economia do custos 

logísticos, política no que diz respeito a influência das decisões estratégicas de infraestrutura, 

e geopolítica na perspectiva da ocupação territorial e produtiva de uma região. Na perspectiva 

econômica e da produção nacional o setor ferroviário, um dos componentes em 

desenvolvimento e vital à eficiência da infraestrutura de transportes brasileira, ganhou nos 

últimos anos, atenção das políticas públicas e interesses privados, com grandes problemas e 

soluções ainda não delineadas. 

Segundo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2011), o Brasil 

apresentou no modal ferroviário seu auge entre 1880 e 1930 para apoiar o ciclo econômico 

que se baseava na exportação de produtos primários, desde então com o advento da 

industrialização o modal ferroviário foi suplantado pelo modal rodoviário que passou a ser 

prioritário nas decisões infraestruturais de transportes por parte dos sucessivos governos. 

Essas decisões culminaram em um grave desequilíbrio de oferta de disponibilidade 

dos sistemas modais na atualidade, dados da Associação Nacional de Transportes Terrestres 

(2010a) apresentam que o Brasil possui uma matriz de transportes essencialmente configurada 

em modal rodoviário, equivalente a 62% do total. Ballou (2006) afirma que a distância média 
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rentável da viagem do transporte rodoviário de carga é de 480 km para veículos de empresas 

especializadas terceirizadas, como os prestadores de serviços logísticos e 280 km para 

veículos de indústrias que controlam suas próprias operações logísticas.  

No Brasil a realidade se encontra distante do que seria ótimo em Ballou (2006), onde 

de acordo com Lang (2007), operadores logísticos no modal rodoviário possuem frotas 

percorrendo distâncias de 1000 km ou superior, comprometendo o custo logístico nacional, 

minando a competitividade da produção, especialmente de regiões distantes do eixo 

Sul/Sudeste, encarecendo os produtos que se destinam a esses mercados e aumentando o custo 

de vida local. 

Com o período de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso, teve início 

em 1996 o processo de transferência da malha ferroviária brasileira para a administração e 

operação privada, com a concessão das ferrovias do sistema da Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA), terminando o processo em 1999 (LANG, 2007).  

Após a desestatização, o setor começou a passar por melhorias sensíveis dos serviços 

prestados, através de altos investimentos, totalizando no período de 1996 à 2009, R$ 29,96 

bilhões por parte das concessionárias e R$ 1,14 bilhões pelo setor público (ANTF, 2010). 

A produção das ferrovias brasileiras em 1997 era de 137,2 bilhões de Toneladas 

Quilômetro Útil (TKU), totalizando em 2009 o montante de 245,3 bilhões de TKU (aumento 

de 78,8%), figurando nesse mesmo ano como principais clientes na rede de suprimentos 

atendidos por este setor, os clientes produtores de minério/carvão mineral que demandaram 

para seus produtos 74,85% na participação dos produtos transportados pelo subsetor 

ferroviário de cargas, produtores de commodities agrícolas (agronegócio) com 11,56%, 

produtores da siderúrgia com demanda de 3,77%, produtores de derivados de petróleo e álcool 

com 2,79% e produtores de insumos e cimento para a construção civil com 2,45% da 

demanda pelo serviço (ANTF, 2010). 

O modal ferroviário representa segundo a Associação Nacional dos Transportadores 

Ferroviários (2010), 26% de toda a matriz nacional de transportes, com 29.487 km de 

extensão, enquanto o modal rodoviário representa um total de 62% de participação, o modal 

aquaviário 14% e os modais aéreo e dutoviário não apresentam participação significativa. O 

modal ferroviário concentra de acordo com Associação Nacional de Transportes Terrestres 

(2010a), sete empresas prestadoras de serviços logísticos, em doze concessões públicas de 

ferrovias/malhas, concedidas de 1996 até 2011, sendo que a América Latina Logística (ALL) 

controla quatro malhas, divididas em quatro divisões da empresa (Malha Norte, Oeste, Sul e 
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Paulista); a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) controla três ferrovias (Estrada de Ferro 

Carajás - EFC, Estrada de Ferro Vitória a Minas- EFVM e Ferrovia Norte Sul - FNS Tramo 

Norte); a Ferrovia Centro-Atlântica, MRS Logística, Transnordestina Logística, Estrada de 

Ferro Paraná Oeste, Ferrovia Tereza Cristina, controlam atualmente uma ferrovia/malha cada.  

A Valec Engenharia, Contruções e Ferrovias S.A. é a estatal responsável pela 

construção e concessão das ferrovias Norte-Sul, Oeste-leste e Ferrovia de Integração Centro-

Oeste, esta última possui planos para compor a Ferrovia Transcontinental (EF 354) no projeto 

completo. Essas novas ferrovias após seu término serão concedidas à empresas interessadas, 

que deverão obedecer aos parâmetros reguladores e ao mesmo tempo exigidas pela concessão 

e pelo mercado de prestar um serviço de qualidade, devendo se preocupar operacionalmente 

com a demanda atual e futura por serviços ao nível desejado pelo cliente, e gerencialmente 

serem rentáveis e integradas a cadeia de suprimentos nas quais operam seus negócios (ANTT, 

2010a). 

Como se observa nos dados apresentados, o setor evoluiu desde 1996 com a 

desestatização, e ao mesmo tempo as empresas concessionárias também se viram obrigadas a 

evoluirem em termos de processos operacionais e gestão, tanto para atender a demanda atual 

das 12 ferrovias/malhas em operação, como para atender a demanda futura das ferrovias de 

integração nacional (estruturantes). 

Relacionado ao preparo dos PSL para a demanda atual da operação das 12 

concessões públicas de ferrovias e somando-se o fato da conclusão nos próximos anos da 

maioria dos trechos das três ferrovias de integração nacional (Transcontinental, 

Transnordestina e Norte-Sul) e outros trechos ferroviários de integração regional/local 

(Ferrovia Oeste-Leste, Ferronorte, entre outros), deriva a enorme atenção e dimensão que o 

setor ferroviário está tomando como uma das bases de sustentação da logística da produção 

brasileira a médio e longo prazo, e a problemática da maturidade dos PSL em atuação nesse 

modal se torna de grande relevância na adoção de estratégias governamentais e privadas. 

Vivaldini e Pires (2010) afirmam que numa linha evolutiva da prestação de serviços 

por parte do prestador de serviços logísticos, é fundamental que estes tenham uma visão 

integrada da cadeia de suprimentos, incorporando serviços de diferentes naturezas, além de 

competências em gestão, agregando soluções gerenciais às operações básicas que 

caracterizam um prestador logístico como transporte, estocagem e processamento de pedidos. 

Partindo da premissa que serviços oferecidos por um PSL evoluído são combinados 

nos tipos físicos e gerenciais, à medida que aumentam o número de empresas clientes, 
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aumenta-se a complexidade das diferentes operações na cadeia de suprimentos, exigindo do 

PSL, especialização e certo desenvolvimento da gestão e operações, conduzindo a uma gestão 

integrada na cadeia dos clientes (NOVAES, 2007). 

Donier et al. (2000), destacam que um PSL pode estar desempenhando de forma 

ótima a oferta do tipo de serviço físicos e gerenciais, inserindo plenamente os tipos de 

serviços de logística contratual integrada e refletindo um nível mais avançado de maturidade 

logística e organizacional ou podem possuir processos operacionais e gestão de forma 

funcional ou ad hoc, correspondendo muitas das vezes a baixos níveis de serviços logísticos, 

implicando em uma gestão funcional e organizacional descoordenada, esses seriam PSL 

imaturos em seu ciclo de vida. 

Nessa perspectiva a problemática de investigação é: Quão maturos estão os 

Prestadores de Serviços Logísticos ferroviários de cargas no Brasil?  

1.3 Justificativa 

No ano de 2003 com o início do governo Luis Inácio Lula da Silva, o advento do 

Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) e sua inauguração em 2007, apoiado pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento 1 e 2 (PAC) com início também no mesmo ano, 

houve a proposta de equilibrar a participação dos diferentes modais na composição da matriz 

logística brasileira, objetivando principalmente a multimodalidade como vetor de redução dos 

custos logísticos nacionais. 

A primeira versão do plano PNLT previa inicialmente o montante de R$ 291 bilhões 

de investimentos até 2025, em reformulação dessa proposta esse número subiu para R$ 428 

bilhões até 2035, divididos entre iniciativa privada (concessionárias) e governo, através do 

Ministério dos Transportes e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Esses esforços têm como objetivo principal aumentar a participação do setor 

ferroviário de 26% para 35% na composição matricial nesse período (ANTF, 2010). 

Segundo Lang (2007) o Brasil gasta em média US$ 1 bilhão a mais a cada ano por 

falta de transportes de cargas adequado, ou seja, há um déficit de infraestrutura e de operações 

de dois modais estratégicos – Ferroviário e Hidroviário. Em países de dimensões continentais 

e que possuem grande parte dos produtos baseados em commodities e produtos primários 

(produtos agropecuários, minerais) os dois modais citados são base para a economia dos 

custos logísticos. 
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A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (2010) expõem que uma 

das formas de se mensurar o desempenho do transporte de cargas do tipo ferroviário se dá sob 

a análise de sua oferta.  

A relação de oferta de disponibilidade de quilômetro (km) de via do transporte 

ferroviário de cargas por quilômetro quadrado (km
2
) do território brasileiro é de apenas 3,4 

km/km
2 

(26%
 

da matriz de transportes). Na Inglaterra um país de extensão territorial 

comparativamente menor, é de 69,9 km/km
2 

(6,7% da composição
 
na matriz de transportes), 

na Rússia a relação extensão é de 5,1 km/km
2
 e as ferrovias representam mais de 81% na 

matriz de transportes (LANG, 2007). 

Ainda segundo Lang (2007), países com extensão territorial próxima a brasileira 

possuem em média 40% de participação das ferrovias na matriz de transportes. Soma-se ao 

fato da baixa participação das ferrovias na composição dessa matriz de transportes, a 

realidade de que esse tipo de modal tem sido configurado em ferrovias de curtas distâncias, 

com bitolas métricas diferentes e gargalos operacionais/gerenciais, contribuindo para a 

ineficiência/deficiência ao atendimento integrado multimodal/intermodal. 

Conforme descrito nos parágrafos anteriores sobre a importância logística do setor 

ferroviário nacional e as replicações do seu desenvolvimento atual, estende-se a isso a 

importância da avaliação de como estão sendo desenvolvidos os métodos e as práticas de 

operações e gestão das organizações logísticas que operam neste setor, aferindo 

respectivamente o estágio de maturidade do ciclo de vida dos Prestadores de Serviços 

Logísticos do subsetor ferroviário de cargas. 

Algumas pesquisas recentes concentraram-se em avaliar o desempenho dos PSLs do 

subsetor ferroviário de cargas brasileiro, como Frederico (2008) que analisa os modelos de 

sistemas de gestão do desempenho que os operadores logísticos do setor utilizam, verificando 

que esses operadores em sua maioria utilizam o modelo de gerenciamento por diretrizes, 

constatando ao mesmo tempo que a adoção do Balanced Scorecard (BSC) seria um avanço de 

acordo com os executivos respondentes.  

Outros trabalhos como o de Lang (2007) analisa qual metodologia utilizar para 

priorização de investimentos em ferrovias segundo seu retorno social, verificando que dentre 

os métodos Análise Custo-Efetividade, Análise Custo-Benefício, Análise Custo Utilidade e 

Análise Multicritério, o método de Análise Custo-Efetividade foi o que melhor sintetizou os 

retornos sociais do investimento sob a perspectiva da engenharia econômica.  
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Silveira (2003) elaborou um estudo sobre a importância geo-econômica das ferrovias 

no Brasil, concluindo que ferrovias estruturantes como a Norte-Sul, Transnordestina, Ferrovia 

de Integração do Centro-Oeste (FICO) seriam o marco da integração de regiões produtoras 

com as consumidoras e aos portos, transformando o cenário geoeconômico nacional e 

contribuindo à multimodalidade.  

Além das pesquisas citadas, existem hoje no Brasil inúmeras outras pesquisas que 

possuem como objeto de estudo o setor ferroviário, mas que não possuem como problemática 

central o estudo do estágio de desenvolvimento operacional e gerencial (maturidade) dos PSL 

em atuação.  

O estudo que chegou mais próximo ao tema em questão foi um levantamento 

realizado pelo Ministério do Transportes (1999) através de sua Secretaria de Transportes 

Terrestres (STT), onde foi constatado que a média de satisfação dos clientes (usuários) 

atendidos pelos PSL foi de 67,1%, considerando 55% dos usuários totais. Os aspectos 

mensurados foram acessibilidade, adequação, confiabilidade, segurança, preço e relação com 

o cliente.  

Isso indica, segundo o levantamento, que na ótica do cliente estes PSL estão 

operando em um nível de serviço médio/bom, mas na realidade a média de satisfação dos 

clientes expressada na pesquisa não reflete com precisão a maturidade dos PSL, pois concebe 

apenas critérios relativos ao nível de serviço ao cliente, ressaltando conforme Reyes e 

Gianchetti (2010) que este componente é apenas um dos parâmetros da maturidade de uma 

organização logística ou outro agente da cadeia de suprimentos. 

Nesse contexto, pelo fato da carência e da relevância de pesquisas relativas ao 

desenvolvimento da maturidade logística/organizacional, existem reais necessidades para a 

condução de estudos sobre a avaliação do ciclo de vida organizacional (maturidade) dos PSL 

que prestam serviços no sistema modal ferroviário brasileiro. 

1.4 Objetivos 

Este estudo possui como objetivo geral a análise da maturidade dos Prestadores de 

Serviços Logísticos ferroviários de cargas no Brasil. 

Os objetivos específicos se desdobram em: 

 Levantar e atualizar referênciais teóricos que fundamentem e suportem a avaliação e o 

preenchimento de lacunas acerca do assunto maturidade logística de agentes PSL. 

 Caracterizar o subsetor ferroviário de cargas; 



Capítulo 1 Introdução 

 

 10 

 Caracterizar cada concessionária participante; 

 Aferir o nível de maturidade de cada visão/função organizacional das concessionárias 

participantes;. 

 Determinar o nível de maturidade global de cada concessionária participante, baseado 

na média dos níveis das áreas funcionais; 

 Apresentar e análisar as implicações e replicações do nível de maturidade dos PSL 

pesquisados no subsetor ferroviário de cargas no Brasil. 

1.5 Estrutura do trabalho 

A Dissertação foi estruturada e dividida em seis capítulos. 

No Capítulo 1, Introdução, apresenta-se uma contextualização acerca do papel 

desempenhado pelos Prestadores de Serviços Logísticos dentro da Cadeia de Suprimentos. 

Apresentando ainda o problema de pesquisa, a justificativa para a realização da pesquisa, 

finalizando o capítulo com a exposição de quais objetivos o estudo busca alcançar e a 

exposição da lógica estrutural do trabalho. 

A Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica foram concebidas em um capítulo 

único: Capítulo 2. No que diz respeito à Fundamentação Teórica foram levantados os 

fundamentos conceituais principais utilizados para a realização da pesquisa, abordados em 

uma perspectiva de afunilamento do assunto até o ponto específico que compõe o tema da 

Dissertação e as lacunas existentes referentes ao assunto abordado. A Revisão Bibliográfica 

segue na mesma direção, do macro para o microambiente. A revisão se concentrou acerca dos 

modelos e/ou sistemáticas mais atuais em avaliação da maturidade de Cadeia de Suprimentos/ 

Logística e Prestadores de Serviços Logísticos, respectivamente, além de uma caracterização 

setorial do desenvolvimento ferroviário brasileiro. 

A Metodologia de Pesquisa é apresentada no Capítulo 3, onde primeiramente foi 

revisado os diferentes conceitos e abordagens sobre técnicas e métodos de pesquisa, logo em 

seguida foi exposto a tipologia, propósito e procedimentos técnicos utilizados, dando ênfase 

especial ao procedimento técnico de Estudo de Caso. É discutido e apresentado também nesse 

capítulo o protocolo para a condução do estudo de caso, o modelo utilizado para avaliação da 

maturidade dos PSL e a operacionalização do estudo multicaso. 

No Capítulo 4, Estudo de Casos Múltiplos, são apresentados a caracterização de cada 

PSL participante da pesquisa e os resultados gerados pelo estudo de caso, através da 

exposição das médias de escores obtidas em cada uma das seis visões do modelo utilizado e a 
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associação dessa média com o nível de maturidade da visão avaliada, e então a obtenção do 

nível global de maturidade de cada um dos três PSL pesquisados. 

Conclusões baseadas nos resultados e na correlação de tais resultados com o contexto da 

pesquisa são apresentadas no Capítulo 5, que contém ainda recomendações para trabalhos 

futuros relacionados ao tema, limitações e sugestões de melhorias, além das contribuições da 

pesquisa. 

A figura 1.1 apresenta um esquema com a sequência estrutural do trabalho. 

Capítulo 1
Introdução

Revisão Bibliográfica e 

Fundamentação Teórica
Capítulo 2

Metodologia de Pesquisa
Capítulo 3

Estudo de Casos Múltiplos
Capítulo 4

Conclusões e Considerações 

Finais

Capítulo 5

Referências 

Sequência Estrutural da Dissertação

 

Figura 1.1 – Estrutura da Dissertação 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os principais conceitos que servirão 

como referência da base teórica, dividida em dois grandes grupos: i) Gestão da Cadeia de 

Suprimentos e Logística, e ii) Modelos de maturidade. 

2.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos e sua evolução conceitual 

Em 1958, Jay Wright Forrester publicou na revista Harvard Business Review o paper 

"Industrial Dynamics - A Major Breakthrough for Decision Makers” no qual cunhou idéias 

embrionárias que somente hoje possuem compreensão, e que ao longo dos anos tomaram 

corpo na conceituação de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS). 

Forrester expandiu as idéias de Dinâmica de Sistemas no ambiente organizacional com 

a publicação do livro “Industrial Dinamics” em 1961, fornecendo através desses dois 

trabalhos citados, bases conceituais para o entendimento da dinâmica das mudanças dos 

sistemas industriais/empresariais, chegando a conclusões gerais que os maiores obstáculos 

organizacionais estavam do lado do gerenciamento e não na rotina técnico-operacional. 

Dentro desse estudo, Forrester (1961) investigou o fenômeno da amplificação da 

demanda, onde a causa principal desse efeito, a lógica de decisão (decision rationale) dos 

responsáveis pela Gestão da Cadeia de Demanda era tendenciosa ao exagerar no 

dimensionamento das ordens de compras e/ou produção para atender uma determinada 

demanda recebida do mercado. Esse fenômeno é denominado por Moreira (2008) e também 

por outros autores como efeito Forrester, sendo que bullwhip effect ou efeito chicote é o termo 

mais conhecido e sua autoria é atribuída a Lee, Padmanabhan e Whang (1997). 

A variabilidade da demanda e sua amplificação sentido a montante da cadeia de 

suprimentos, originalmente pesquisada por Forrester (1961), possui explicação no fato de que 

a variância dos pedidos recebidos por agentes próximos aos clientes é menor do que a 

variância para agentes mais afastados, e a proporção pode ser gradualmente ampliada se o 

pedido tiver que passar pelos diversos elos da cadeia que fazem o estoque flutuar 

intensamente, quanto mais distante no tempo for a participação do referido elo. 

Dias e Yoshizaki (2003), apontam que os trabalhos de Forrester (1958, 1961) marcaram 

o início do conceito de compartilhamento de informações ao longo da cadeia de suprimentos 

como forma de minimizar o efeito chicote, mesmo ainda sem a existência formal do termo 

GCS e da sua compreensão, estabelecendo sistematicamente princípios que a regem. 
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Enquanto Conceição e Quintão (2004) são categóricos ao afirmar que os estudos 

pioneiros de Forrester deram a origem do conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos, 

Blanchard (2010) afirma que embora Forrester não usasse o termo exato, Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, ao tratar e propor soluções no sentido da sua integração, para sanar os 

problemas gerados pelo efeito chicote e a geração de valor, ele e seu grupo de pesquisa do 

Massachussets Institute Tecnology (MIT) deveriam receber os créditos pela criação da GCS. 

Nessa perspectiva evolutiva, em algum ponto no início de 1980, os conceitos de 

transporte, distribuição e gestão de materiais, começaram a mesclar em um único e abrangente 

termo: Gestão da Cadeia de Suprimentos. Isso se deu provavelmente pela disseminação das 

idéias de Porter (1985).  

De qualquer forma, em 1985 Michael Porter, professor de Harvard e escritor do 

influente livro “Advantage Competitive”, ilustrou como uma empresa pode se tornar mais 

rentável por analisar estrategicamente os cinco processos primários de qual a sua framework 

(estrutura de referência) na cadeia de valor/suprimentos é construída (PORTER, 1985): 

i. Logística de abastecimento (Inbound Logistics): Estas são as atividades associadas 

com o recebimento, armazenamento e fornecimento de insumos para a produção do 

produto (manuseio de materiais, armazenagem, controle de estoque, programação do 

transporte e ressuprimento). 

ii. Operações (Administração de Materiais): Este processo se refere às atividades 

logísticas associadas com a transformação dos insumos para a forma do produto final 

(movimentação interna, fabricação, montagem, armazenagem, entre outras); 

iii. Logística de distribuição (Outbound logistics): Este é o processo associado com as 

atividades de coleta, armazenamento e distribuição física do produto aos compradores 

(armazenagem de produtos acabados, manuseio de materiais, entrega de mercadorias, 

processamento de pedidos e programação); 

iv. Vendas e marketing: Dentro de um contexto da cadeia de suprimentos, estas são as 

atividades que traduzem as expectativas de compradores e mercado, apresentando 

também aos mesmos as vantagens e benefícios oferecidos ao adquirir um produto 

(publicidade, promoções, força de vendas, cotações, seleção e projeto de canais de 

abastecimento e distribuição, as relações nos canais e os preços); 

v. Serviços: Esse processo se refere às atividades associadas a prestação de serviços para 

melhorar ou manter o valor do produto (instalações, reparos, treinamento, peças de 

reposição e regulação do produto). 
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Assim como Forrester (1961), Porter (1985) percebeu que as empresas poderiam 

melhorar significativamente suas operações focando inter-relações entre unidades de negócio. 

Estas inter-relações são colocadas pelo autor como oportunidades concretas para reduzir 

custos ou aumentar a diferenciação praticamente em qualquer atividade na cadeia de valor. 

Além disso, a busca de inter-relações por alguns concorrentes são os outros incentivos para 

segui-lá ou correr o risco de perder sua posição competitiva.  

A posição em Porter (1985) de recomendação da adoção de inter-relações estratégicas 

visando redução de custos e diferenciação na cadeia de valor é uma forma aproximada de 

descrever a Gestão da Cadeia de Suprimentos. O autor percebeu que a idéia da estratégia 

vertical de dividir cada função da organização, fortalecendo os silos funcionais era prejudicial 

para a vitalidade e o crescimento a longo prazo de uma empresa. 

Blanchard (2010) simplifica que Porter (1985) usa a o termo cadeia de valor, em vez de 

cadeia de suprimentos, mas a diferença é meramente uma questão de semântica, os princípios 

de coordenação, colaboração, evolução da rigidez funcional pra a integração interempresarial, 

o domínio de TI/SI para apoio à plataforma logística e suporte aos processos de negócios da 

GCS, e o foco no cliente como peça fundamental na geração do valor na cadeia, são os 

mesmos que grande parte da literatura concebe como o que realmente tem importância para 

avanços na área. 

Reforçando a afirmação exposta acima, Vivaldini e Pires (2010) concordam que 

realmente o que é importante quando se trata da GCS é a correta aplicação de seus princípios 

e o entendimento da sua importância na estratégia competitiva.  

Nessa perspectiva Blanchard (2010) deixa claro que termos podem mudar ao longo dos 

anos, mas o objetivo fundamental da GCS tem-se mantido constante: i) Articular/mapear 

exatamente o que uma empresa da cadeia de suprimentos engloba, como e o que ela engloba; 

ii) Identificar pontos de gargalos/estrangulamento específicos que estão a sub-otimizar o fluxo 

de informações, bens e serviços; iii) Prover processos de produção de bens e serviços de 

qualidade, para produzir produtos corretos, na quantidade e local corretos, na hora correta; iv) 

Capacitar os recursos humanos corretamente para que eles possam realizar todos os objetivos 

elencados acima e serem o vetor de multiplicação do princípio da integração e colaboração. 

2.2 Abordagens, gerenciamento e abrangência da Cadeia de Suprimentos 

Este tópico apresenta e trata de abordagens de diferentes autores sobre cadeia de 

suprimentos, seu gerenciamento e sua abrangência. 
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Mentzer et al. (2001) definem a cadeia de suprimentos como um conjunto de três ou 

mais entidades ( fornecedor firma foco cliente), diretamente envolvidas nos fluxos 

de produtos, serviços, finanças e informações, desde o ponto de origem até o cliente final. 

Christopher (2007) conceitua uma cadeia de suprimentos como um conjunto de 

organizações que estão envolvidas através de ligações a jusante ou downstream e a montante 

ou upstream nos diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e 

serviços disponíveis ao consumidor final. 

Chopra e Meindl (2009) trazem uma abordagem que cadeia de suprimentos é aquela que 

engloba todos os estágios componentes de forma direta ou indireta ao atendimento de pedido 

a um cliente, os autores ressaltam que a mesma não inclui apenas fabricantes e fornecedores, 

incluindo também transportadores, depósitos, varejistas, e os próprios clientes, abrangendo 

diversas atividades relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias, desde o estágio 

de matéria-prima até o cliente final do produto, nessa mesma perspectiva se situa o fluxo de 

informação do processo fisíco e no fluxo inverso o fluxo de informação da demanda. 

De acordo com Vivaldini e Pires (2010) uma das abordagens que guiam muitos 

trabalhos acerca de cadeia de suprimentos é a do Supply Chain Council. Segundo esse 

conselho, a “cadeia de suprimentos abrange todos os esforços envolvidos na produção e 

emissão de um produto acabado, desde o fornecedor de segunda camada, passando pelo 

fornecedor de primeira camada, até o último cliente do cliente”, onde cinco processos básicos 

definem esses esforços: Planejar, Abastecer, Fazer, Entregar e Retornar. 

Pires (2009) argumenta que praticamente todas as definições apresentadas sobre cadeia 

de suprimentos são convergentes, em termos gerais, o autor considera que a cadeia de 

suprimentos é uma rede de companhias autonômas, ou semi-autonômas, que são responsáveis 

pela obtenção, produção e liberação de um determinado produto e/ou serviço ao cliente final. 

Para começar a entender como se dá o gerenciamento da cadeia de suprimentos, faz-se 

necessário visualizar suas dimensões estruturais. 

Lambert, Cooper e Pagh (1998) apresentam três dimensões estruturais para uma cadeia 

de suprimentos, como expresso na figura 2.1: 

i. Estrutura horizontal: Definida pelo número de camadas da cadeia; 

ii. Estrutura vertical: Definida pelo número de empresas em cada camada da cadeia; 

iii. Posição da empresa foco: Definida pela posição horizontal da empresa foco ao longo da 

cadeia. 
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A figura 2.1 mostra ainda o contexto de relações da firma foco, da qual se tem o ponto 

de partida da análise das operações e processos de negócios que a empresa mantém com os 

demais agentes que englobam seu negócio chave.  

Ainda de acordo com Lambert, Cooper e Pagh (1998), esta empresa mantém ao longo 

do canal de suprimentos, relações com muitas organizações, dentro de uma estrutura dos 

principais fluxos e restrições de recursos. A empresa foco possui uma carteira de fornecedores 

que atuam diretamente ligados a ela, através de relacionamentos intensos e diretos, esses são 

os fornecedores de primeira camada, que por sua vez são supridos por outros fonecedores em 

uma camada anterior, ou seja, pelos fornecedores de segunda camada, que são supridos por 

fornecedores de terceira camada ou do ponto de origem da cadeia, que é o fornecedor que se 

situa mais distante no eixo de relacionamento da organização foco. 
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Figura 2.1 – Estrutura de uma cadeia de suprimento 

Fonte: Lambert; Cooper & Pagh (1998) 

À jusante se configura as relações da empresa foco e seus clientes, que geralmente são 

distribuidores, varejistas, prestadores de serviços logísticos, entre outros, sendo que o cliente 

imediato da empresa foco em sua primeira relação nesse sentido é o cliente de primeira 

camada, que supre outros inúmeros clientes na segunda camada, que por sua vez supre outros 

grupos de clientes, que podem ser empresas ou o consumidor final. 

Nesse contexto a estrutura e a estratégia da cadeia de suprimentos resultam de esforços 

para alinhar operacionalmente uma empresa aos fornecedores e clientes, bem como às redes 
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de distribuição e abastecimento, com o intuito de obter vantagem competitiva (BOWERSOX; 

CLOSS; COOPER, 2007). 

Segundo Lambert (2008) o escopo amplo carregado pela definição de Gestão da Cadeia 

de Suprimentos foi consolidado pelo Global Supply Chain Forum (GSCF) que conceituou a 

GCS como: “Gestão da Cadeia de Suprimentos é a integração de processos de negócios 

chaves desde o usuário final até os fornecedores primários, providenciando produtos, serviços 

e informações que adicionem valor aos clientes”. 

A abordagem de Ballou (2006) diz que que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é 

a interação de todas as atividades inseridas na cadeia de suprimentos, regido por 

relacionamentos aperfeiçoados, com objetivos de gerar vantagem competitiva. 

A figura 2.2 resume o modelo de GCS, proposto por Mentzer et al. (2001), que trazem 

uma conceituação mais abrangente que as apresentadas até aqui e talvez a mais precisa em 

relação ao que a GCS representa na atualidade, definida como a coordenação estratégica 

sistemática das tradicionais funções de negócios (Marketing, Produção, Logística, P&D e 

Compras) no âmbito de uma determinada organização, e ao longo dos negócios no âmbito da 

cadeia de suprimentos, com o objetivo de melhorar a perfomance a longo prazo das 

organizações e da cadeia de suprimentos como um todo. 

A CADEIA DE SUPRIMENTOS
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(Intercâmbio funcional, Fornecedores terceirizados, Gestão 
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Figura 2.2 – O modelo de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos segundo Mentzer et al. (2001)  

Fonte: Adaptado Ballou (2006) 

Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.27), trazem uma abordagem mais 

detalhada para GCS, evidenciando sua missão e objetivos: 
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Gestão da cadeia de suprimentos é um conjunto de abordagens utilizadas 

para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, armazéns e depósitos, 

assim que a mercadoria seja produzida, e distribuída na quantidade certa, nos 

locais certos e na velocidade certa, a fim de minimizar custos globais do 

sistema, enquanto requisitos de nível de serviço satisfatório.  

Nessa perspectiva Cooper, Lambert e Pagh (1997) conceituaram a Gestão da Cadeia de 

Suprimentos evidenciando a gestão de processos de negócios chaves através da busca de 

integração de tais processos, desde o usuário final até os fornecedores de última camada, que 

suprem produtos, serviços e informações que adicionam valor para todos os stakeholders. 

Segundo os autores e conforme expresso na figura 2.3, a gestão dos processos de 

negócios chaves (Gestão de relacionamento com o cliente, de serviço, entre outras) são a 

forma pela qual se sustenta a geração de vantagem competitiva para a cadeia como um todo. 

Compras

Produção

Logística

P&D

Marketing 

& Vendas

Finanças

Fluxo de Informações

Gestão de Relacionamento com o Cliente

Gestão de Serviço ao Cliente

Gestão da Demanda

Atendimento aos Pedidos

Gestão do Fluxo de Fabricação

Procurement

Desenvolvimento de Produtos e Comercialização

Gestão Logística Reversa

Fabricante

Fornecedor 

 Segunda Camada

Fornecedor 

 Primeira Camada
Cliente Cliente/

Consumidor Final

Fluxo de Produtos

 

Figura 2.3 – Gestão da Cadeia de Suprimentos e seus processos de negócios  

Fonte: Cooper; Lambert & Pagh (1997) 

A gestão de processos de negócios chaves se dá em organizações e cadeias com baixa 

integração, através primeiramente da quebra da estrutura organizacional de silos funcionais, 

de acordo com a figura 2.3 cada função, de compras, logística, P&D, marketing e produção 

representa um silo funcional dentro do processo da firma foco, nesse caso o fabricante. Da 

mesma forma se dá a estrutura interna dos outros agentes, tanto os fornecedores como os 

clientes, onde a quebra dos silos funcionais de cada agente é condição primária para adoção 

de práticas colaborativas entre funções internas e parceiros estratégicos. 
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Por sua característica abrangente e contemporânea, a Gestão da Cadeia de Suprimentos 

é uma área do conhecimento multidisciplinar, ainda difícil de ser classificada. Porém, pode-se 

considerar que em seu escopo existem ao menos três grandes eixos de atuação (PIRES, 2009): 

 Processos de negócios: Como já exposto, contempla os processos de negócios chaves ao 

longo da cadeia de suprimentos. Pode-se afirmar que esse eixo representa o porquê da 

existência e finalidade da Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

 Tecnologia, iniciativas, práticas e sistemas: Contemplam as Tecnologias de Informação 

e Comunicação, as Práticas, as Iniciativas e os Sistemas utilizados para se realizar a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos. Representam os meios atuais e inovadores que 

viabilizam a execução de negócios chaves. 

 Organizações e pessoas: Contemplam a estrutura organizacional e a capacitação 

institucional capaz de viabilizar uma efetiva Gestão da Cadeia de Suprimentos. 

Esses três eixos de atuação sugerem um modelo tridimensional (Figura 2.4). Conforme 

apresentado mais adiante, na parte deste capítulo que trata dos modelos de maturidade, o 

modelo aplicado na presente pesquisa, possui sua estrutura baseada nesses três eixos 

direcionadores da GCS. 

Organizações e 

Pessoas

Processos de 

Negócios

Tecnologia, Iniciativas, Práticas e Sistemas

 
Figura 2.4 – Três eixos de atuação da Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Fonte: Pires (2009) 

Muitas vezes há confusão de que Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos são a 

mesma coisa. Ballou (2006), Christopher (2007), Lambert (2008), Slack, Chambers e 

Johnston (2009) enfatizam que a logística é parte do processo da cadeia de suprimentos e não 

do processo inteiro, estando caracterizada pelas atividades e gestão do canal físico que 

possibilitam o fluxo de materiais e informações, não abrangendo em sua totalidade os 

processos de negócios e relações que caracaterizam a cadeia de suprimentos. 
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Defee et al. (2010) afirmam que a logística é uma disciplina interpenetrável com outras 

áreas do contexto organizacional, sendo que grande parte das pesquisas publicadas nos artigos 

acadêmicos, apresentam que a mesma evoluiu além das tradicionais funções de transporte, 

estoque e amarzenagem para uma perspectiva mais ampla da GCS. 

Ballou (2006) parte de uma abordagem sistêmica, onde destaca que a logística está 

presente em todos os estágios da cadeia de suprimentos, desempenhando no minímo uma das 

suas três atividades básicas: Transporte, armazenagem/estocagem, processamento de pedidos. 

Slack, Chambers e Johnston (2009) restringem logística às atividades situadas na 

dimensão da demanda, conforme exposto na figura 2.5, definindo logística como uma 

extensão do gerenciamento da distribuição física, referindo-se a gestão do fluxo de materiais e 

informações do negócio, partindo da dimensão da fabricação, se estendendo pelo canal de 

distribuição até o varejista ou consumidor final. 

Já nas dimensões da fabricação e suprimento, os autores não inserem explícitamente o 

termo logística, como pode observado na figura 2.5, a gestão de materiais que é o 

gerenciamento da logística interna na dimensão da fabricação e a gestão de suprimentos e 

compras, que fazem parte da logística de suprimento, não possuem nenhuma menção explicíta 

no trabalho de Slack, Chambers e Johnston (2009) de serem componentes da atuação logística 

no fluxo fisíco, mas isso é uma questão meramente implícita, sendo notório, que tais áreas são 

componentes vitais para o sucesso dos negócios logísticos empresariais no moderno conceito 

de logística integrada e cadeia de suprimentos. 
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Cliente de 

primeira camada

Dimensão do Suprimento

Cliente de 

primeira  camada
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Gestão de Suprimentos 
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Gestão da 

Distribuição Fisíca
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Dimensão da Produção/
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Figura 2.5 – A Gestão das diferentes partes da cadeia de suprimentos e suas dimensões  

Fonte: Slack; Chambers & Johnston (2009) 

2.3 Gestão Logística  

Segundo Lambert e Stock (1993), Gestão Logística é o termo mais amplamente aceito 

entre profissionais de logística, referindo-se essencialmente à gestão do fluxo de mercadorias 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica 

 

 21 

do ponto de origem até o ponto de consumo. Os autores citam que em 1986, o Council 

Logistics Management (CLM) definia a gestão logística como: 

O processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao custo 

correto, o fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoques durante a 

produção, bens e informações relacionadas a essas atividades, desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender os requisitos 

dos clientes. (CLM, 1986) 

Lambert (2008) expõem que com base em uma emergente distinção entre Gestão da 

Cadeia de Suprimentos e Logística, sendo Logística apenas uma das partes da GCS, em 2003 

o Council Supply Chain Management Professionals, antigo CLM, modificou a definição de 

Logística para: 

Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que planeja, 

implementa e controla eficientemente o efetivo fluxo e armazenagem de 

matérias-primas, estoques durante a produção, bens, serviços e informações 

relacionadas a essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de 

consumo, de acordo com os requisitos dos clientes. (CSCMP, 2011) 

Segundo o ponto de vista de Defee et al. (2010) e Bowersox, Closs e Cooper (2007) a 

ampla perspectiva atual em que se situa a logística no contexto da logística integrada (atuação 

nas dimensões da Demanda, Fabricação e Suprimento) à posiciona como uma competência 

vital que cria vínculo dos fornecedores à empresa (upstream) e da empresa aos clientes 

(downstream), gerenciando o fluxo e armazenamento de materiais desde a matéria-prima até o 

produto acabado, caracterizando assim sua importância nos processos da cadeia de 

suprimentos de montante a jusante. 

Ballou (1993) propõe uma definição de logística bem semelhante a de Bowersox e 

Closs (2001), agregando a essa definição o ponto de vista da logística como provedora de 

serviços através de toda a cadeia de suprimentos. Segundo o autor, logística é definida como 

todas as atividades de movimentação, armazenagem e gestão do fluxo de informação, que são 

facilitadoras desse fluxo, desde a aquisição da matéria-prima até o cliente final, com objetivo 

de oferecer níveis de serviços requeridos pelos clientes, com custo competitivo. 

Christopher (2007) alia ao conceito acima a importância estratégica da função logística, 

como fornecedora de produtos a custo competitivo, apoiada por canais simétricos de 

informação, através da atuação da função marketing na cadeia de valor. 

Nessa perspectiva de importância estratégica, Fugate, Mentzer e Stank (2010) enfatizam 

que o desempenho logístico é altamente correlacionado com a eficiência, eficácia e 

diferenciação da função logística como provedora de desempenho organizacional superior e 
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vantagem competitiva nos negócios, sendo o alto desempenho  dos serviços logísticos a 

estratégia central para o alto desempenho organizacional no mundo globalizado. 

McGinnis, Kohn e Spillan (2010) fizeram uma revisão da literatura acerca da gestão 

logística estratégica nos últimos 20 anos, tendo como ponto de partida o trabalho de 

Bowersox e Daugherty (1987), que postularam as seguintes dimensões estratégicas para a 

logística: Processos, Mercado e Informação, sendo um marco de referência para pesquisas na 

construção de insights ao longo desse tempo.  

McGinnis, Kohn e Spillan (2010) chegaram à conclusão que essa revisão gerou três 

insights fundamentais para o entendimento da estratégia de logística na atualidade. 

Primeiramente, o entendimento básico de que processos, mercados e informações guiam 

a escolha da estratégia logística. Segundo, o sucesso da estratégia depende da compreensão 

dos desafios da gestão simultânea em termos dos trade-offs da eficiência, coordenação, 

colaboração e controle dentro da organização e entre os agentes de um mesmo canal físico-

informacional. Por último, os autores afirmam que os trabalhos evoluíram rumo a prover 

frameworks para entendimento da estratégia logística no sentido da busca da gestão 

simultânea em termos do aumento da complexidade das relações entre os diversos agentes, 

incluindo diversos cenários com múltiplos canais e/ou cadeias de suprimentos (redes). 

Fica claro que a logística evoluiu de simples provedora de atividades básicas tático-

operacionais de médio e curto prazos, para desenvolver-se sentido a amplitude de atuação 

estratégica da Cadeia de Suprimentos e de seus membros, com objetivo central de obter 

através desse processo de alinhamento estratégico, vantagem competitiva. 

Daugherty (2011) reforça esse argumento, expondo que os relacionamentos na gestão 

logística, como por exemplo, alianças e colaboração, tendem a seguir a dinâmica da cadeia de 

suprimentos de se aperfeiçoarem a cada ano, sendo que tais relacionamentos só podem atingir 

resultados através de uma estratégia bem definida e compartilhada entre membros parceiros 

ao longo do canal logístico, em um período de longo prazo. 

Como já enfatizado, dentro do contexto da moderna cadeia de suprimentos, serviços 

logísticos são classificados em físicos no que diz respeito às atividades básicas de transportes, 

estocagem/armazenagem e processamento de pedidos, e em gerenciais, relacionados aos 

serviços de administração logística, e um terceiro tipo que integra os dois primeiros, os 

serviços logísticos integrados. 

Conforme destacado no Capítulo Introdutório, os PSL do subsetor ferroviário de cargas 

possuem na atividade de transporte, o centro de seus esforços e toda a base de serviços 
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logísticos, cuja integração depende antes primeiramente de uma compreensão e desempenho 

razoável dessa atividade. 

Diante dessa realidade, uma dicussão sobre logística de transportes é levantada, 

vislumbrando um melhor entendimento de como os agentes PSL desempenham seus serviços 

logísticos, procurando fundamentação e relações teóricas desse contexto sobre o nível de 

maturidade dos PSL pesquisados. 

Coyle et al. (2011) enfatizam que empresas e outras organizações estão se esforçando 

para serem mais eficientes, reduzindo seus custos de operações, e mais eficazes, melhorando 

o atendimento ao cliente, como forma de sobreviverem na nova realidade mundial de 

competição e mudanças rápidas.  

A logística de transportes é elementar para um bom desempenho das cadeias de 

suprimentos e alcance desses dois objetivos simultâneamente, otimizando a oferta global de 

produtos. Pode-se dizer que o transporte é a atividade logística que provém o vínculo entre os 

agentes e os processos da cadeia de suprimentos, mantendo unidos seus elos (COYLE et al., 

2011). 

2.3.1 Logística de Transportes 

Transporte significa segundo Chopra e Meindl (2009), o movimento do produto de um 

local a outro, desde o início da cadeia de suprimentos até o cliente, exercendo um papel vital 

na cadeia, porque dificilmente os produtos são fabricados e consumidos no mesmo local. 

Hoje, uma ampla variedade de alternativas de transportes estão disponíveis para apoiar a 

logística da cadeia de suprimentos. Muitos prestadores de serviços logísticos e também 

transportadoras, oferecem uma ampla variedade de serviços de valor agregado, a tecnologia 

elevou a capacidade de rastreamento da localização da carga em tempo real e informações 

avançadas relativas as entregas. A entrega correta de produtos reduz o estoque, o 

armazenamento e o manuseio de materiais, como consequência disso, o valor dos transportes 

tornou-se maior do que simplesmente movimentar mercadorias entre diferentes localizações 

(BOWERSOX; CLOSS & COOPER, 2007). 

Bowersox e Closs (2001) afirmam que existem dois princípios econômicos 

fundamentais impactantes sobre a eficiência dos transportes: i) Economia de escala – Refere-

se ao fato de que o custo por unidade de peso diminui quando o tamanho da carga aumenta, 

onde veículos com capacidades ampliadas como os ferroviários e hidroviários são mais 

econômicos por unidade de peso do que veículos com capacidade reduzida como aviões e 
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caminhões; ii) Economia de distância – Refere-se a diminuição do custo de transporte por 

unidade de peso a medida que a distância aumenta, a economia de distâncias inerente aos 

transportes é chamada de princípio do afilamento. 

Segundo Ballou (2006) o transporte é o elemento de maior peso no custo logístico, o 

frete absorve cerca de dois terços do custo logístico total. O que difere quando tratamos de 

transportes, é o impacto crítico que essa atividade possui sobre o desempenho logístico. À 

medida que as expectativas operacionais se tornam precisas, os ciclos de atividades do pedido 

até a entrega se tornam mais compactos e as margens de erros se reduzem drasticamente, se o 

transporte não for gerenciado de modo eficaz e eficiente, o desempenho de compras, 

fabricação e atendimento do pedido ao cliente estarão sub-otimizados. 

Um sistema logístico é composto, segundo Morabito e Iannoni (2010) pelos canais 

logísticos que se estendem de montante a jusante na cadeia de suprimentos. Os agentes de um 

sistema logístico são responsáveis por atividades básicas como transporte, estoques, 

processamento de pedidos e atividades de apoio como armazenagem, manuseio de materiais, 

embalagem, compras, programação da produção e previsão da demanda. 

A produtividade agregada do sistema logístico depende diretamente da adequação da 

infraestrutura de transportes, que consiste em direito de acesso, veículos, empresas que 

verticalizam e operam seu próprio transporte, prestadores de serviços logísticos terceirizados 

e transportadoras, governo, tecnologia, disposição das vias modais, entre outros. A natureza 

da infraestrutura determina também uma variedade de características econômicas e 

regulatórias para cada sistema modal ou de integração multimodal/intermodal (BOWERSOX 

& CLOSS, 2001). 

Essas características interferem decisivamente na economicidade dos serviços logísticos 

ofertados por um PSL, especialmente quando se trata do setor ferroviário, que se caracteriza 

por investimentos elevados e de payback estendido na infraestrutura de transportes (ferrovias, 

portos, armazéns, material ferroviário, sistemas de TI/SI) e que também possui nas variáveis 

distância e peso, o foco para minimização do custo total. 

2.3.2 Modal Ferroviário e seus aspectos econômicos  

A estrutura de transportes de cargas consiste em direitos preferenciais de operações, 

veículos, transportadoras e/ou prestadores de serviços logísticos que operam dentro de cinco 

sistemas modais de transportes. Um modal identifica um método ou forma de transporte 
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básico. Os cinco modais básicos de transportes são Ferroviário, Hidroviário, Rodoviário, 

Aéreo e Dutoviário (BOWERSOX; CLOSS & COOPER, 2007). 

Segue uma descrição econômica detalhada do modal ferroviário, onde se configura o 

campo de estudo do presente estudo, descrição essa baseada em referências clássicas como 

Ballou (1993, 2006), Bowersox e Closs (2001), Bowersox, Closs e Cooper (2007), Chopra e 

Meindl (2009), e também referências nacionais como Novaes (2007), Morabito e Iannoni 

(2010) e Wanke (2010) que contextualizam essa descrição na realidade brasileira. 

A ferrovia é basicamente um transportador de longas distâncias e um transportador de 

baixa velocidade de mercadorias do tipo matéria primas, como carvão, produtos 

agropecuários, minerais, madeira, químicos e de produtos manufaturados de baixo valor como 

alimentos, papel, cerâmica, entre outros, sendo preferênciais por agentes desse sistema modal, 

aqueles fretes de embarcadores que possuem escala para carregamento completo do veículo 

ferroviário (MORABITO & IANNONI, 2007; BALLOU, 2006; BOWERSOX; CLOSS & 

COOPER, 2007). 

O serviço ferroviário através de transportador comum se dá em sua maioria de carga 

completa ou Carload (CL), que se refere a um tamanho de embarque pré-determinado, 

geralmente aproximando ou excedendo a capacidade média de um vagão ferroviário. Uma 

taxa de custo por cwt (hundredweight) de uma composição múltipla de vagões com carga 

completa é menor do que a taxa de carga incompleta de vagão (less-than-carload – LCL), que 

reflete o manuseio reduzido, exigido nos embarques (BALLOU, 2006; NOVAES, 2007).  

As estradas de ferro oferecem uma atividade de serviços especiais ao embarcador, desde 

a movimentação de mercadorias a granel, como carvão, grãos, alcoóis, até produtos 

refrigerados e automóveis novos, que exigem equipamento especial. Incluindo também 

serviço expresso para garantir a chegada dentro de um certo número de horas, privilégio de 

várias paradas, que permitem carregamento parcial e descarregamento entre pontos de origem 

e de destino, coleta e entrega, e diversificação e redespacho, que permitem circuito de 

roteirização e mudanças no destino final de um embarque enquanto percurso (BALLOU, 

1993; 2006). 

Ainda segundo Ballou (2006) as ferrovias possuem características de elevado custo fixo 

e custo variável baixo. Operações de carregamento e descarregamento, faturamento, cobrança, 

manobras no pátio de trens de múltiplos produtos e de trens de múltiplas cargas, compõem os 

altos custos de terminais para o modal ferroviário. 
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O volume acrescido por embarque minimiza os custos de terminais. A manutenção e a 

depreciação da ferrovia, das instalações dos terminais e as despesas administrativas elevam o 

nível do custo fixo. Os custos variáveis variam proporcionalmente com distância e volume, 

decrescendo ligeiramente e assumindo um terço dos custos totais, o que pode mudar de 

acordo com o ambiente operacional da ferrovia (BALLOU, 1993). 

Ainda segundo Ballou (1993), o efeito líquido de custos fixos elevados e custos 

variáveis baixos é a criação de economias de escalas ótimas nos custos totais das ferrovias, a 

ação de distribuir os custos fixos sobre um volume maior, geralmente reduz os custos 

unitários, no mesmo sentido se dá a redução dos custos/km, quando os custos fixos são 

alocados sobre extensões crescentes de transportes. 

Coyle et. al. (2008, 2011), Ballou (2006), Novaes (2007), Chopra e Meindl (2009) 

afirmam que o ambiente de transportes exerce impacto sobre um conjunto de decisões que 

podem ser implementadas em um sistema logístico.  

Bowersox, Closs e Cooper (2007) e Wanke (2010) expõem que a transportadora e o 

prestador de serviço logístico (que pode se configurar como um provedor logístico -3PL), 

desejam maximizar suas rendas pela movimentação ao mesmo tempo que reduz os custos 

associados. Semelhante às empresas de serviços, as transportadoras e PSL desejam cobrar de 

seus clientes as tarifas com maior retorno de lucro, ao mesmo tempo em que minimizam os 

custos de mão de obra, combustível e veículos necessários para realizar a movimentação, para 

isso a transportadora busca coordenar os horários de coleta e entrega para consolidar o 

carregamento de muitos embarcadores diferentes em movimentações que gerem economia de 

escala. 

Com o objetivo de construção de insigths que subsidiem conclusões e propiciem uma 

análise profunda de cada caso, um diagnóstico do subsetor ferroviário de cargas segue no 

próximo tópico, buscando evidências que atestem e ajudem na contextualização e na 

compreensão dos possíveis níveis de maturidade em que situam os PSL componentes da 

presente pesquisa, verificando particularidades do setor, da estrutura de serviços 

desempenhados, da infraestrutura concedida, dos investimentos e produtividade. Pode-se 

dizer que o tópico 2.4 a seguir, busca um entendimento profundo do contexto dos prestadores 

de serviços logísticos ferroviários de cargas no Brasil. 
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2.4 O subsetor ferroviário de cargas no Brasil 

Para se delinear o cenário atual do subsetor ferroviário de cargas brasileiro, entendendo 

seus índices de produtividade, investimentos, oferta de serviços, produção de material 

rodante, entre outros parâmetros, se faz necessário contextualizar e apresentar os principais 

acontecimentos ao longo do seu desenvolvimento.  

As ferrovias possuem suas origens, processo de desenvolvimento e expansão pelo 

mundo, em um primeiro momento influenciadas pelos avanços oriundos da Revolução 

Industrial, pela invenção da máquina a vapor de James Watt e pela eletricidade. Em um 

segundo momento, as ferrovias se expandiram para todos os continentes, muitas das vezes de 

forma desintegrada e não consoante com uma estratégia única voltada ao desenvolvimento 

infraestrutural de apoio a produção e a logística de transportes dentro dos territórios, como foi 

no caso do desenvolvimento ferroviário no Brasil. 

2.4.1 Ferrovias: Origem e expansão 

Segundo Castello Branco (2008) o sistema modal ferroviário tem suas raízes de uma 

evolução do transporte guiado em superfície da civilização romana, que utilizavam a técnica 

de sulcos em blocos de calcário para transporte de material rochoso, formando trilhas para as 

rodas das carroças de tração animal. 

Essa idéia evoluiu e no século XVI os alemães já faziam uso de trilhos de madeira como 

superfície de rolamento, associados às vagonetes com rodas flangeadas, como facilitador da 

movimentação de carvão mineral em curtas distâncias, ainda usava-se a tração animal. A Grã-

Bretanha rapidamente dominou esse modo de transporte, utilizando-o em suas províncias 

carboníferas e ampliando-o no início do século XVII para o transporte das mais diversas 

mercadorias (CASTELLO BRANCO, 2008). 

Em minas de carvão de Shropshire na Inglaterra no ano de 1776, os trilhos de madeira 

são substituídos por trilhos de ferro com maior durabilidade, surgindo então de acordo com 

Setti (2000) o termo ferrovia. 

Já no século XIX, no ano de 1801, o governo britânico autoriza o início da operação na 

Surrey Iron Railway, que ligava Wandsworth a Croyden, usando tração animal, sendo uma 

das primeiras ferrovias em que se tem registro. Ainda na Inglaterra em 1825 essa tração é 

substituída pela mecânica com a abertura do tráfego da Stockton & Darlington Railway, onde 

foi empregada uma locomotiva a vapor com condições de tração e aderência sofisticadas, 

projetada pelo engenheiro de minas George Stephenson, que convenceu os acionistas da 
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ferrovia a usar motores a vapor no transporte de cargas e passageiros em trilhos de ferro 

(SETTI, 2000). 

Após as experiências embrionárias na Inglaterra, fatores como o aumento do volume da 

produção de mercadorias através da consolidação da Revolução Industrial, a necessidade de 

transportá-las com rapidez para os mercados consumidores e o desafio de um transporte 

eficiente para distâncias longas com produtos de baixo valor agregado, fazem com que as 

ferrovias se expandam de forma notável pelos continentes, sobretudo na segunda metade do 

século XIX e no início do século XX (DNIT, 2011). 

Segundo Silveira (2003) e Castello Branco (2008) o auge da expansão ferroviária, em 

termos de disponibilidade de linha férrea, ocorre em 1917, com a existência de cerca de 

1.600.000 quilômetros (km) de linhas implantadas em todo o mundo, das quais cerca de 30% 

eram situadas na América do Norte. Essa oferta é fortemente potencializada pelo auge da 

implantação ferroviária nos Estados Unidos da América (EUA), ocorrido em 1916, ocasião 

em que esse país dispunha de uma malha de 406.400 km de extensão. 

O marco inicial do desenvolvimento ferroviário nos EUA se deu em 1829, onde a 

primeira ferrovia a operar sob bases comerciais no país pertencia à empresa de navegação 

Delaware & Hudson Canal Company’s, que através da circulação da locomotiva a vapor 

Stourbridge Lion e alguns vagões de madeira importados da Inglaterra deu início ao processo 

de transporte via modal ferroviário naquele país (CASTELLO BRANCO, 2008). 

Castello Branco (2008) e Setti (2000) concordam que a partir da metade do século XX, 

a redistribuição modal do transporte de cargas em conjunto com um novo cenário econômico 

dos transportes, fizeram com que o governo norte americano tomasse medidas para regular o 

setor, provendo e mantendo operacionalmente apenas ferrovias com produtividade em níveis 

rentáveis, cenário que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, devido a grande oferta 

no mercado de caminhões e veículos rodoviários que apoiaram na atividade de guerra e que 

após seu término incentivaram a ampliação do modal rodoviário e sua utilização. Diante dessa 

realidade a malha ferroviária regrediu de 406.400 km em seu auge para 156.300 km no 

começo do século XXI, uma redução de 60% da disponibilidade em extensão. 

2.5 Ferrovias no Brasil 

No Brasil as ferrovias possuíram ao longo do desenvolvimento econômico, condições 

pouco favoráveis à sua contribuição ótima dentro da infraestrutura de transportes. Em relação 

à economia dos custos logísticos e da produção nacional, a infraestrutura de transportes 
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brasileira foi apoiada sob o sistema modal rodoviário, minando em grande parte a economia 

de custos e a competitividade de certas cadeias de suprimentos (BARAT, 2007a). 

Conforme Cavalcante (2009), as decisões estratégicas de infraestrutura em geral, e em 

específico dos transportes só tomaram efetiva abrangência no território brasileiro, a partir dos 

governos militares na década de 1970, decisões essas que não possuiam perspectivas centrais 

de ampliação das fronteiras de produção e ocupação produtiva do território, mas apenas o 

intuito de ocupação para povoamento, promovendo minimamente planos infraestruturais 

centrais, como energia e transportes para subsidiar a produção primária e industrial das 

regiões recém povoadas. 

Desde o seu auge na década de 1930, somente a partir de alguns anos atrás o setor 

ferroviário ganhou atenção novamente, como componente essencial para o equilíbrio da 

matriz de transportes e um dos vetores para alcance do custo logístico total mínimo. 

Para entender melhor como se chegou ao atual cenário do sistema modal ferroviário e 

do subsetor ferroviário de cargas, que além da logística abrange também a fabricação de 

material rodante, desenvolvimento de produtos, inovação tecnológica, entre outros 

componentes, adotou-se a divisão feita por Barat (2007a) em 3 ciclos históricos de 

desenvolvimento da logística de transportes no Brasil, que em paralelo afetou decisivamente o 

subsetor ferroviário de cargas. Esses ciclos estiveram estritamente correlacionados com os 

distintos períodos evolutivos da economia e infraestrutura brasileira, levando o nome dos 

respectivos períodos econômicos. 

Os ciclos são: i) Ciclo primário exportador (1880 a 1930), ii) Ciclo de industrialização 

(1930 a 1980), iii) Ciclo de estagnação e abertura da economia (1980 a 2004). 

Um quarto ciclo de desenvolvimento da logística de transportes é adotado no presente 

trabalho, pois não existe na literatura a extensão da classificação de Barat (2007a) ou outra 

classificação semelhante que contemple o atual período da logística de transportes nacional. 

Baseando-se na classificação e no contexto de desenvolvimento da logística de transportes, 

determinada por ciclos históricos em Barat (2007a,b,c,d), Silva Jr. (2007), Silveira (2003), 

cunhou-se a denominação de: iv) Ciclo da retomada do crescimento econômico (2004 aos dias 

atuais) para o quarto ciclo de desenvolvimento da logística de tranportes do subsetor 

ferroviário de cargas do Brasil, que representa o cenário do setor na atualidade. 

Através dos 4 ciclos históricos, o setor de transportes brasileiro e consequentemente o 

subsetor ferroviário de cargas, sofreram inúmeras mudanças face às novas realidades dos 

mercados, e mudanças também governamentais, alterando e moldando o cenário atual do 
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subsetor, tanto no âmbito institucional por parte de governos e empresas privadas, quanto no 

âmbito macroeconômico da criação de valor para o PIB e inserção de várias cadeias de 

suprimentos nos mercados globais, e por fim no âmbito setorial no que diz respeito a 

importância estratégica da eficiência e eficácia do setor, referente ao crescimento econômico 

nacional e da competitividade empresarial através de custos logísticos mínimos. 

Nessa perspectiva na exposição a seguir são apresentados os aspectos históricos, 

econômicos, institucionais e setoriais que influenciaram ao longo do último século o status 

quo do subsetor ferroviário de cargas na atualidade. 

2.5.1 Modal ferroviário e o ciclo Primário Exportador (1880 a 1930) 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2011) não tardou 

muito para que as questões relacionadas à invenção da locomotiva e à construção de estradas 

de ferro fossem conhecidas no Brasil. As primeiras iniciativas nacionais, relativas à 

construção de ferrovias se situam no ano de 1828, mesma década que se deu o início do 

processo ferroviário norte-americano, quando então o Governo Imperial do Brasil, autorizou 

por Carta de Lei a construção e exploração de estradas em geral, com propósito de 

interligação das diversas regiões do país. 

No primeiro ciclo de desenvolvimento da logística de transportes brasileira, chamado de 

Primário Exportador, que compreendeu o período entre 1880 a 1930, a economia brasileira se 

caracterizou enrijecidamente por um perfil de exportadora de produtos primários. As 

especializações produtivas nas diversas regiões do país eram agrupadas em arquipélagos de 

economias regionais que produziam artigos tropicais como café, pecuária, erva-mate, 

borracha, açúcar, entre outros, para o mercado externo (BARAT, 2007a). 

Segundo Barat (2007c) o panorama econômico regional que compreendeu a transição 

do século XIX para o século XX, especificamente entre 1880 a 1930, propiciou a construção 

de grandes trechos ferroviários sentido aos portos marítimos exportadores, para a coleta e 

transporte dos produtos primários citados, constituindo assim o marco inicial da existência do 

setor ferroviário no Brasil, assim como para o desenvolvimento das instituições envolvidas 

com esse processo infraestrutural e logístico. 

Esse período de desenvolvimento da logística de transportes sofreu o impacto de 

importantes acontecimentos, relativo às primeiras ferrovias, a começar por 26 de julho de 

1852, data em que o Governo Imperial promulgou o Decreto n.º 641 no qual vantagens do 

tipo isenções e garantia de juros sobre o capital investido, foram prometidas às empresas 
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nacionais ou estrangeiras que se interessassem em construir e explorar estradas de ferro em 

qualquer parte do País (DNIT, 2011). 

Irineu Evangelista de Souza, que mais tarde se tornaria o Barão de Mauá, recebeu no 

mesmo ano de 1852 por concessão do Governo Imperial, a autorização da construção e 

exploração de uma linha férrea, a primeira estrada de ferro construída no Brasil, que foi 

inaugurada no dia 30 de abril de 1854 (CASTELLO BRANCO, 2008).  

Esse primeiro trecho de 14,5 km com bitola de 1,68 metros, inaugurado no governo de 

Dom Pedro II, deu início também a primeira atividade intermodal brasileira, operada pela 

locomotiva batizada de Baronesa, com 7,5 metros de comprimento e 17 toneladas, cumpria o 

trajeto mencionado em 23 minutos, com velocidade de 0,63 km/minuto. Baronesa (Figura 2.6) 

foi a primeira locomotiva a vapor a circular no Brasil, constituindo parte essencial do 

desenvolvimento do modal ferroviário brasileiro (CBTU, 2011; DNIT, 2011). 

 

Figura 2.6 – Locomotiva Baronesa 

Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (2011) 

Segundo Silva Jr. (2007) até o ano de 1862 várias concessões para exploração de 

ferrovias em todo o Brasil foram dadas com diversos tipos de privilégios e facilitações, 

situação potencializada pelo fato de que as ferrovias existentes não suportavam 

completamente o escoamento da produção, principalmente de café. 

Após a inauguração da Estrada de Ferro Mauá, sucederam-se várias ferrovias (Quadro 

2.1), todas em bitola de 1,60 metros e bitola métrica, constituindo o início e consolidação do 

primeiro ciclo de desenvolvimento da logística de transportes no Brasil. Em 1870, já existiam 

no Brasil 10 ferrovias, se destacando entre elas a Estrada de Ferro D. Pedro II (363,4 km) e a 

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (139,5 km) (BARAT, 2007a; DNIT, 2011). 
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Quadro 2.1 – Primeiras ferrovias do Brasil  

Ferrovia Data de Inauguração 
Estrada de Ferro Mauá 30/04/1854 

Recife ao São Francisco 08/02/1858 

D. Pedro II 29/03/1858 

Bahia ao São Francisco 28/06/1860 

Santos a Jundiaí 16/02/1867 

Companhia Paulista 11/08/1872 

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2011) 

Em 1884, o país contava com 6.116 km de extensão ferroviária, além de 1.650 km em 

construção. Em dezembro de 1888 existiam 9.200 km em exploração e 9.000 km em 

construção ou em estudo (DNIT, 2011). 

A política de incentivos a construção de ferrovias sem uma regulação com vistas à 

padronização operacional, adotada pelo Governo Imperial, implicou em algumas 

consequências ao sistema ferroviário do país, que duram relativamente até hoje, tais como: 

Grande diversidade de bitolas que dificultaram e dificultam até hoje a integração operacional 

entre as ferrovias; Traçados das estradas de ferro excessivamente sinuosos e extensos; 

Ferrovias localizadas no país de forma dispersa e isolada (arquipélagos ferroviários); Falta de 

estratégias e planejamento de integração multimodal para ligação do território (SETTI, 2000). 

De 1867 até a década de 1930, já no fim do ciclo primário exportador, existiam 18 

ferrovias, sendo que deste total, cerca da metade delas possuiam extensões inferiores a 100 

quilômetros, servindo de ramais de coleta de cargas para as grandes e médias companhias, a 

maioria delas situadas em São Paulo, pólo cafeicultor da época. 

Sem constituir uma rede integrada operacionalmente, as ferrovias nesse primeiro ciclo 

contribuíam minimamente para a formação de um comércio interno e para a integração do 

país, que segundo Silva Jr. (2007) se configurava como um território formado por economias 

regionais, isoladas entre si, mas voltadas para o mercado internacional. 

No final da década de 1920, a economia cafeeira e a política oligárquica declinavam 

junto com as ferrovias. Na década de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, passou a haver 

um maior impulso e incentivo para a industrialização, que mesmo tardia exigia mais 

investimentos em infraestrutura, priorizando o modal rodoviário, terminando assim o primeiro 

ciclo de desenvolvimento da logística de transportes nacional, e iniciando um segundo ciclo: 

O ciclo da industrialização (BARAT, 2007a; CASTELLO BRANCO, 2008). 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica 

 

 33 

2.5.2 Modal ferroviário e ciclo de Industrialização (1930-1980) 

A intensificação do processo de industrialização na década de 1940 e a consequente 

diversificação de bens levaram a um deslocamento fracionado de mercadorias via transporte 

rodoviário, suprindo produtos industrializados porta a porta. O aumento no volume de cargas 

justificou a suplementação da capacidade de transporte através das primeiras ligações 

rodoviárias de âmbito interestadual e inter-regional. Muitos investimentos na infraestrutura 

rodoviária passaram a objetivar também o transporte de longa e média distância, ao invés da 

integração multimodal, o que foi o grande viés do desenvolvimento logístico brasileiro do 

século XX (SILVA Jr., 2007; BARAT, 2007a, CAVALCANTE, 2009). 

De acordo com Silva Jr. (2007) a partir desse período, o mundo inteiro, inclusive os 

Estados Unidos, experimentaram uma absorção da demanda de transportes pelo modal 

rodoviário de parte do ferroviário e hidroviário fluvial e lacustre, mas não necessariamente 

levando estes ao colapso, mas a uma especialização. No entanto no Brasil, o processo de 

delineamento dos transportes se configurou em uma forte expansão do setor rodoviário e um 

acentuado declínio do modal ferroviário e hidroviário fluvial e de cabotagem. Assim, com 

iminência da Segunda Guerra Mundial, o sistema ferroviário brasileiro entrou em estágio de 

decomposição ainda mais acentuado. Com o advento da indústria automobilística, houve a 

confirmação da tendência irreversível dos investimentos rodoviários. 

A partir de 1950, já se via na composição percentual entre os modais de transporte, o 

tipo rodoviário de cargas com participação de 38%, enquanto que o ferroviário detinha 29,2% 

e o de cabotagem com 32,4% (BARAT, 2007d). 

A implantação de um sistema rodoviário principal acompanhou a consolidação das 

etapas superiores do processo de industrialização. Acrescenta-se nas décadas seguintes a esse 

contexto de industrialização e mudança da matriz de produção do país, o desenvolvimento de 

uma infraestrutura aeroportuária e de uma rede de transporte aéreo comercial, no intuito da 

integração do território nacional, mentalidade que prevaleceu segundo Barat (2007a) no 

segmento político a partir dos governos militares, tornando-se prioritária a conexão de áreas 

mais afastadas às áreas das aglomerações urbanas litorâneas, função que passou a ser 

desempenhanada pela aviação civil. 

No tocante à logística de transportes no contexto da infraestrutura ferroviária, no início 

da década de 1950, o Governo Federal, com base em amplos estudos decidiu pela unificação 

administrativa das 18 estradas de ferro pertencentes à União, que totalizavam 37.000 km de 

linhas espalhadas pelo país (DNIT, 2011). 
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Tentativas de dar soluções ao contínuo processo de deterioração das ferrovias, 

primeiramente se deu através da encampação de 80% delas, criando assim, a Rede Ferroviária 

Federal S.A. (RFFSA) em 1957. As ferrovias integrantes do sistema passaram a absorver 

grandes subsídios, que chegaram em 1969 a 92,7% (BARAT, 2007c; SILVA Jr., 2007). 

Mesmo os subsídios foram incapazes de evitar a constante deterioração do modal, que 

continuou em queda na sua participação percentual da matriz de transportes. 

A síntese do ciclo de industrialização em relação à logística de transportes pode ser 

resumida na prerrogativa que o avanço industrial esbarrou em um sistema de transportes 

arcaico, mal planejado e desequilibrado, incapaz de atender as demandas desse novo ciclo 

produtivo-econômico do páis. 

O desafio de suportar a industrialização, considerando as condições do modal 

ferroviário existente na época, os elevados investimentos necessários à sua recuperação e 

expansão e o extenso período de maturação desses investimentos, tendenciou a escolha do 

sistema modal rodoviário, que superficialmente se apresentava mais ágil, barato e abrangente, 

para atendimento das regiões produtoras isoladas ao longo dos estados litorâneos do Brasil. 

Quando o páis começou a avançar com seus pólos produtivos rumo às regiões interiores é que 

se percebeu o erro infraestrutural e o desbalanceamento da matriz de transportes (BARAT, 

2007d). 

Barat (2007b) argumenta que não pode se dizer que tenham faltado recursos para 

investimentos na infraestrutura e reaparelhamento das ferrovias. Elas simplesmente não 

estavam aptas a competir com as rodovias em uma nova função econômica, em razão dos seus 

vários erros conceituais, políticos e gerenciais como traçados deficientes, falta de integração 

das linhas em abrangência nacional, uso de bitolas em diferentes tamanhos, obsolescência dos 

equipamentos, entre outros. Sobretudo faltaram às ferrovias nesse período a visão e 

adequação às novas possibilidades de especialização e competitividade em uma economia em 

que o setor industrial passou a ditar as regras. 

2.5.3 Modal ferroviário e o ciclo de estagnação e abertura econômica (1980 a 2004) 

De acordo com Barat (2007d), no período de 1980 a 2004, dentre as principais 

mudanças relacionadas com a localização das atividades produtivas e a distribuição dos 

aglomerados urbanos no Brasil, destaca-se o surgimento de uma nova configuração espacial 

da economia e dos padrões migratórios da população, sob uma nova perspectiva 

infraestrutural e logística, devido a especilização produtiva em muitas cadeias de produção. 
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Essas mudanças foram desencadeadas pelos seguintes motivos: Alargamento das 

fronteiras de produção internas, consolidação de novos arranjos produtivos (clusters); 

Ampliação dos novos espaços rurais e minerais, produtores de commodities com alta 

produtividade e o surgimento de novos centros econômicos regionais; Desconcentração 

industrial, favorecendo municípios de médio porte, situados próximos a malha viária e com 

potencial econômico; Investimentos em infraestruturas, reflexo das privatizações. 

Em 1984, a RFFSA, encontrava-se impossibilitada de gerar recursos suficientes à 

cobertura dos serviços e da dívida contraída. A empresa suportava sério desequilíbrio técnico-

operacional, decorrente da degradação da infra e da superestrutura dos seus principais 

segmentos de bitola métrica e da postergação da manutenção de material rodante, que 

ocasionaram expressiva perda de mercado para o modal rodoviário (SILVA Jr., 2007). 

Na impossibilidade de gerar os recursos necessários para continuar financiando os 

investimentos, o Governo Federal colocou em prática, ações voltadas à concessão de serviços 

públicos de transporte de cargas à iniciativa privada e tomou medidas de ajustamento 

institucional, com o afastamento da RFFSA dos transportes urbanos (SETTI, 2000). 

O aprofundamento da crise de Estado, as constantes ameaças de hiperinflação, a 

estagnação econômica e o início da era da globalização, condicionaram práticas políticas 

neoliberais, assim investimentos nas infraestruturais de transportes, energia, telecomunicações 

e saneamento passaram a fazer parte do portfólio de negócios privados. Voltando a figurar em 

moldes atuais, mecanismos de concessões ferroviários utilizados no fim do século XIX e 

início do século XX, que marcaram o auge do setor ferroviário brasileiro (BARAT, 2007a). 

Com o leilão da Malha Paulista (antiga FEPASA incorporada à RFFSA em 1998), 

concluiu-se o processo de desestatização das malhas da RFFSA. Em 1999, o Governo 

Federal, com base na Resolução n.º 12, de 11 de novembro de 1999 do Conselho Nacional de 

Desestatização e por intermédio do Decreto n. 3.277, dissolve, liquída e extingue a Rede 

Ferroviária Federal S.A. (DNIT, 2011). 

A retração industrial e econômica, aliada ao enxugamento dos gastos públicos, até então 

única fonte da maioria dos projetos logísticos, refletiu diretamente nos investimentos em 

ferrovias nesse ciclo histórico. 

Barat (2007d), argumenta que mesmo sob efeito das mudanças estruturais da indústria 

brasileira, o perfil das novas formas de organização espacial dos setores produtivos tiveram 

impacto fundamental sobre a organização das empresas, das plantas industriais, das formas de 

transporte e abastecimento, e consequentemente sobre o sistema logístico. A reordenação 
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espacial, no contexto das especializações produtivas sofridas pelo Brasil nesse período, foi 

acompanhada por outro processo, com reflexo diferenciado sobre as cadeias de suprimentos, 

sobre as operações de transportes em geral e sobre sua infraestrutura.  

Esse processo trata das mudanças ocorridas no tocante as exportações, que eram 

caracterizadas nos ciclos anteriores, por produtos agrícolas e semi-manufaturados, onde nas 

décadas entre 1980 a 2004, passou a apresentar maior diversificação. Considerando, portanto, 

que a diversificação das origens, dos tipos de produtos e volumes de exportações, tanto dos 

produtos agrícolas quanto dos indutriais, tornou urgente a adoção de uma nova visão do papel 

das infraestruturas de logística e transportes, ou seja, sua readequação às novas cadeias de 

suprimentos resultantes dessas especializações produtivas (BARAT, 2007 b,d). 

De 1996, ano da estatitização das ferrovias brasileiras até 2004, investiu-se U$S 3,2 

bilhões, sendo que U$S 1,5 bilhão, correspondente a 54% do montante foi realizado pelas 

concessionárias. Em um primeiro momento a elevação do montante aplicado, se deu pelo 

investimento das concessionárias na recuperação do material rodante, da adequação 

tecnológica e de outros fatores técnico-operacionais, que tenderam a estagnar os 

investimentos depois de realizada a recuperação mínima para as operações ferroviárias. 

2.5.4 Modal ferroviário e o ciclo da retomada do crescimento (2004 aos dias atuais) 

De acordo com Lang e Frederico (2009) o setor ferroviário no Brasil retomou uma fase 

de substancial crescimento a partir do ano de 2004, ocasionado pela elevação da demanda por 

serviços logísticos, reflexo de novas realidades produtivas e econômicas que o país vem 

passando desde então, cenário resultante principalmente do crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB). 

Segundo o relatório “Economia Brasileira em Perspectiva” elaborado pelo Ministério 

da Fazenda (2011), após o crescimento recorde de 2010, as medidas de ajustes econômicos-

financeiros, o ajuste da taxa de juros e a consolidação fiscal devem possibilitar que a 

economia brasileira se expanda mais moderadamente que em anos anteriores, sem que haja 

descompasso entre oferta e demanda. 

Conforme o Ministério da Fazenda (2011), no período 2011-2014, a consolidação dos 

investimentos e a força do mercado doméstico serão essenciais para manter a média de 

crescimento econômico em torno dos 5,1%. A expansão recorde de 7,5% do PIB em 2010 

possui projeção de taxa de crescimento em torno de 4,5% em 2011 e média de 5,1% até 2014, 

conforme exposto no gráfico da figura 2.7. 
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Média de 2011 à 2014

* Projeção do Ministério da Fazenda
Média de 2003 à 2010Média de 1998 à 2003

Figura 2.7 – Crescimento do PIB nos últimos 12 anos e projeção para os próximos 4 anos 

Fonte: Ministério da Fazenda (2011) 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Federal em 

janeiro de 2007, que ainda continua direcionando grande parte dos investimentos públicos em 

2011 (PAC2), tem por objetivo criar condições macrossetoriais para o crescimento do país no 

período 2007-2010 e 2011-2014 (PAC, PAC 2), promovendo a aceleração do crescimento 

econômico, possuindo influência direta na recuperação de investimentos no subsetor 

ferroviário de cargas no período, construindo, ampliando e financiando ferrovias de 

integração nacional, como a Norte-Sul e Transnordestina (CAMPOS NETO et al., 2009). 

Ainda de acordo com Campos Neto et al. (2009), com previsão inicial de investimentos 

na ordem de R$ 503,9 bilhões. No início de 2009, devido à crise internacional e uma retração 

no crescimento do PIB em -0,6%, o Governo Federal anunciou uma expansão de mais R$ 

142,1 bilhões de investimentos a serem incorporados ao orçamento do PAC2, onde cerca de 

R$ 37 bilhões são destinados aos transportes 

Em relação ao PAC Transportes, dentre as principais medidas, a medida de aumento dos 

investimentos públicos em infraestrutura, congrega um importante marco de investimentos no 

setor de transportes, concebendo o desenvolvimento logístico, como componente essencial da 

competitividade e produtividade das empresas nacionais (CAMPOS NETO et al., 2009). 

A competitividade e produtividade sustentada pelo investimento na infraestrutura de 

transportes se dariam no PAC, mediante a eliminação dos principais gargalos que podem 

restringir o crescimento da economia, a redução de custos e aumento da rentabilidade das 

empresas, estímulo ao aumento do investimento privado e potencialização do mercado interno 

pela redução das desigualdades regionais (LANG & FREDERICO, 2009).  
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Os investimentos executados pelo programa chegaram a R$ 619 bilhões em 31 de 

dezembro de 2010, esse valor representa segundo o 11º Balanço do PAC (2011), apresentado 

no Portal Brasil/PAC (2011), 94,1% dos R$ 657,4 bilhões previstos para serem investidos 

pelo programa no período 2007-2010. Até 31 de outubro de 2011, o montante investido 

possui metas segundo o relatório para atingir o valor de R$ 559,6 bilhões, equivalentes a 

85,1% do total previsto. 

Nesse quarto ciclo, chamado de retomada do crescimento econômico brasileiro, a 

logística de transportes sofreu impactos fundamentais de investimentos, aplicados no aumento 

da capacidade e na melhoria dos serviços de logística por meio da ampliação de pátios de 

manobra, aumento da capacidade de suporte da via permanente, construção de terminais de 

integração rodoferroviária e portoferroviária, além de aquisição de material rodante. As 

expectativas atuais ainda apontam para uma expansão da malha ferroviária de cargas de modo 

a superar os gargalos logísticos pelo equacionamento dos interesses de concessionárias, 

governo e clientes/embarcadores que utilizam os serviços logísticos dos PSL desse subsetor 

(VILLAÇA, 2011). 

Nessa perspectiva, segundo o Ministério dos Transportes e Defesa (2007) o setor 

ferroviário ganhou atenção estratégica, principalmente depois da concepção do Plano 

Nacional de Logística de Transportes (PNLT), que entrou em vigor no ano de 2007. 

No período de 2007-2023, de acordo com relatório executivo do PNLT emitido pelo 

Ministério dos Transportes e Defesa (2007), o total de investimentos a serem alocados pelo 

programa para as ferrovias de cargas são da ordem de R$ 50,556 bilhões na construção de 

aproximadamente 20.256 quilômetros de ferrovias. 

Em 2006, ano anterior ao início do PAC/PNLT e passados 10 anos de iniciado o 

processo de privatizações das ferrovias, Fleury (2007) realizou uma pesquisa através de 

entrevistas com empresários de 20 setores produtivos no Brasil, caracterizados como clientes 

potenciais, mas não efetivos, do transporte férreo. O autor verificou que os potenciais clientes 

do serviço ferroviário de cargas em vários setores produtivos possuem uma baixa expectativa 

de nível de serviço em relação ao subsetor ferroviário de cargas.  

Fleury (2007) classificou segundo o empresariado as deficiências para o não uso do 

modal ferroviário em: A indisponibilidade de rotas (65%), a redução na flexibilidade das 

operações (58%), a baixa velocidade (50%), os custos (48%) e a indisponibilidade de vagões 

(34%).  



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica 

 

 39 

Esse posicionamento dos clientes potenciais implica na necessidade de construção de 

novas linhas, capazes de levar as cargas pelo país e para os nós de distribuição interna e 

portos específicos (FLEURY, 2007). 

Ainda segundo o relatório do 11º Balanço do PAC (2010), parte do gargalo operacional 

da disponibilidade de linhas férreas começou a ser resolvido pela construção de 909 km até 

2010, e mais 3900 km a serem concluídos até 2023. Essas ferrovias devem atender o país 

tanto no sentido longitudinal das regiões produtoras diretamente aos portos exportadores, 

como em sentido latitudinal na integração com as ferrovias longitudinais. 

Além da percepção do cliente de um baixo nível de serviço, o setor ainda enfrenta 

dificuldades de eficiência e eficácia, diante desse cenário o Instituto de Pesquisa de Economia 

Aplicada (IPEA) desenvolveu um estudo no sentido de dimensionar o montante de 

investimentos necessários para sanar as deficiências e os gargalos do sistema ferroviário 

nacional, que se situou na margem de R$ 81 bilhões em 2009 (CAMPOS NETO et al., 2010).  

Perante esse total, Campos Neto et al. (2010) expõem que os valores previstos no PAC 

(2007-2010) para aplicação no setor ferroviário de cargas são do total de R$ 20,06 bilhões, 

cobrindo apenas em torno de 26% das demandas identificadas no estudo do IPEA. Mesmo os 

investimentos ampliados para R$ 50,556 bilhões até 2023 seriam insufucientes, representando 

62% da demanda do subsetor perante o levantamento do IPEA, com dados de 2009. 

As demandas do setor ferroviário de cargas identificadas pelo IPEA consistem em: i) 

Construção (R$ 49,49 bilhões); ii) Recuperação (R$ 21,28 bilhões); iii) Ampliação (R$ 6,14 

bilhões); Eliminação de gargalos (R$ 0,97 bilhões); Estudos (0,20 bilhões). Por sua vez os 

investimentos planejados pelo PAC são: ii) Construção (R$ 19,86 bilhões); iii) Recuperação 

(R$ 0,00); Ampliação (0,06 bilhões); Eliminação de gargalos (R$ 0, 04 bilhões); Estudos 

(0,20 bilhões) (CAMPOS NETO et al., 2010).  

Vale ressaltar que as concessionárias também possuem metas de investimentos, 

principalmente em ampliação e recuperação, expressas nos termos de concessão, fator que 

pode equilibrar a defasagem de investimentos para a otimização da oferta do serviço. 

Diante desse cenário, o tópico a seguir trata da elaboração de um painel técnico-

produtivo, abordando as concessionárias, produtividade do setor, quantidade de material 

rodante em operação, caracterização das mercadorias transportadas, mapa das malhas 

ferroviárias (Anexo 1) e construção/ampliação das ferrovias de integração (estruturantes), 

com o propósito de apresentação da real situação do subsetor na atualidade. 
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2.6 O subsetor ferroviário de cargas na atualidade 

A discussão sobre o subsetor se inicia com a apresentação da lista de 

concessionárias/empresas que prestam serviços logísticos ferroviários no Brasil (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Concessionárias e Ferrovias em operação no Brasil em 2011 

Concessionárias e Ferrovias   Bitolas (km) Total (km) 

 Larga 

(1,60) 

Métrica 

(1m) 

Mista 

 
28.807 

MRS Logística S.A. 1.632  42 1.674 

Ferrovia Teresa Cristina S.A. 

FTC S.A. 

 164  164 

América Latina Logística Malha Sul S.A. 

ALL 

 7.293 11 7.304 

América Latina Logística Malha Oeste S.A. 

ALL (Novoeste) 

 1.945  1.945 

América Latina Logística Malha Paulista S.A. 

ALL (Ferroban) 
1.463 243 283 1.989 

América Latina Logística Malha Norte S.A. 

ALL (Ferronorte) 

500   500 

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. 

FERROESTE 

 248  248 

Ferrovia Centro–Atlântica S.A.  

FCA (CVRD S.A.) 

 7.910 156 8.066 

Estrada de Ferro Carajás 

EFC (CVRD) 

892   892 

Estrada de Ferro Vitória a Minas  

EFVM (CVRD) 

 905  905 

Transnordestina S.A.  

TLSA (Companhia Ferroviária do Nordeste) 

 4.189 18 4.207 

Ferrovia Norte-Sul (Subconcessão do Tramo 

Norte de 720 km à CVRD) 

FNS – Tramo Norte 

571   571 

*Estrada de Ferro Jari 

(Grupo Orsa – Jari Celulose)  

68   68 

*Estrada de Ferro Trombetas 

(Mineração Rio do Norte S.A.) 

 35  35 

**Estrada de Ferro do Amapá 

(Anglo American) 

   194  

 

*Estrada de Ferro Juriti 

(Alcoa World Alumina) 

 55  55 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b); Andrade (2011); Alcoa World Alumina 

(2011); Orsa – Jari Papel e Celulose (2011); Governo do Estado do Amapá (2011) 

*Ferrovias indutriais; **Bitola internacional de 1,435m 
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De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010), Andrade (2011), 

Villaça (2011), Alcoa World Alumina (2006), Orsa – Jari Papel e Celulose (2011), Governo 

do Amapá (2011) e Ministério dos Transportes (2011) o subsetor ferroviário de cargas 

brasileiro totaliza 28.807 quilômetros, concentrando-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, 

atendendo parte do Centro-Oeste e Norte do país. O subsetor possui hoje 16 empresas 

ferroviárias operando sob regimes de concessões, construção e permissão que se dividem em 

três tipos de bitolas principais: Larga de 1,60m, Métrica de 1m, e mista, que é composta por 

dois ou três bitolas diferentes (Tabela 2.1). 

Conforme exposto no tópico 2.4 deste capítulo, com a desestatização da RFFSA e 

concessão das ferrovias controladas pelo órgão, várias empresas que já atuavam na prestação 

de serviços logísticos, empresas ligadas à área mineral e siderúrgica, papel e celulose, 

assumiram as concessãos e as operações das ferrovias. 

Existem ainda quatro ferrovias industriais de localização isoladas que atendem a 

demandas de projetos produtivos e indústriais específicos. Construídas e operando sob o 

regime de permissão, possuem o proprósito único de servir à logística específica de produtos 

das economias locais, exclusivamente situadas na região amazônica, tais ferrovias são: 

Estrada de Ferro do Amapá, no Estado do Amapá, Estrada de Ferro Jari, Estrada de Ferro 

Trombetas e Estrada de Ferro Juriti no Estado do Pará. 

As 12 concessões restantes configuram a totalidade de empresas prestadoras de serviços 

logísticos no subsetor ferroviário de cargas em operação no Brasil (ver mapa do Anexo 1), 

representando também quase a totalidade da malha nacional, oferecendo um amplo portifólio 

de serviços e soluções logísticas, que são apresentados com maiores detalhes na tabela 2.2. 

2.6.1 Concessionárias: Painel técnico-produtivo 

Os dados das concessionárias que oferecem serviços públicos, firmados nos termos 

regulatórios, usados nesse tópico foram extraídos do “Relatório Anual de Acompanhamento 

das Concessões Ferroviárias: Ano 2009”, até então o último relatório lançado pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres – ANTT em 2010 (órgão regulador), também foram 

extraídos dados do documento “Evolução do Transporte Ferroviário” publicado também 

pela ANTT (2010b). Os dados das ferrovias indutriais, quando disponíveis foram extraídos de 

suas empresas controladoras. 

A tabela 2.2 apresenta os principais produtos transportados por cada concessionária e o 

número de clientes atendidos segundo o último relatório anual expedido pela ANTT (2010a). 
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Esses produtos muitas das vezes demandam operações dedicadas de transporte e 

logística, configurando categorias de clientes atendidos pelas concessionárias. Os principais 

serviços ofertados são:  

 Transporte de commodities agrícolas e minerais; 

 Combustíveis (hidrocarbonetos e alcóois) e produtos químicos; 

 Produtos industrializados; 

 Projetos logísticos de operações dedicadas (cimentos, produtos frigoríficos, celulose e 

papel); 

 Prestação de serviços integrados com outros modais (contêineres, embarcadores e 

operadores rodoviários, armazenagem, manutenção, entre outros). 

As 16 concessões/permissões ferroviárias em vigência no Brasil possuem um quadro de 

indicadores não-homogêneos, que variam de uma concessionária para outra, tanto na 

diversificação de setores as quais prestam seus serviços, como em características técnico-

produtivas. 

O grau de oferta de serviços logísticos específicos e o atendimento a demanda total das 

regiões de abrangência das ferrovias variam também de acordo com a matriz de produção da 

região em que se insere a ferrovia, com os investimentos realizados pelas concessionárias, 

desde a concessão, no material rodante e em projetos de melhoria dos serviços e aspectos 

ligados a economicidade dos produtos transportados. A tabela 2.2 expõe que os setores 

primários são clientes potenciais das ferrovias em operação no subsetor de cargas. 

Como se pode observar na tabela 2.2, os principais clientes das concessionárias são do 

setor de mineração e agrícola, possuindo na composição dos serviços de transportes, produtos 

de elevada densidade como ferro, bauxita, manganês, carvão mineral, cobre, petróleo, soja, 

açúcar, álcool, milho, madeira, entre outros. As elevadas densidades em conjunto com as 

ditâncias médias e longas que caracterizam o percurso do transporte desses produtos nas 

regiões atendidas, principalmente na região Sudeste e nas regiões mineradoras de abrangência 

da FTC S.A. e das ferrovias controladas pela CVRD, conferem a economia logística 

necessária para a margem de rentabilidade das ferrovias e a demanda por este tipo de serviço. 

Analisando os dados expostos por Andrade (2011), produtos agropecuários 

contribuiram intensamente para a melhoria do cenário de demandas por serviços logísticos 

ferroviários no período de 1999 a 2009, representando um aumento de 208%, enquanto os 

minérios, principais produtos transportados, cresceram 57,4%, produtos diversos como 

petróleo, álcool, cimento, produtos florestais, somadados cresceram 88,3%.  
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Essa elevada contribuição do setor agropecuário representa em partes a dinamização de 

atividades primárias e industriais ao longo do território, devido principalmente a 

especialização produtiva que se consolidou nas diferentes regiões do país, e que na atualidade 

demandam opções e serviços logísticos para a viabilidade das cadeias de suprimentos que 

derivam desses novos pólos produtores (VILLAÇA, 2011). 

Tabela 2.2 – Principais tipos de produtos transportados nas ferrovias de cargas brasileiras e o 

número de clientes atendidos em 2009 

Concessionárias Tipos de produtos transportados Total de Clientes 

MRS Logística S.A. Minério de ferro, carvão mineral, produtos 

siderúrgicos, ferro gusa, cimento, soja 

100 

FTC S.A. Carvão mineral, contêineres, produtos 

cerâmicos  

16 

 

ALL Malha Sul S.A. 

Soja e farelo, açúcar, derivados de petróleo e 

álcool, milho, cimento 

349 

 

ALL Malha Oeste S.A. 

Minério de ferro, celulose, soja e farelo, 

açúcar, manganês, derivados de petróleo, 

álcool e areia 

29 

ALL Malha Paulista S.A. Açúcar, cloreto de potássio, adubo, calcário e 

derivados de petróleo e álcool 

65 

ALL Malha Norte S.A. Soja e farelo, milho, óleo vegetal, adubo, 

combustível 

45 

FERROESTE S.A. Soja e farelo, milho, contêiner, trigo 28 

 

FCA S.A.  

Soja e farelo, calcário siderúrgico, minério de 

ferro, fosfato, açúcar, milho e adubos e 

fertilizantes 

161 

 

EFC – CVRD 

Minério, ferro gusa, manganês, cobre, 

combustíveis derivados do petróleo e álcool 

24 

 

EFVM – CVRD 

Minério de ferro, carvão mineral, coque, 

produtos siderúrgicos, celulose 

89 

Transnordestina S.A.  Cimento, derivados de petróleo, alumínio, 

calcário, coque 

53 

FNS – Tramo Norte – CVRD Soja e farelo, areia, fosfato, cloreto de potássio 8 

Estrada de Ferro Jari Bauxita, madeira cultivada e brita Dados Indísponiveis 

Estrada de Ferro Trombetas Bauxita 1 

Estrada de Ferro do Amapá Minério de manganês, ferro, silício, 

dormentes, areia, explosivos 

1 

Estrada de Ferro Juriti Bauxita 1 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b); Alcoa (2011); Orsa (2011),  

Anglo American (2011), Ministério dos Transportes (2011) 

Conforme o gráfico da figura 2.8, de 2000 a 2010 houve um total acumulado de 

investimentos da ordem de R$ 22.687 milhões, se comparados os investimentos no ano de 

2000 com o ano de 2010, o valor é aproximadamente 4 vezes superior, sendo ainda que o 

valor aferido no ano de 2010 não representa um pico aleatório, mas uma constante tendência 

de aumento linear como pode ser observado. 
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Figura 2.8 – Investimentos realizados pelas concessionárias no período de 2000-2010 

Fonte: Andrade (2011) 

Andrade (2011) pontua os crescentes investimentos por parte das concessionárias nas 

seguintes aplicações: 

 Aquisição e recuperação de material rodante, como locomotivas e vagões; 

 Melhorias na condição operacional da via permanente das malhas concedidas, 

priorizando aspectos de segurança e transit time; 

 Adoção de novas tecnologias de controle de tráfego e sistemas, visando aumento da 

produtividade, segurança e confiabilidade das operações, sustentabilidade ambiental; 

 Adoção de parcerias com clientes, outros operadores e agentes da cadeia de 

suprimentos, buscando mercados com maior valor agregado; 

 Capacitação empresarial e aperfeiçoamento profissional, implantação de cursos de 

operador ferroviário em conjunto com entidades do setor, além de programas de trainee; 

 Politicas de ações sociais com campanhas educativas, preventivas e de conscientização 

das comunidades limítrofes das ferrovias, para respeito das faixas de domínio da linha 

ferroviária. 

Villaça (2011), Andrade (2011) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b) 

concordam que com o fato de que ao mesmo tempo em que os investimentos recuperaram e 

ampliaram o material rodante e os sitemas operacionais e gerenciais, a somatória de todos os 

impactos gerados em conjunto com o cenário econômico-produtivo que o país experimenta a 

alguns anos, propriciaram um efetivo aumento de produtividade das ferrovias. O gráfico da 

figura 2.9 apresenta o montante de investimentos de 2003 à 2009 alocados em 4 categorias 
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principais, que consumiram a maioria do valor investido no período, contribuindo 

decisivamente para a elevação da produtidade. 

 

Figura 2.9 – Categorias de investimentos realizados pelas concessionárias (2000-2010) 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010a) 

Para reforçar o argumento de que a alocação de investimentos em material rodante, 

infraestrutura e superestrutura da ferrovia, comunicação e sinalização e sistemas de gestão 

contribuíram de forma significativa para a elevação da produtividade do transporte, o gráfico 

da figura 2.10 apresenta a produtividade em Tonelada Útil (TU) das ferrovias de cargas 

concedidas, tomando o período de 2003 a 2009. 

Como se pode observar a produtividade agregada representada pela legenda, Total 

Anual Acumulado, aumentou de 2003 a 2009 cerca de 10%, se comparado ao total da 

produtividade agregada do setor em 2010 (471,1 milhões TU), o aumento sobe para 36,5%. 

Levando-se em conta que a medida TU leva em consideração somente a quantidade de 

carga transportada em toneladas, não considerando a distância, o que se observa nessa medida 

de produção, conforme o gráfico da figura 2.10, é que ferrovias que prestam serviços 

logísticos a clientes do setor da mineração e a si próprias, possuem o maior volume de carga 

transportada anualmente, como no caso da FCA e EFC/EFVM de concessões/participação da 

CVRD. Isso se deve principalmente ao fato de que diferentemente dos produtores 

agropecuários, segundo grande grupo de clientes das ferrovias, e que possuem produção e 

demanda sazonal, a produção mineral é contínua o ano todo, contribuindo fortemente para os 

altos índices de produtividade em TU. 

Uma leve queda da produtividade entre 2008 e 2009 é outro aspecto notável no gráfico 

da figura 2.10, essa queda é reflexo direto da crise financeira mundial iniciada em 2008 e 
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também nesse contexto de medidas de seleção e priorização por parte das concessionárias de 

clientes-chaves nos negócios logísticos. Em 2010 houve uma nova elevação de produtividade 

que segundo Andrade (2011) se situou no montante de 471,1 TU, com previsão de 530 TU em 

2011, ou seja, uma elevação de cerca de 40% entre 2009 e 2011. 

 

Figura 2.10 – Produtividade em TU das concessionárias ferroviárias de cargas de 2003 a 2009 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010a) 

Em relação às ferrovias industriais, não existem dados públicos de produtividade 

disponíveis nos relatórios da agência reguladora ANTT, também não existem dados públicos 

disponibilizados pelas empresas que controlam essas ferrovias. Ferrovias recém inauguradas e 

em expansão como a FNS – Tramo Norte possuem produtividade baixa, mas em crescimento, 

devido a busca de clientes potenciais e a consolidação do portfólio dos serviços logísticos. 

Uma segunda medida de produtividade usada em ferrovias é a Tonelada Quilômetro 

Útil (TKU), o cálculo simples é obtido através do total da carga transportada em toneladas 

multiplicadas pela distância em quilômetros percorridos. Em uma descrição mais técnica, 

segundo a ANTT (2011b), TKU representa o somatório dos produtos das TU tracionadas 

pelas distâncias de transporte na própria malha, inclusive de tráfego mútuo e de direito de 

passagem. 

O gráfico da figura 2.11 apresenta a produtividade agregada das ferrovias brasileiras 

entre 2003 e 2009. Um constante aumento é observado durante o período análisado, assim 
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como na análise em TU, uma leve queda de produtividade em TKU ocorreu entre 2008 e 2009 

(cerca de 9%), devido entre outros fatores ao foco a clientes-chaves e a crise mundial de 2008. 

 

Figura 2.11 – Produtividade em TKU das concessionárias ferroviárias de cargas de 2003 a 2009 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010a) 

Algumas ferrovias como a EFVM e EFC controladas pela CVRD, possuem taxas de 

produtividade que se situam entre os melhores índices de ferrovias de cargas do mundo 

(VILLAÇA, 2011).  

Concessionárias como a MRS Logística S.A., FCA S.A. e ALL Malha Sul S.A. também 

possuem altos índices de produtividade, cenário que deriva de vários fatores, desde a 

sofisticação técnico-gerencial das empresas, como da demanda em alta escala, clientes-

chaves, região de abrangência com grande dinamização econômica, serviços de valor 

agregado, entre outros. 

As ferrovias com linhas mais curtas, que atendem o transporte de produtos específicos 

como o carvão mineral, como a FTC S.A., FERROESTE S.A. e Transnordestina Logística 

(Companhia Siderúrgica Nacional), possuem um índice de produtividade baixo quando 

comparadas às ferrovias citadas no paragráfo anterior, de acordo com a tabela 2.2 essas 

ferrovias possuem uma carteira de clientes em número menor que as ferrovias de grande 

produtividade, além de possuírem também como principais clientes o setor agropecuário que é 

afetado pela produção sazonal e em outros casos clientes únicos. 

182,7
205,8 221,6 238,3 257,1 267 245,3

0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

P
ro

d
u

ti
vi

d
ad

e
 (

e
m

 b
ilh

õ
e

s 
d

e
 T

K
U

)

Período

MRS Logística 
S.A.
FTC S.A.

ALL Malha Sul 
S.A.
ALL Malha Oeste 
S.A.
ALL Malha 
Paulista S.A.
ALL Malha Norte 
S.A.
FERROESTE S.A.

FCA S.A.

EFC -CVRD

FNS – Tramo 
Norte – CVRD
EFVM- CVRD

Transnordestina 
S.A.



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica 

 

 48 

Em termos gerais a produtividade se elevou no período analisado, cerca de 34,5% de 

acordo com Andrade (2011) a taxa de produtividade agregada em 2010 foi de 280,1 TKU 

(elevação de aproximadamente 53% em relação à 2003), e com previsão de elevação para 

315,1 TKU para 2011. 

A produtividade possui correlação direta com a capacidade da produção de serviços de 

transportes, parte dessa capacidade é vinculada ao número de locomotivas e vagões em 

condições de operação. As tabelas 2.3 e 2.4 apresentam o número de locomotivas e vagões em 

operação entre 2003 e 2009 por cada concessionária. A taxa média de carga de cada vagão em 

conjunto com o número ótimo de vagões tracionados por cada locomotiva e por todas as 

locomotivas em conjunto dão a margem média de eficiência produtiva de cada ferrovia. 

O número total de locomotivas e vagões cresceram aproximadamente 47% e 33% 

respectivamente durante o período 2003-2009, indicando um aumento significativo no índice 

de capacidade de produção pela aquisição de material rodante. Outra constatação latente é a 

elevação sucessiva da produtividade relacionada com o aumento da disposição da capacidade 

produtiva em termos de vagões e locomotivas, o aumento da produtividade no período de 

36,5% em TU e 53% em TKU (2003-2010), foi em grande parte proporcionado por essa 

crescente capacidade de produção (VILLAÇA, 2011). 

Tabela 2.3 – Frota de locomotivas por concessionária (2003-2009) 

Concessionárias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MRS Logística S.A. 323 382 329 473 523 597 675 

FTC S.A. 10 10 10 11 11 11 11 

ALL Malha Sul S.A. 442 479 463 403 408 437 483 

ALL Malha Oeste S.A. 71 69 54 70 70 58 49 

ALL Malha Paulista S.A. 159 159 180 123 119 141 155 

ALL Malha Norte S.A. 98 134 177 194 205 239 260 

FERROESTE S.A. 17 5 - 0 1 11 14 

FCA S.A.  459 437 621 526 514 671 610 

EFC – CVRD 91 110 119 150 176 197 211 

EFVM – CVRD 235 247 348 313 319 321 318 

Transnordestina S.A.  82 93 93 122 129 130 126 

FNS – Tramo Norte – CVRD – – – – – 4 7 

Estrada de Ferro Jari 2 2 2 2 2 2 2 

Estrada de Ferro Trombetas 10 10 10 10 10 10 10 

Estrada de Ferro do Amapá - - - 5 12 12 12 

Estrada de Ferro Juriti - - - - - - 2 

Total Locomotivas 1.999 2.137 2.402 2.499 2.499 2.841 2.945 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b) 

De acordo com Andrade (2011) o número de locomotivas em operação no subsetor 

chegou ao montante de 3.130 e 99.531 vagões em 2010, confirmando a tendência de 
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crescimento dos últimos anos. Ainda segundo o autor, a idade média dos vagões ferroviários 

em operação pelas concessionárias era de 25 anos no ano de 2010, com projeção de idade 

média de 18 anos para 2020, considerando que a vida útil de um vagão se situa entre 30 e 35 

anos, existe uma tendência de renovação da frota de vagões. 

Tabela 2.4 – Frota de vagões por concessionária (2003-2009) 

Concessionárias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MRS Logística S.A. 10.631 11.498 12.928 14.356 14.925 16.641 17.681 

FTC S.A. 449 449 449 379 380 380 447 

ALL Malha Sul S.A. 12.075 12.716 12.806 14.676 14.445 14.237 14.502 

ALL Malha Oeste S.A. 2.121 1.962 3.440 2.459 2.366 2.465 2.566 

ALL Malha Paulista 

S.A. 

6.011 8.249 11.255 6.430 6.629 7.505 7.672 

ALL Malha Norte 

S.A. 

2.046 1.636 6.756 3.849 4.231 4.196 4.372 

FERROESTE S.A. 266 - - 409 111 119 97 

FCA S.A.  10.486 12.069 12.069 12.208 13.297 11.525 11.772 

EFC – CVRD 5.115 6.893 8.316 8.915 9.724 10.902 11.983 

EFVM – CVRD 11.807 16.225 19.857 12.316 20.028 20.077 19.076 

Transnordestina S.A.  1.925 1.703 1.703 1.212 1.211 1.294 2.237 

FNS – Tramo Norte 

– CVRD 

– – – – – 367 395 

Estrada de Ferro Jari Dados Indisponíveis 

Estrada de Ferro 

Trombetas 

Dados Indisponíveis 

Estrada de Ferro do 

Amapá 

Dados Indisponíveis 

Estrada de Ferro 

Juriti 

Dados Indisponíveis 

Total Vagões 69.932 73.400 90.119 78.209 88.347 90.708 92.814 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b) 

A tabela 2.5 apresenta dados sobre a produção de vagões entre 2003 e 2010. 

Caracterizada por picos de demandas, a indústria ferroviária de vagões experimenta um 

cenário de previsões de elevação da demanda. A projeção até 2020, segundo Andrade (2011) 

é da margem de 2.000 unidades de locomotivas, 40.000 de vagões e 1,5 milhão de toneladas 

de trilhos. 

Tabela 2.5 – Produção de vagões pela indústria brasileira de 2003 à 2010 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Quantidade de 

vagões produzidos 

2.028 4.052 7.500 3.589 1.300 5.000 1.022 2500 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010b) 
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Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (2011b), trilhos e locomotivas 

ainda são adquiridos no exterior, mas industriais nacionais já possuem projetos de plantas 

industriais para fabricação desse tipo de material, como é o caso da CVRD e Gerdau. As 

encomendas de vagões levaram a indústria nacional a aumentar fortemente seu índice de 

ocupação. A capacidade instalada de produção é da ordem de 7.500 unidades/ano. 

2.6.2 Ferrovias em construção, ampliação e estudos  

As obras ferroviárias em construção, ampliação e estudos se dividem em dois tipos 

principais: i) Obras e projetos das concessionárias; ii) Obras e projetos públicos. As obras da 

iniciativa privada dizem respeito principalmente a investimentos de ampliação e recuperação 

da malha, contidos nos termos de concessão e também em projetos e ações que visam 

aumentar o nível de serviço e produtividade das concessionárias. As obras públicas são parte 

dos investimentos do Programa Nacional de Logística e Transportes (PNLT, 2007) e PAC2, 

além de outros programas de menor amplitude relacionados à infraestrutura de transportes, no 

intuito de equilibrar a matriz de transportes elevando a participação do modal ferroviário de 

26% em 2010 (28.807 km) para 32% (48.732 km) até o ano de 2023. 

 Obras e projetos em andamento por parte das concessionárias ferroviárias 

As concessionárias são obrigadas pelos termos regulatórios a investirem em 

recuperação, ampliação e melhorias das ferrovias as quais são controladoras. Nessa 

perspectiva de investimentos potenciais, principalmente em ampliação das malhas condedidas 

estão sendo realizados, através do aporte de capital em sua marioria de órgãos financeiros 

públicos como o BNDES. 

Na atualidade segundo a Revista Ferroviária (2010) a maior obra em extensão, 

encabeçada por uma concessionária é a Ferrovia Nova Transnordestina (1731 km), executada 

pela Transnordestina Logística S.A., com o intuito de integrar regiões produtoras de 

commodities agrícolas do cerrado do Piauí, de minerais e industriais do interior e da região 

metropolitana pernambucana e cearense, ligando os dois maiores portos do Nordeste - 

Pecém(CE) a Suape (PE) -, se integrando ainda com a Ferrovia Norte Sul (em construção) que 

se interliga com a Estrada de Ferro Carajás que corre sentido ao porto de São Luiz (MA), e 

por último a integração com a malha concedida (Ferrovia Transnordestina), reestruturando o 

corredor que vai do pólo produtor de frutas da região do São Francisco passando por Alagoas 

e chegando a Suape, e por outro lado o corredor que passa por Rio Grande do Norte, Paraíba 

sentido Suape. 
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Com vistas ao potecial de crescimento e demanda pela logística do modal ferroviário na 

região Centro Oeste, que quebra recorde ano após ano na produção de commodities agrícolas, 

a ALL Malha Norte S.A. que detém a Ferrovia Ferronorte está ampliando em 200 km, o 

trecho que vai do porto seco de Alto Araguaia até Rondonópolis no estado de Mato Grosso, 

onde pretende estabelecer um dos maiores terminais multimodais da América Latina, a 

previsão de término da obra é para 2012 (VILLAÇA, 2011). 

A malha concedida pela FTC S.A. sofre na atualidade uma segregação pelo isolamento 

do restante do sistema ferroviário nacional, por isso desenvolveu dois projetos de integração 

multimalha visando a construção de 852 km de ferrovias, a Leste Oeste, do Porto Navegantes 

na costa até a cidade de Cel. Freitas no oeste Catarinense, alcançando conexão com a Malha 

Sul da ALL.  

O segundo projeto integrador é a Ferrovia Litorânea, cujos estudos estão sendo 

desenvolvidos em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SC) e Ministério dos 

Transportes (PNLT), que prevê a ampliação da linha férrea catarinenense, de Imbituba a 

Araquari, com 236 quilômetros de extensão, interligando os portos catarinenses: Laguna, 

Imbituba, Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Itapoá, atendendo a demanda por 

serviços de logística do carvão mineral, mas principalmente ampliando para arroz, madeira, 

produtos e insumos cerâmicos, calcário, insumos agrícolas, produtos metais-mecânicos e 

cargas de importação e exportação da região Sul (FTC, 2011). 

Os projetos da duplicação da EFC (CVRD), a contrução do Ramal Sul também pela 

EFC e a construção Variante Litorane Sul pela EFVM/FCA S.A., são obras que visam em 

seus objetivos principais melhorias e suporte ótimo a logística de transporte mineral e de 

produtos siderurgicos das regiões em que as ferrovias possuem abrangência de atuação.  

De acordo com a Revista Ferroviária (2010) a CVRD, iníciou em 2008 a exploração da 

mina de ferro Serra Sul, concebendo o projeto de um sistema logístico para transporte de 230 

bilhões de toneladas a partir de 2014, através da contrução do chamado Ramal Sul, para 

interligar a nova mina à EFC e a duplicação de 605 km da mesma, para suportar o aumento do 

fluxo logístico.  

Já a Variante Litoranea Sul é um projeto da CVRD em conjunto com o governo do 

Estado do Espírito Santo, ligando a EFVM ao porto de Ubu, chegando a Cachoeira do 

Itapemerim, com um total de 165 km de extensão para a logística de tranportes de minerais, 

produtos siderúrgicos, celulose e calcário (SALGUEIRO, 2011). 
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Um resumo das principais obras por concessionárias, extensão em trechos, quilômetros 

e a sua atual situação é apresentada na tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Principais obras de construção, ampliação e projetos ferroviários pela iniciativa 

privada em andamento no Brasil 

Concessionária/ 

Empresa 

Tipo de Obra Trecho Extensão 

(km) 

Situação 

ALL Malha Norte 

S.A. 

Ampliação 

Ampliação 

Alto Araguaia–Rondonopólis (MT) 

Rondonopólis–Cuiabá(MT) 

260 

200 

Em andamento 

Em projeto 

 

 

Transnordestina 

S.A. 

 

 

Ampliação 

 

 

Recuperação 

Missão Velha(PE) )–Pecem (CE) 

Missão Velha–Salgueiro(PE) 

Salgueiro)–Porto Suape(Ipojuca-PE) 

Salgueiro)–Trindade (PE) 

Trindade (PE) )–Elizeu Martins (PI) 

Porto Real do Colégio (AL)Cabo (PE) 

527 

96 

522 

166 

420 

550 

 

Em 

andamento 

 

 

Concluída 

FCA S.A. (CVRD) 

EFVM (CVRD) 

Construção  Variante Ferroviária Litorânea Sul  

Santa LeopoldinaCachoeiro de 

Itapemirim (ES)  

165 Em 

andamento 

EFC (CVRD) Duplicação 

Construção 

São Luís(MA)– Paraupebas(PA) 

Canaã dos Carajás–Paraupebas(PA) 

605 

104 

Em andamento 

Em projeto 

FTC S.A. Ampliação 

 

Construção 

Ferrovia Litoranea Sul 

Araquari–Imbituba (SC) 

Ferrovia Leste-Oeste 

Cel. Freitas–Porto Navegantes (SC) 

236 

 

616 

Em Projeto 

 

Em projeto 

Fonte: Andrade (2011); Transnordestina Logística S.A. (2011); FTC S.A. (2011);  

Revista Ferroviária (2010); Salgueiro (2011) 

 Obras e projetos em andamento por parte do poder público 

A tabela 2.7 contém especificados a extensão, trechos e situação de todas as obras em 

execução, andamento ou projeto sob a reponsabilidade da empresa pública VALEC- 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., que através do antigo Plano Nacional de Viação e 

do recente Plano de Logística e Transportes e PAC, tem a tarefa de produzir as ferrovias 

concebidas e projetadas em tais planos. Essa nova retomada de ampliação da participação do 

modal ferroviário pela contrução de ferrovias obedece a um critério de integração entre 

diferentes pólos produtivos do território em diferentes abrangências das malhas já existentes, 

com o intuito principal da concessão com vistas a rentabilidade operacional e ao atendimento 

das demandas por serviços logísticos atuais e futuros.  

As ferrovias de integração ferroviária nacional são: Ferrovia Norte-Sul (FNS), Ferrovia 

de Integração do Centro-Oeste (FICO), Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), Ferrovia 

Nova Transnordestina (já comentada no tópico anterior sobre obras da iniciativa privada) 

(VALEC, 2011). 
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Tabela 2.7 – Principais obras de construção, ampliação e projetos ferroviários público em 

andamento no Brasil 

Órgão executor Tipo de Obra Trecho Extensão(km) Situação 

Valec Contrução  

 

Construção 

Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul  

Açailandia(MA)–Palmas(TO) 

Tramo Sul da Ferrovia Norte-Sul  

Palmas (TO)–Ouro Verde(GO) –Estrela 

d´Oeste (SP) 

720 

 

1.525 

Concluído 

 

Em 

Andamento 

Valec 

 

 

 

Construção 

 

 

Construção 

 

 

Construção 

Ferrovia de Integração do Centro-Oeste 

1ª. Etapa 

Campinorte(GO)–Lucas do Rio Verde (MT) 

2ª. Etapa 

Lucas do Rio Verde (MT)–Vilhena(RO) 

3ª. Etapa: Ferrovia Transcontinental 

Vilhena(RO)–Boqueirão Esperança(AC) 

1.040 

 

 

598 

 

2762 

Em Projeto 

 

 

Em Projeto 

 

Em estudos 

Valec 

 

Construção  Ferrovia Integração Oeste-Leste 

Ilhéus–Barreiras(BA)  
1.022 Em 

andamento 

 Construção Barreiras(BA)–Figueirópolis(TO) 505 Em projeto 

Fonte: Villaça (2011); Andrade (2011); Revista Ferroviária (2010); VALEC S.A. (2011);  

11º. Balanço do PAC (2010); Salgueiro (2011) 

2.7 Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) 

A terceirização em logística acompanhou o processo de terceirização em outras áreas 

funcionais, orientadas sob a estratégia de ganho de competitividade pelo fortalecimento da 

atividade central da organização, repassando atividades de apoio para a operação de terceiros 

(PRAHALAD & HAMEL, 1990). 

A terceirização deriva de uma prática antiga chamada outsourcing, mas que ganhou 

contornos estratégicos para empresas mundiais a partir da década de 80 (QUINN, 1999). 

O mundo organizacional sofreu na década de 1980, profundas mundanças face a uma 

nova realidade, desde a evolução no campo da tecnologia da informação e comunicação, 

passando por novos arranjos de competição nas cadeias de produção/suprimentos, assim como 

a consolidação dos mercados ditos globais e a desregulamentação do setor de transportes de 

muitos países e dos próprios mercados (COYLE et al., 2011). 

De acordo com Prahalad e Hamel (1990) as bases da vantagem competitiva podem ser 

encontradas nas core competencies das empresas. Busbin, Johnson e DeConinck (2008) 

afirmam que a evolução da cadeia de valor de Porter (1985) ficou marcada pelo conceito de 

core competence. Para esses autores, a vantagem competitiva surge de capacidades 

profundamente dominadas, que estão por trás dos produtos de uma empresa. 

Essas capacidades permitem que a empre

, 
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envolvimento e um profundo compromisso para trabalhar por meio das fronteiras 

organizacionais (QUINN, 1999).  

Paralelamente, o outsourcing ou terceirização foi utilizado como apoio para o conceito 

de core competence, uma vez que a externalização de funções não essenciais eliminava a falta 

de foco e forçava as organizações a se concentrarem nas suas atividades principais 

(PRAHALAD & HAMEL, 1990; QUINN, 1999). 

Desse modo, a terceirização vem sendo considerada uma grande força que influencia o 

desenvolvimento das organizações, conduzindo a uma reavaliação contínua das core 

competencies e das opções de externalização das atividades não essenciais ou atividades 

“meio” (BUSBIN; JOHNSON & DeCONINCK, 2008). 

Diante desses fatos, as empresas buscaram consolidar e ampliar suas posições 

competitivas, buscando robustucer as funções centrais, se livrando de atividades “meio”, 

focando esforços nas atividades “fim” do negócio. Essas mudanças não isentaram a função 

logística, onde muitas indústrias buscaram empresas prestadoras de serviços ou 

desenvolveram parceiros para executar os serviços logísticos que apoiavam o negócio central. 

Desse cenário surgem os Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) (PIRES, 2009). 

Sob a abordagem da logística como a função que engloba a prestação de serviços 

logísticos, centrada no produto e não na empresa foco, Fleury (2000) generalizam logística 

como uma função gerencial capaz de agregar valor através de serviços prestados. 

Nessa perspectiva Pires (2009) e Vivaldini e Pires (2010) ressaltam que a logística 

tratada sob a abordagem de PSL é baseada na configuração dos fluxos logísticos do canal de 

suprimentos. 

Bowersox, Closs e Cooper (2007) e Vivaldini e Pires (2010) deixam claro que muitas 

atividades podem ser compostas dentro do fluxo logístico e o papel do PSL se caracteriza ao 

executá-las. Em muitas situações, a base dos serviços de transporte e armazenagem foi 

ampliada para uma oferta de serviços adicionais, incluindo todo o esforço para satisfazer as 

necessidades dos clientes, desde o processamento do pedido à entrega do produto. 

De acordo com Novaes (2007) e Pires (2009) os Prestadores de Serviços Logísticos 

surgiram no Brasil como um dos principais tipos de outsourcing, através da terceirização das 

atividades logísticas executadas por estes agentes. 

Ellram, Tate e Billington (2008) afirmam que decisões de outsourcing claramente 

afetam as estruturas de custos de uma organização, mas também podem afetar a situação 

competitiva de longo prazo e alterar a natureza dos riscos que a empresa deve gerenciar. 
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Por outro lado Daugherty, Chen e Ferrin (2011) enfatizam o aspecto dinâmico que os 

PSL estão conferindo na economia dos negócios logísticos através da inovação, oferecendo 

um portfólio de serviços customizados e adaptados a realidade e necessidades dos clientes. 

Na literatura encontram-se divergências quanto à denominação, ao escopo e forma de 

atuação dessas empresas.  

O termo Prestador de Serviço Logísticos adotado no presente trabalho é o mesmo 

conceituado por Pires (2009), Vivaldini e Pires (2010), Luna, Fries e Aragão Júnior (2011), 

Novaes (2007) e Wanke (2010), onde a diferença em relação à outros termos encontrados na 

literatura e apresentados no quadro 2.2 é referente a agregação de atividades no âmbito das 

operações, gerenciamento, análise e projeto na logística/cadeia de suprimentos. 

O Prestador de Serviço Logístico recebe essa denominação segundo Vivaldini e Pires 

(2010) e Pires (2009) quando executa no mínimo duas atividades logísticas básicas, evoluindo 

para a condição de provedor de serviços logísticos quando agrega atividades customizadas e 

colaborativas com seus clientes, fornecedores e parceiros ao longo da cadeia de suprimentos. 

Na verdade a todos esses termos são atribuídos elementos/atividades de um serviço 

logístico, os provedores logísticos terceirizados (3PL), que constituem o termo mais 

disseminado na atualidade, representam para muitos autores a evolução do PSL tradicional. O 

operador logístico que executava no mínimo uma atividade logística básica como transporte 

ou armazenagem ou controle de estoques, evoluiu através de estratégias de integração ao 

cliente com uso de TI, gerenciando tendências e respostas, ao mesmo tempo buscando 

otimizar uma ou todas as atividades em que opera. 

Quadro 2.2 – Denominações existentes para PSL 

Termo Literatura (trabalhos contendo o termo) 

Prestador de Serviço Logístico  

(PSL) 

Pires (2009); Novaes (2007)  

Vivaldini e Pires (2010); Wanke (2010) 

Luna, Fries e Aragão Júnior (2011) 

Provedores de serviços logísticos 

terceirizados 

(3PL/Third-party logistics providers) 

Zacharia, Sanders e Nix (2011)  

Ellram; Tate e Billington (2008) 

Fleury (2000) 

Fleury e Ribeiro (2003) 

Empresas de logística contratada 

(Contracted logistics companies) 

Dornier et al. (2000) 

Provedores de logística integrada 

(Integrated logistics providers) 

Bowersox, Closs e Cooper (2007) 

Operadores logísticos 

(Logistcs operators) 

Mazzali e Milan (2006) 

 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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Sendo assim, Vivaldini e Pires (2010) deixam claro que mesmo sendo essa sofisticação 

benéfica e essencial a evolução da logística e consequentemente à cadeia de suprimentos, um 

PSL é caracterizado como um prestador de serviços logísticos terceirizado, executando duas 

ou mais atividades nos diferentes processos das cadeias em que atuam. 

Logo a definição do termo PSL é abrangente e dinâmica, visto que atualmente os PSL 

podem possuir atuação tanto intra com interorganizacional em relação ao cliente e evoluir 

rumo ao status de provedor logístico (3PL), quando sofistica seus serviços sentido a prover 

soluções físicas e gerenciais, sendo assim é um termo que representa razoavelmente a 

conceituação e abrangência de atuação do objeto de estudo (concessionárias ferroviárias) já 

que não existem condições suficientes para se afirmar que todos estes agentes se enquadram 

como provedores logísticos terceirizados (3PL). 

Existem dois fatores principais que conduzem empresas a terceirizar atividades no 

âmbito logístico e consumir serviços de um PSL, que são o tamanho e complexidade da 

demanda e o arranjo da cadeia de suprimentos em que atuam. A terceirização de serviços 

logísticos e contratação de PSL por parte das organizações são influenciadas pelas seguintes 

razões (PIRES, 2009): 

 Focar esforços em seu core business e na busca de novos mercados; 

 Reduções de custos logísticos, evitando investimentos em negócios que não fazem parte 

da core competence da empresa; 

 Atuação em uma cadeia de suprimentos complexa, devido a existência de muitos 

fornecedores, clientes e agentes; 

 Coordenar as atividades logísticas sob a ótica de atendimento a mercados globais; 

 Aumento do fluxo reverso de produtos (recall, devoluções, remanufatura, entre outros); 

 Controlar e melhorar o nível de serviço e das operações logísticas; 

 Otimizar os objetivos de desempenho organizacional (flexibilidade, velocidade, custo, 

entre outros), obtendo a melhor combinação em termos dos trade-offs. 

2.7.1 Revisão das pesquisas recentes sobre Prestadores de Serviços Logísticos 

Existem inúmeras pesquisas acerca da atuação dos PSL no âmbito da Logística e Cadeia 

de Suprimentos desde a década de 1990, aplicadas em estudos diversos, conforme 

especificado no quadro 2.3, mas aplicações de pesquisas envolvendo a investigação da 

maturidade de agentes PSL não constam nas abordagens dos estudos mais recentes, 

constituindo uma lacuna na literatura especializada. 
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As pesquisas acerca de PSL são tão dinâmicas quanto o próprio setor, nessa perspectiva 

um dos recentes trabalhos de destaque é o de Zacharia, Sanders e Nix (2011) que utilizaram a 

visão baseada em recursos, teoria de redes e economia dos custos de transação, para 

desenvolver um modelo, que estabeleceu construtos que servem como referência para 

executivos de organizações clientes e outros agentes definirem um Provedor de Serviço 

Logístico líder como orquestrador da cadeia de suprimentos, ou seja, definir aquele agente 

logístico que devido a sua posição nos contornos atuais da Cadeia de Suprimentos tem o papel 

de reger esta cadeia de forma estratégica entre diversos membros. 

Para Zacharia, Sanders e Nix (2011), orquestração no âmbito dos PSL seriam as 

atividades de gestão, coordenação e criação de valor nas redes e cadeias de suprimentos nas 

quais esses PSL possuem sua core competence. Os autores chegaram à conclusão que os PSL 

evoluíram a partir do papel de tradicional de simples fornecedores de serviços de logística 

para tornarem-se orquestradores das relações dentro da cadeia de suprimentos, criando e 

sustentando vantagem competitiva. Surge então um novo papel de atuação dentro da cadeia de 

suprimentos, a de orquestrador das ações e estratégias de todos os membros. 

Quadro 2.3 – Pesquisas recentes abordando a temática PSL 

Aplicação da pesquisa Literatura (autores) 

Desempenho logístico e benchmarking de 

empresas PSL 

Stank et al. (2003) 

Min e Joo (2006) 

Inovação de serviços logísticos por PSL Daugherty, Chen e Ferrin (2011) 

Flint et al. (2005) 

Logística, marketing e PSL Knemeyer e Murphy (2004) 

Lieb e Lieb (2008) 

Provedores de logística integrada 

(Integrated logistics providers) 

Bowersox, Closs e Cooper (2007) 

Economia dos custos de transação na cadeia de 

suprimentos sob a ótica de atuação do PSL 

Zacharia, Sanders e Nix (2011) 

Ellram, Tate e Billington (2008) 

Seleção de provedores logísticos Wanke; Arkader e Hijjar (2007) 

A relação entre organizações do tipo PSL e 

sustentabilidade ambiental 

Lieb e Lieb (2010) 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Em relação às pesquisas no Brasil tendo PSL como tema central, Fleury (2000) e Fleury 

e Ribeiro (2003) constataram que para a realidade de seleção ou contratação do serviço de um 

PSL no país, preço/custo é o critério qualificador mais importante para a seleção deste agente, 

em seguida aparecem os critérios de experiência do PSL na atividade a ser terceirizada e 

qualificação dos profissionais colaboradores do PSL.  
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Os resultados apresentados por estes autores confirmam a premissa básica que se faz 

válida também no Brasil, que quando o cliente opta por serviços logísticos terceirizados o 

mesmo tem a expectativa de custos logísticos menores, pelo fato da maior especialização do 

PSL, que nesse contexto também engloba os provedores logísticos, colocando o preço do 

serviço ou atividade o critério qualificador mais importante. 

Nessa perspectiva Figueiredo e Mora (2009) elaboraram uma pesquisa que teve como 

objetivo principal verificar no mercado brasileiro se existem diferentes tipos de PSL em 

função de suas capacitações para oferecer serviços. Para responder a esta pergunta 

conduziram uma pesquisa do tipo survey com os PSL em atuação no país. 

Os autores constataram que existem quatro tipos de PSL oferecendo seus serviços no 

Brasil, que se diferenciam de acordo com o grau de capacitação que possuem: i) Serviços de 

transporte, ii) Serviços de controle de estoque e armazenagem, iii) Serviços de valor agregado 

e iv) Serviços relacionados com assuntos de legislação. 

Em um dos trabalhos mais recentes sobre PSL no Brasil, Wanke e Affonso (2011) 

usaram a Análise Envoltória de Dados (DEA) em dois estágios, com o objetivo de determinar 

variáveis que apresentam impacto significativo na eficiência de escala dos operadores 

logísticos no país. Segundo os autores a eficiência de escala pode ser empregada para 

determinar a proximidade de cada um dos provedores logísticos componentes da amostra, do 

seu correspondente tamanho de escala mais produtivo, e quanto isso é reflexo de seus 

processos de coordenação na cadeia de suprimentos: Gestão dos fluxos de informações, 

controle de estoques e dimensionamento de recursos. 

Wanke e Affonso (2011) chegaram a evidências de que processos de coordenação na 

cadeia de suprimentos no Brasil, referente principalmente ao uso de Tecnologias da 

Informação, como rastreamento de radiofreqüência (RFID), Enterprise Resource Planning 

(ERPs) e uso da internet para consultas sobre o status da carga em trânsito, são 

correlacionados com a eficiência de escala dos provedores logísticos. 

Variáveis como controle de estoques e padronização dos processos de negócio pela 

certificação International Organization for Standardization (ISO), também favoreceram o 

aumento da eficiência de escala e consequentemente, uma operação próxima do tamanho de 

escala mais produtivo. A pesquisa segundo os autores contitui um avanço para o apoio à 

tomada de decisão de gestores e investidores na indústria de PSL nacional. 

http://www.iso.org/
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2.8 Maturidade Logística/Cadeia de Suprimentos 

O uso do conceito de maturidade e da aplicação de modelos referentes à avaliação da 

maturidade na Cadeia de Suprimentos é de recente utilização no Brasil e no mundo, com um 

horizonte de desenvolvimento menor que 20 anos, assim como o próprio desenvolvimento da 

Gestão da Cadeia de Suprimentos.  

Segundo Oliveira (2006) atualmente o conceito de maturidade difunde-se entre as 

organizações mundiais e são ponto de visualização de quão evoluídas produtivamente e 

organizacionalmente estão as empresas, fundado-se bases para o desenvolvimento em 

processos e gestão. 

Kerzner (2010) argumenta que organizações maturas são essencialmente aquelas que 

conseguiram empreender o entendimento e implementação efetiva da integração entre tempo, 

custo e qualidade, melhoria contínua de projeto, processo e gestão, e possuem como meta a 

busca pela excelência no seu ciclo de vida enquanto agente produtivo. 

Ainda em Kerzner (2010), a maioria das organizações se encontram na imaturidade, em 

relação às fases de seu ciclo de vida, sendo que poucas dessas organizações conseguem 

sobreviver e chegar à maturidade. O ciclo de vida organizacional possui vários níveis 

diferentes, desde o mais embrionário ou informal, onde processos e gestão não possuem 

vínculo de integração ou há apenas noções desencontradas entre gerentes e executivos de que 

o desenvolvimento da organização é essencial à sobrevivência, até a evolução do nível que se 

denomina gerenciado, desenvolvido, maturo em termos de processos produtivos e de gestão. 

MacCormack et al. (2009) conceituam que buscar a maturidade é quando processos se 

movem de uma perspectiva de desenvolvimento focalizada internamente para uma 

perspectiva de foco externo do sistema. Um nível de maturidade representa um limite, que 

quando alcançado, irá institucionalizar uma visão geral e integrada das funções componentes 

do sistema organizacional, necessária para se atingir um conjunto de metas do processo, seja 

nas operações ou na gestão. Avançar em cada nível de maturidade significa estabelecer um 

nível superior de capabilidade dos processos de uma organização. 

2.8.1 A evolução dos modelos de maturidade  

O conceito de maturidade e modelos de avaliação no campo da Administração de 

Empresas não é tão recente quando comparado a área de Logística/Gestão da Cadeia de 

Suprimentos. Não existem evidências claras na literatura que esses modelos influenciaram ou 

serviram como base metodológica para construção e surgimento dos primeiros modelos 
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derivados do Capability Maturity Model (CMM), regidos sob a lógica da capabilidade de 

processos que foram a base para o desenvolvimento e expansão da maioria dos modelos 

existentes na atualidade, voltados para pesquisas de maturidade no âmbito da Cadeia de 

Suprimentos e Logística. 

Segundo MacCormack et al. (2009), Cooke-Davies e Arzymanow (2003), Cooke-

Davies (2004), Cleland e Ireland (2007), CMMI (2006, 2011), o modelo Software Capability 

Maturity Model (CMM) para organizações de software, desenvolvido no Software 

Engineering Institute (SEI) da Universidade de Carnegie-Mellon entre 1986 e 1993, sob a 

liderança de Watts Humphrey, foi inspirado no grid de maturidade de Crosby (1979) e em 

técnicas de Gerenciamento de Projetos, seguindo a adoção de uma lógica estrutural para 

responder ao Total Quality Management (TQM).  

De acordo com Humphrey (1989) e Cooke-Davies (2004) a lógica de capabilidade de 

processos, aplicada pelo SEI para o desenvolvimento e avaliação da maturidade de softwares, 

partia do pressuposto de que todo processo possui uma capabilidade natural que propicia 

condições do uso de técnicas de controle estatístico do processo (CEP), criadas por Walter 

Shewart em 1930 e sintetizadas nos trabalhos de Deming e Crosby na década de 1980. 

Essa condição comentada acima originou um simples e elementar princípio do CMM: 

Se uma organização deseja aumentar a previsibilidade e repetibilidade de seus processos de 

produção de tecnologias de informação e/ou sistemas de informação (TI/SI), tendo como 

metas alcançar qualidade, produtividade e visibilidade em relação ao cliente, elas precisam 

desenvolver algumas áreas-chaves de processos (KPA), onde cada qual consiste em famílias 

relacionadas de processos (HUMPHREY, 1989; CMMI, 2011). 

Empresas que possuem seus negócios no âmbito da cadeia de suprimentos não ficaram 

alheias aos modelos de capabilidade de processos e também começaram a utilizá-los na 

maioria das vezes de forma adaptada ou evoluída para avaliar a capabilidade operacional-

gerencial de seus fornecedores, parceiros, clientes, prestadores de serviços terceirizados, 

enfim para qualquer agente que mantenha relações de negócios ao longo da cadeia, visando 

alavancar/assegurar vantagens competitivas e criar valor.  

O modelo acabou se disseminando por vários setores distintos, inclusive na gestão da 

cadeia de suprimentos, que utilizam-no para estabelecer metas de melhorias de processos 

internos e padrão para fornecedores e prestadores de serviços, com significativas melhorias de 

desempenho nas áreas de custo, prazos, qualidade, satisfação de clientes e retornos sobre 

investimentos (GOLDENSON & GIBSON, 2003). 
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2.9 Modelos de maturidade da Logística/Cadeia de suprimentos 

Reyes e Gianchetti (2010) e Gianchetti (2010) destacam que no domínio da gestão da 

cadeia de suprimentos muitas pesquisas foram desenvolvidas, delimitadas e restringidas sob a 

visão de operações dessa cadeia como modelos de concepção da perspectiva de tecnologia de 

informação, outros sob a visão da concepção de processos de negócios, visão de gestão de 

estoques, entre outros. 

Logo, a tomada de decisões sobre melhorias na cadeia de suprimentos, sem adequada 

análise interdisciplinar pode levar a decisões desastrosas, resultando em desperdício de tempo, 

dinheiro e posição de mercado. Por estas razões, há a necessidade de orientações de modelos 

baseados nas melhores práticas e com sucesso conhecido (REYES & GIANCHETTI, 2010).  

Neste tópico será realizada uma revisão e apresentação acerca dos principais modelos 

referentes à maturidade da Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos, chegando 

finalmente na fundamentação e exposição do modelo de avaliação da maturidade utilizado na 

presente pesquisa, o Supply Chain Capability Maturity Model. 

2.9.1 O modelo de Christopher para a Logística Integrada 

Lambert e Stock (1993) deixam claro que o conceito de logística integrada é baseado 

em dois componentes centrais: Nível de serviço e custo total. A base do conceito de gestão de 

logística integrada se dá sob a perspectiva do custo total, que é a minimização do custo total 

de transporte, armazenagem, estocagem, processamento de pedidos e sistemas de informação 

de forma a oferecer um nível de serviço desejado ao cliente com um custo mínimo. 

Basicamente, o conceito de logística integrada refere-se a administrar as diversas 

atividades logísticas como um sistema integrado. Em empresas que não tenham adotado uma 

abordagem de sistemas integrados, a logística ainda é um conjunto fragmentado e muitas 

vezes descoordenado de atividades espalhadas em várias funções organizacionais, com cada 

função individual possuindo suas próprias metas, orçamentos e medidas em isolado 

(LAMBER & STOCK, 1993). 

Nessa perspectiva, Christopher (1997) desenvolveu um modelo de maturidade adaptado 

de Stevens (1989) para a logística integrada sob quatro estágios consecutivos. 

 Estágio 1 – Informal ou Básico: Completo mecanicismo funcional, onde cada função da 

empresa, como produção ou compras, agem em completo isolamento em relação às 

outras funções da organização (predominância dos silos funcionais). 
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 Estágio 2 – Integração Funcional: As organizações do estágio 2 já reconheceram a 

necessidade de no mínimo um pequeno grau de integração entre as funções centrais, 

como produção, marketing e desenvolvimento de produtos, e funções de apoio como 

recursos humanos, contabilidade e finanças, sistemas de informação e tecnologia. 

 Estágio 3 – Integração Interna: Exige o estabelecimento e implementação de uma 

estrutura de planejamento integrado entre as funções (extinção dos silos funcionais). 

 Estágio 4 – Integração Externa: Situa a organização como parte de um canal físico e de 

informações globais, que atinge o valor agregado ótimo em termos da exigência de cada 

cliente, enquanto maximiza o lucro da cadeia de suprimentos como um todo.  

Dessa forma, para a organização se desenvolver e atingir maturidade, ela deve sair da 

posição onde áreas funcionais agem isoladamente para o nível em que há a logística integrada 

ao canal logístico, no qual a organização e cada agente no canal possuem entendimento do seu 

papel de relacionamentos e geração de valor, agindo de forma colaborativa e associada aos 

objetivos globais da cadeia. 

Christopher (2007) salienta que a quebra da funcionalidade para o desenvolvimento da 

integração logística gera uma visão sistêmica do negócio e geração de valor pelas partes 

componentes da cadeia, minimizando ou eliminando a tendência de cada função, seja ela 

produção, marketing ou desenvolvimento de olhar apenas para dentro de si, fortalecendo suas 

barreiras e impedindo a integração logística, assim como a maturidade desse processo. 

Como se pode observar nesse modelo, o mesmo não segue a lógica estrutural de 

maturidade/capabilidade de processos, apesar de ser estruturado em estágios sucessivos, o que 

fica evidenciado é que a maturidade se alicerça na evolução da atuação logística e de seus 

processos sentido a sustentar as atividades e negócios na cadeia de suprimentos, através da 

integração e colaboração entre áreas funcionais e atividades do fluxo logístico. 

O modelo concebe que a maturidade é atingida quando uma organização atinge o 

estágio de organização com processos de logística integrada, com abrangência de todas as 

dimensões da cadeia de suprimentos. 

O modelo deixa uma lacuna de métricas que mensurem com precisão a eficiência e 

eficácia da organização no grau de logística integrada, aspecto que modelos derivados e 

adaptados do CMMI fazem razoávelmente bem, funcionando o modelo muito mais como uma 

sistemática de evolução ou mapa de melhorias do que como uma estrutura de referência para 

avaliação da capabilidade/maturidade na logística integrada. 
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2.9.2 Business Process Orientation Maturity Model (BPO Maturity Model) 

Diferentemente do modelo de Christopher (1997), o Business Process Orientation 

Maturity Model é mais um modelo baseado em capabilidade de processos, semelhante aos 

modelos CMM da SEI, mas que possui aplicação na Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(MAcCORMACK et al., 2009). 

McCormack, Johnson e Walker (2003), usando em conjunto os conceitos da abordagem 

Business Process Orientation (BPO) e métricas SCOR (Supply Chain Operations Reference) 

propuseram o Business Process Orientation Maturity Model, como o processo de gestão de 

negócios onde uma organização orienta suas estratégias e esforços em oposição à rigidez 

funcional hierárquica, com ênfase na satisfação do cliente como resultados a serem obtidos, 

desenvolvendo a maturidade dos processos de negócios, das organizações com um todo e 

consequentemente da cadeia de suprimentos.  

O conceito de maturidade de processos do BPO Maturity Model propõe que um 

processo tenha um ciclo de vida evolutivo sob as seguintes etapas ou estágios: Ad Hoc; 

Definido; Vinculado; Integrado; Estendido. A descrição de cada estágio, segundo 

McCormack, Johnson e Walker (2003) é apresentada a seguir e representados pela figura 

2.12. 

O primeiro nível do modelo, Ad hoc, é caracterizado por práticas desestruturadas e 

indefinidas. Métricas de processos não são aplicadas e estruturas organizacionais e de trabalho 

não são baseadas em processos horizontais na cadeia de suprimentos. Existe imprevisibilidade 

da performance e os custos são altos. Os níveis de cooperação funcional e satisfação dos 

clientes são baixos.  

No segundo estágio, Definido, os processos básicos da GCS são definidos e 

documentados, custos continuam altos, os níveis de satisfação do cliente continuam baixos, 

comparativamente aos níveis alcançados pela concorrência. 

No terceiro estágio que se caracteriza por processos Vinculados, já ocorre a aplicação de 

princípios de Gestão da Cadeia de Suprimentos (cooperação, colaboração, alianças, entre 

outros). A cooperação entre funções intra-organizacionais, parceiros e clientes materializa-se 

sob a forma de equipes que compartilham medidas comuns a GCS e de objetivos de 

abrangência horizontal na cadeia de suprimentos. 

Nesse estágio a previsibilidade do desempenho se eleva e esforços de melhoria contínua 

se concretizam, com o objetivo de eliminar a raiz dos problemas e alcançar assim, melhoria 

incremental no desempenho. Ocorre a otimização da eficiência em custos, e os clientes 
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passam a estar diretamente envolvidos nos esforços de melhoria dos processos 

interorganizacionais. 

O quarto nível que se caracteriza por processos Integrados, a empresa, os fornecedores e 

os clientes cooperam mais estrategicamente a nível dos processos. Estruturas organizacionais 

e atividades estão baseadas nos princípios da GCS, e as funções tradicionais, quando 

relacionadas aos processos da cadeia de valor expandida, começam a desaparecer. Métricas de 

desempenho para a cadeia de suprimentos são utilizadas, surgindo também práticas avançadas 

e baseadas na colaboração. Os objetivos de melhoria de processos são direcionados para 

equipes e alcançados com confiança, os custos são reduzidos drasticamente, e a satisfação dos 

clientes e o espírito de cooperação transformam-se em vantagem competitiva.  

No último estágio, processos Estendidos, a competição é baseada em cadeias de 

suprimentos multi-organizacionais, surgindo equipes de GCS com processos expandidos, 

objetivos e figuras de autoridades reconhecidas ao longo da cadeia. Confiança e 

interdependência formam a base de sustentação da cadeia de suprimentos estendida. O 

desempenho de processos e a confiabilidade do sistema estendido são mensurados. A cadeia 

de suprimentos é tomada por uma cultura horizontal focada no cliente. Os investimentos na 

melhoria do sistema são compartilhados, assim como os retornos sobre esses investimentos. 
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Figura 2.12 - Maturidade e capabilidade de processos de negócios  

Fonte: MacCormack; Ladeira & Oliveira (2008) 

Para McCormack, Johnson e Walker (2003), o BPO possui cinco componentes básicos 

que são: Visão de processos, atribuições, estruturas, medidas e sistemas de gerenciamento. 
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A maturidade (McCORMACK; JOHNSON & WALKER, 2003; McCORMACK & 

LOCKAMY III, 2004; OLIVEIRA & BRONZO, 2005) implica aumentar os níveis de BPO, 

níveis de desempenho e espírito cooperativo.  

Políticas, padrões, bem como estruturas organizacionais, são institucionalizadas à 

medida que uma organização aumenta a maturidade de seus processos. Este constitui segundo 

McCormack e Walker (2003), o quinto componente do BPO que são valores e crenças de 

processos. 

Nessa perspectiva, o conceito de capabilidade segundo MacCormack et al. (2009) é 

definido como: i) Controle, que é a diferença entre onde se pretendia chegar e onde 

efetivamente se chegou, e a variação entre os ambos; ii) Previsibilidade, que é medida pela 

variabilidade em alcançar objetivos de custo e desempenho; iii) Efetividade, que é o alcance 

dos resultados almejados e habilidade para se conseguir potencialmente, resultados mais 

satisfatórios. 

Alcançar níveis superiores de maturidade de acordo com MacCormack e Lockamy III 

(2004) é o mesmo que atingir níveis superiores de capabilidades em processos.  

2.9.3 Supply Chain Maturity Model 

De acordo com Oliveira (2006) e PMG (2003), a consultoria dos sócios Theodore 

Pittiglio, Robert Rabin, Robert Todd e Michael McGrath, cujos sobrenomes formam a siglas 

da PRTM Management Consultants, em conjunto com o Performance Measurement Group 

(PMG), desenvolveram o Supply Chain Maturity Model, usando métricas do modelo de 

desempenho SCOR, experiência de campo e conhecimento de práticas atuais e emergentes em 

diferentes tipos de indústrias durante 5 anos. O modelo define quatro estágios da capabilidade 

operacional: 

 Estágio 1 – Os departamentos das organizações possuem foco funcional na melhoria dos 

seus processos e no uso ótimo de seus recursos. Gerentes protegendo suas barreiras 

departamentais, focados em custos e performance individual. Processos multifuncionais 

não são bem definidos ou entendidos de forma precisa pelas organizações, resultando 

em uma eficiência relativa e limitada de tais processos no contexto mais amplo de 

gerenciamento integrado da cadeia de suprimentos; 

 Estágio 2 - Durante o segundo estágio, há uma certa integração interna, com 

compreensão dos papéis, divisão/definição dos processos multifuncionais. Medidas de 

desempenho para esses processos são claramente definidas e as funções individuais são 
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compreendidas e consideradas como fontes de contribuições importantes para o 

desempenho sistêmico. Os recursos são distribuídos de forma balanceada ao longo da 

organização. A demanda e o suprimento seguem um processo que combina a previsão e 

o planejamento em consonância com os fornecedores e com a linha de fabricação. 

 Estágio 3 - Caracterizado pela integração externa, pela extensão das práticas típicas do 

segundo estágio, alcançando os pontos de interface com clientes e fornecedores. Há a 

identificação de clientes e fornecedores estratégicos, bem como informações-chaves 

externas necessárias ao suporte dos processos de negócio. Acordos de serviço em 

conjunto e práticas de Balanced Scorecard são utilizadas. Existem ações corretivas de 

controle do desempenho. 

 Estágio 4 - Colaboração interorganizacional, clientes e fornecedores trabalham para 

definir uma estratégia globalmente benéfica e para determinar metas comuns de 

desempenho. A tecnologia da informação atua como agente de automatização da 

integração dos processos de negócios entre os atores da cadeia de suprimentos. 

O Supply Chain Maturity Model possui suas vantagens na simplicidade de aplicação, 

devido ter sido gerado segundo as melhores práticas atuais e correntes que a PRTM e PMG 

captaram do meio industrial/empresarial e traduziram nesse modelo de 

capabilidade/maturidade em operações ao longo da cadeia de suprimentos.  

Pode-se afirmar que a tradução da realidade de empresas na cadeia de suprimentos em 

um efetivo modelo para avaliação e desenvolvimento da capabilidade, com padrão de 

linguagem simples aliado ao SCOR é o ponto forte presente no Supply Chain Maturity Model. 

2.9.4 Computer Sciences Corporation Framework 

O Computer Sciences Corporation (CSC Framework) é uma estrutura de referência para 

modelos adaptáveis e aplicados segundo necessidades específicas dos negócios logísticos e da 

cadeia de suprimentos, no que diz respeito a avaliação e desenvolvimento da 

capabilidade/maturidade estagiada (OLIVEIRA & BRONZO, 2005). 

O CSC também concebe modelos subsidiados pela análise de desempenho baseado na 

metodologia SCOR, principalmente nos três primeiros estágios, relativos a fornecedores e 

logística. Desenvolvida pela Computer Sciences Corporation (CSC) usando como amostras 

142 leitores da revista Supply Chain Management, oriundos das mais diversas organizações, 

durante o ano de 2003. Esse trabalho tinha por objetivo principal identificar e avaliar o estágio 

de maturidade da função logística das empresas pesquisadas, considerando-se a excelência em 
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5 níveis de maturidade na cadeia de suprimentos, na mesma perspectiva de avaliação dos 

modelos de capabilidade/maturidade CMM/CMMI (POIRIER & QUINN, 2003, 2004; 

POIRIER; QUINN & SWINK, 2009). 

A organização estrutural dos modelos gerados por essa framework é semelhante a de 

todos os outros modelos derivados CMMI de estágios, mas com estrutura voltada para a 

cadeia de suprimentos, a representação esquemática do modelo é exposta na figura 2.13. 

No primeiro nível denominado de Integração Empresarial, a organização concebe a 

melhoria de seus processos funcionais. Neste nível os esforços são internos e orientados para 

a integração das áreas funcionais de cada organização que integra a cadeia de suprimentos. 

Em Oliveira e Bronzo (2005) os benefícios do desenvolvimento deste nível, incluem desde a 

redução expressiva do número de fornecedores e provedores de serviços logísticos até a 

racionalização do mix de produtos ofertados nos mercados e maior volume de compras. 

As principais deficiências do primeiro nível é a baixa integração dos processos 

interorganizacionais, com barreiras na colaboração entre os negócios e falta de resultados ou 

inexistência de compartilhamento de sistemas/tecnologias de informação com os agentes 

componentes da cadeia de valor estendida. 

Durante o segundo nível, denominado Excelência Corporativa, Poirier, Quinn e Swink 

(2009) destacam que a logística ganha maior atenção e caráter de desenvolvimento intra-

organizacional, sendo focalizadas a utilização dos ativos e a efetividade de sua distribuição 

física. O gerenciamento da demanda passa a ser um fator crítico, e a precisão das previsões 

pode ser o principal fator para uma maior eficiência das operações nas áreas de planejamento, 

programação e controle da produção. 

A orientação para a cadeia de suprimentos ganha importância, com gerenciamento 

baseado na estratégia e segmentado na base de fornecedores e clientes de primeira camada. 

Sob a segmentação do nível 3, Colaboração e Parceira, a empresa desenvolve e/ou 

reprojeta seus processos interorganizacionais e começa a formar uma rede de negócios com a 

colaboração ainda de poucos parceiros na cadeia de suprimentos, que de acordo com 

fornecedores considerados importantes são convidados a participar de sessões de 

Planejamento de Operações e Vendas (S&OP), aproximando as decisões de suprimento às 

decisões de demanda, e vice-versa.  

Estabelecem-se relações globais com provedores de serviços logísticos qualificados em 

relação às funções de transporte, armazenagem e clientes. Neste nível, parceiros de negócios 

trabalham juntos, utilizando diversas ferramentas e técnicas colaborativas, que por meio de 



Capítulo 2 Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica 

 

 68 

iniciativas mútuas e resultados compartilhados alavancam a cultura colaborativa 

interorganizacional (OLIVEIRA, 2006). 

O quarto nível, Colaboração na cadeia de valor, caracteriza-se pelas iniciativas 

colaborativas, onde o uso de metodologias como o Activity Based Costing (ABC) e o 

Balanced Scorecard (BSC) são utilizadas para desenvolver a cadeia de suprimentos em uma 

cadeia de valor de parceiros, que trabalham sob a orientação de objetivos estratégicos comuns. 

A informação é compartilhada eletronicamente, e equipes multi-empresas são formadas para 

encontrar soluções para problemas onde se aumenta o valor considerado pelo cliente e 

elimina-se os desperdícios. As tecnologias de e-commerce são consideradas essenciais para 

este nível, garantindo o compartilhamento simétrico de todas as informações relevantes em 

cada ponto ou elo da cadeia de valor (POIRIER & QUINN, 2003).  

O estágio mais avançado da evolução da cadeia de suprimentos no CSC Framework, 

Completa conectividade na rede, é caracterizado pela completa conectividade entre 

agentes/empresas ao longo de toda a cadeia de suprimentos, onde poucas organizações de 

poucos setores o alcançam. É uma situação de colaboração completa ao longo da rede e de 

uso estratégico de TI para conquistar posições de vantagem no mercado. Nesta fase, as 

empresas costumam alcançar extraordinários níveis de previsão de pedidos e redução do 

tempo de ciclo, ao longo de redes completamente conectadas eletronicamente e em termos de 

informação (POIRIER; QUINN & SWINK, 2009). 
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Figura 2.13 – Representação do modelo Supply Chain Maturity Model 

Fonte: Poirier; Quinn & Swink (2009) 
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2.9.5 Supply Chain Capability Maturity Model  

Reyes e Giachetti (2010) desenvolveram um metamodelo de maturidade para 

gerenciamento da cadeia de suprimentos, concebido e orientado através do método Delphi, 

usando 80 especialistas no México. 

Através do Método Delphi, os pesquisadores reúniram múltiplas perspectivas dos 

processos da cadeia de suprimentos, delineando um caminho para atingir um consenso de 

grupo. Os resultados obtidos permitiram a especificação de um metamodelo de maturidade da 

cadeia de suprimentos, o S(CM)
2
.  

A formulação do metamodelo sofreu influências de arquiteturas de referência para 

integração de sistemas empresariais como o Generalized Enterprise Reference Architecture 

and Methodology (GERAM) que fornece meios para descrever a estrutura de uma empresa, 

sua decomposição em subsistemas, as relações entre os subsistemas e os princípios 

orientadores para a concepção dos subsistemas (GIANCHETTI, 2010). 

Segundo Gianchetti (2010) essa estrutura de referência mostra como os vários processos 

de uma empresa podem ser integrados. A principal característica dessa abordagem é uma 

metodologia de modelagem que divide a empresa em múltiplas visões e níveis de decisão 

(abstração), nessa perspectiva os autores usaram essa framework originalmente aplicada na 

integração de sistemas empresariais para derivação de um modelo de avaliação-integração- 

desenvolvimento de processos de negócios na cadeia de suprimentos. 

Utilizando a base lógica da arquitetura de referência GERAM em conjunto com 

conceitos derivados do Total Quality Management, Seis Sigma e kaizen (Melhoria contínua), 

estágios evolutivos de capabilidade/maturidade CMMI e as métricas SCOR, os autores 

aplicaram o método Delphi para concepção de um modelo holístico para a cadeia de 

suprimentos. 

Svensson (2003) reforça o argumento central do modelo S(CM)
2
 que uma modelagem 

mais holística é necessária para pesquisas e aplicações em cadeias de suprimentos, devido a 

própria dimensão interdisciplinar dessa função.  

Devido a influência de frameworks para projetos de sistemas empresariais, a estrutura 

do S(CM)
2 

consiste em três dimensões: i) Visão sobre a cadeia de suprimentos, ii) Níveis de 

decisão ou abstração, iii) Níveis de maturidade no ciclo de vida. Cada bloco da representação 

do modelo cúbico da figura 2.14 apresenta a interação das três dimensões (REYES & 

GIANCHETTI, 2010). 
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Ainda de acordo com Reyes e Gianchetti (2010) para cada nível de maturidade é 

definido um fator-chave de melhorias e ferramentas apropriadas que a organização pode usar 

para migrar para um nível de maturidade superior, em uma perspectiva de melhoria contínua. 

Uma visão ou ponto de vista descreve competências que organizações precisam 

dominar para atingir um ou mais objetivos. Essas visões foram classificadas em Reyes e 

Gianchetti (2010) sob sete tipos (Figura 2.14), sendo elas: 

 Gestão Logística e da cadeia de suprimentos: Essa visão contém funções, processos, 

atividades e tarefas relacionadas com a integração, colaboração e desenvolvimento de 

fornecedores. Os processos incluem a definição de políticas para selecionar e 

desenvolver fornecedores, definição da colaboração estratégica dos fornecedores, 

implementação de garantia da qualidade no transporte, entrega de matérias-primas e 

materiais, e a elaboração de acordos comerciais internacionais (incoterms); 

 Sistemas de produção: Esta visão inclui as funções, processos, atividades e tarefas 

relativas a transformação do produto ou serviço. Em outras palavras referem-se às ações 

que agregam valor ao produto ou serviço, tais como, redução de defeitos, falhas, 

retrabalho, perdas, documentação de padronização de funções e processos, as questões 

de logística interna, desenvolvimento de projetos para reduzir lead-time, implementação 

de planejamento estratégico da produção, entre outras; 

 Gestão de estoques: Essa visão abrange toda e qualquer referência a ações relacionadas 

ao gerenciamento e controle de estoques, portanto, as ações relacionados à gestão e 

controle de todos os tipos de estoques, tais como matérias-primas, produtos acabados, 

trabalho em processo, perdas, peças e reposição, entre outras; 

 Gestão de relacionamento com o cliente: Nesse ponto de vista há a inclusão de todas as 

ações referentes ao cumprimento das expectativas dos clientes. Consequentemente 

algumas das ações incluídas nessa visão são a identificação de necessidades dos 

clientes, atendimento às reclamações, fidelização, serviço pós-venda, implementação de 

projetos para aumentar a percepção de valor nos produtos e serviços prestados pela 

empresa; 

 Gestão dos recursos humanos: A visão de gestão dos recursos humanos faz referência a 

qualquer ação relativa aos funcionários da organização. Seu envolvimento com a 

empresa e o ambiente de trabalho, portanto essa visão, refere-se a ações acerca de 

treinamento, desenvolvimento da cultura de trabalho, implementação para reduções de 

ação de turnover, implementação de projetos para a melhoria das condições de trabalho 
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na organização, desenvolvimento de estratégias de participação e gratificação, entre 

outras; 

 Gestão de sistemas de informação e tecnologia: Essa visão refere-se à ações diretamente 

vinculadas ao desenvolvimento e implementação de sistemas de informação e gestão da 

tecnologia de processos. Algumas das ações incluídas nessas visões são a 

implementação de soluções tecnológicas, tais como sistemas ERP, CRM, soluções 

RFID, sistemas de gestão de armazenagem, automação de equipamentos, 

documentação, padronização e coleta de dados do processo, implementação de projetos 

de redução de prazos, entre outras;  

 Sistemas de medição de desempenho: Essa visão compreende ações orientadas para a 

medição da performance organizacional em relação à processos, funções e funcionários. 

Assim, algumas das ações de referência em anexo nesta visão estão definindo Key  

Performance Indicators (KPI’s) na empresa, definição de periodicidade da análise 

relativa à desempenho de um processo, função ou empregado, comunicação aos 

funcionários do significado de cada indicador de desempenho e como calculá-lo, 

padronização da utilização e apresentação de indicadores da performance. 
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Figura 2.14 – Cubo de representação do S(CM)
2
 

Fonte: Reyes & Gianchetti (2010) 

O quadro 2.4 define os 5 níveis de maturidade do modelo S(CM)
2 

de Reyes e Gianchetti 

(2010), em que são determinados pelos pontos de vistas citados e pelos níveis de abstração de 
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cada processo da organização, formando a terceira dimensão desse metamodelo que é o ciclo 

de vida da organização na cadeia de suprimentos (níveis de maturidade). 

Quadro 2.4 - Níveis de maturidade S(CM)
2
 

Nível 1  

Indefinido: Descreve uma área de competência em que a empresa não tem documentação ou 

normalização. Os processos são ad hoc, dependente da pessoa que faz a atividade, e reativos para o 

ambiente segundo os silos funcionais existentes. 

Nível 2  

Definido: Descreve uma área de competência para a qual a empresa definiu os processos e 

procedimentos. As áreas de competências são isoladas e há pouco esforço formal para integrar os 

diversos processos. 

Nível 3  

Gerenciado: Descreve uma área de competência para a qual a empresa tem definido os 

procedimentos e estabelecido o que medir e como gerenciar. Além disso, a empresa tomou medidas 

para integrar e coordenar os processos internos e sistemas da empresa. 

Nível 4  

Colaborativo: Descreve uma área de competência para a qual a empresa estabeleceu procedimentos 

para colaborar com fornecedores, clientes, parceiros e demais membros da cadeia de suprimentos.  

Nível 5  

Liderança: Descreve uma área de competência para a qual a empresa estabelece procedimentos para 

colaborar com os fornecedores e clientes, mensura essas práticas, e regularmente obtém informações 

que permitem melhorar-las continuamente. 

Fonte: Adaptado de Reyes & Gianchetti (2010) 

2.10 Considerações finais do capítulo 

Diante da revisão realizada, fica evidente que a gestão da cadeia de suprimentos tornou-

se uma área de extrema relevância estratégica no contexto das empresas no mundo atual, a 

revisão e fundamentação teórica buscaram no âmbito do escopo de atuação dos PSL dentro 

dessa cadeia, modelos que provessem uma avaliação global da maturidade desses agentes, que 

assumem cada vez mais, um papel central dentro do sistema logístico e da cadeia de 

suprimentos de diversos produtos. 

Verificou-se que muitos PSL evoluíram para provedores de soluções logísticas na 

cadeia de suprimentos, provendo a gestão logística e os sistemas logísticos de maior eficiência 

e competitividade, principalmente através do outsourcing, que muitas empresas adotam para 

focarem em suas atividades principais, deixando toda a gama de serviços logístico a cargo da 

indústria de PSL. 

Verificou-se ainda uma lacuna na literatura acerca de estudos de avaliação da 

maturidade de agentes PSL como um todo e nenhuma menção a pesquisas relativas a 

avaliação de prestadores de serviços logísticos de cargas no sistema modal ferroviário. 
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Para avançar na investigação da problemática de pesquisa e preencher a lacuna referente 

à deficiência de pesquisas sobre a maturidades dos agentes PSL, escolheu-se o modelo 

SC(M)
2
 de Reyes e Gianchetti (2010) para aplicação no estudo. A escolha foi feita levando-se 

em consideração o caráter interdisciplinar do modelo (avaliação de múltiplos pontos de 

vistas), onde suas visões conseguem ir além dos modelos apresentados, aplicáveis na GCS. 

Dentre os modelos levantados, devido a sua capacidade de avaliação holística, o SC(M)
2
 é o 

que mais se aproxima da representação real do caráter interdisciplinar da gestão da cadeia de 

suprimentos, através da geração de escores em cada ponto de vista, obtendo uma média dos 

sete pontos de vistas, chega-se ao nível de maturidade global do PSL. 

Dentro da construção da revisão bibliográfica e fundamentação teórica constatou-se 

também que o setor ferroviário brasileiro sofreu práticamente em toda sua existência a 

segregação dos demais modais, tanto física quanto de investimentos, políticas públicas 

incipientes para sua utilização integrada. A gestão estatal e paralelamente a preferência pelo 

modal rodoviário contribuíram para essa situação do modal ferroviário até sua desestatização. 

Cenário que sofreu alterações em função da uma nova concepção do modal feroviário a 

partir da desestatização. Um novo contexto de crescimento e investimentos por parte das 

concessionárias e governo nesse sistema modal configura uma nova realidade em que estão 

inseridos os agentes PSL desse sistema. Nesse período o setor apresentou crescimento na 

maioria dos índices analisados, desde a produtividade em TKU e TU, investimentos 

principalmente em material rodante, segurança, sistemas e tecnologias de gestão e melhorias, 

construção e ampliação das ferrovias.  

O referencial teórico levantado deixa claro que investimentos e desenvolvimento 

organizacional são fortemente ligados ao desenvolvimento de maturidade em organizações da 

cadeia de suprimentos, cruzando essa constatação teórica com os índices e dados apresentados 

nesse capítulo, pode se considerar que as concessionárias do subsetor ferroviário de cargas em 

uma análise geral e agregada, estão adotando práticas que teóricamente promovem a evolução 

da maturidade logística, a confirmação ou rejeição dessa evidência e a deteminação do nível 

exato de maturidade dos PSL selecionados para a pesquisa são apresentados no capítulo dos 

resultados. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esse capítulo visa a apresentação da Metodologia de Pesquisa utilizada, onde é exposto 

a tipologia, o método e os procedimentos de pesquisa. É discutida e apresentada também a 

sistemática de condução e a operacionalização do estudo de caso e a elaboração do protocolo 

utilizado. 

3.1 Métodos de Pesquisa 

De acordo com Silva e Menezes (2005) pesquisa pode ser definida como um conjunto 

de ações, propostas no intuito de prover soluções para um problema, que se baseia em 

procedimentos racionais e sistemáticos. 

Ackoff (1975) afirma que todos aqueles que se propõem a pesquisar em perspectiva 

científica, se sujeitam em conceituar a investigação como o processo de solução de 

problemas. 

Miguel (2007), Silva e Menezes (2005), Gil (2008a,b) e Berto e Nakano (2000) deixam 

claro que não existe um consenso na literatura sobre a tipologia das pesquisas, que podem ser 

classificadas segundo diferentes formas, conforme o  

Quadro 2.2. 

Quadro 3.1 – Classificações de tipologias de pesquisas 

Classificação da pesquisa quanto à: 

Finalidade Abordagem do 

Problema: Natureza 

das variáveis/dados 

Objetivo e Grau de 

cristalização do 

problema 

Procedimentos 

Técnicos 

Escopo: Em termos de 

profundidade e 

amplitude 

 Pura 

 Aplicada 

 Quantitativa 

 Qualitativa 

 Combinada 

 Exploratória 

 Descritiva 

 Explicativa 

 Preditiva 

 Bibliográfica 

 Documental 

 Experimental 

 Levantamento 

 Estudo de Caso 

 Expost-facto 

 Pesquisa-Ação 

 Participante 

 Modelagem e 

Simulação 

 Estudo de Caso 

 Levantamentos 

amostrais (Survey) 

Fonte: Silva & Menezes (2005); Miguel (2007); Gil (2008a,b); Nakano (2012) 

Existem diversas definições e pontos de vistas sobre o que é um método científico, a 

definição adotada no presente trabalho é apresentada por Lakatos e Marconi (2010) citando 

Hegenberg (1976), que conceitua método científico como a forma de selecionar técnicas, uma 
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forma de avaliar alternativas para ação científica, assim enquanto as técnicas utilizadas por 

um pesquisador são frutos de suas decisões, o modo pelo qual tais decisões são tomadas 

depende de suas regras de decisão. Métodos são regras, as técnicas são as próprias escolhas. 

Diante dessa definição, a concepção atual de emprego do método científico é guiada por 

cinco métodos de abordagens principais: Indutivo, Dedutivo, Hipotético-Dedutivo, 

Fenomenológico, Dialético (LAKATOS & MARCONI, 2010). 

O método científico em que se enquadra essa pesquisa é o Dedutivo. 

Segundo Silva e Menezes (2005) e Gil (2008b), o Método Dedutivo é o método 

proposto por racionalistas como Descartes, Spinoza e Leibniz que pressupõe que só a razão é 

capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Nesse método parte-se do geral para o particular, 

partindo de princípios tidos como verdades absolutas para a obtenção de soluções puramente 

formais. O protótipo do raciocínio dedutivo é o resultado do processo, que a partir de duas 

proposições chamadas premissas, retira-se uma terceira, nelas lógicamente implicadas, 

chamada conclusão. 

Lakatos e Marconi (2010) chamam atenção para a distinção entre o método de 

abordagem ou método propriamente dito e o método de procedimento técnico (Quadro 3.1). 

Como uma contribuição às tentativas de fazer distinção entre os termos, os autores afirmam 

que o método se caracteriza por uma abordagem ampla, com nível de abstração mais elevado 

dos fenômenos da natureza e sociedade, assim teríamos, em primeiro lugar o método de 

abordagem, que seriam o Dedutivo, Indutivo, entre outros. 

Por sua vez, os médotos de procedimentos ou simplesmente procedimentos técnicos, 

seriam etapas mais concretas da investigação, com finalidade mais restrita ou parcial em 

termos de explicação dos fenômenos, sendo menos abstratos. Pressupõem uma atitude 

concreta em relação ao fenômeno e estão limitados a um domínio particular. Conforme 

exposto no Quadro 3.1, pode-se proceder do uso de procedimentos técnicos combinados para 

um determinado fim de pesquisa, e estes procedimentos operacionalizarão as ações para a 

busca do objetivo/propósito central de um dos cinco métodos de abordagem citados 

(LAKATOS & MARCONI, 2010). 

3.1.1 Tipologia e propósitos de pesquisa 

Diante da apresentação do propósito, da classificação de tipologia, e métodos de 

pesquisa, tem-se que a pesquisa do presente trabalho se enquadra quanto: 

i. Ao método como Dedutiva; 
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ii. À sua finalidade/natureza como Aplicada; 

iii. À forma de abordagem do problema como combinada entre Quantitativa e Qualitativa; 

iv. Ao objetivo e grau de cristalização do problema como Explorátoria; 

v. Aos procedimentos técnicos como Estudo de Caso; 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um Questionário (ver Apêndice 2), 

construído a partir de referenciais encontrados na literatura e guiado sob as visões (variáveis) 

do modelo S(CM)
2
 elaborado por Reyes e Gianchetti (2010). Um segundo instrumento 

complementar de coleta de dados utilizado foi a pesquisa documental, para aprofundamento e 

maior confiabilidade das evidências obtidas no questionário. 

Sobre a classificação da presente pesquisa quanto a sua finalidade ou natureza em 

Aplicada ou Prática, Silva e Menezes (2005) definem que esse tipo de pesquisa: “Objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdades e interesses locais”. 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, Martins (2012b) e Miguel 

(2007) conceituam Pesquisa Qualitativa, como aquela que considera a existência de uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser ou é traduzida imprecisamente 

em números/dados objetivos. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 

são básicas no processo de pesquisa qualitativa, sendo o ambiente natural a fonte direta para 

coleta de dados e o pesquisador o instrumento-chave.  

Martins (2012b) cita Bryman (1989) para chamar atenção a um fato importante no 

contexto de pesquisa em Engenharia de Produção, em que existe um erro ao afirmar que a 

diferença entre as abordagens quantitativa e qualitativa seja a ausência de quantificação na 

segunda, sendo que pesquisas qualitativas também recorrem a quantificação de variáveis, 

sendo que a característica distintiva, em contraste com a pesquisa quantitativa, é a ênfase na 

perspectiva do indivíduo, processo, sistema, organização que está sendo pesquisado, seguindo 

o raciocínio expressado por Miguel (2007) no parágrafo anterior. 

Dessa lacuna surge uma terceira forma de classificação segundo a abordagem do 

problema, que é a abordagem utilizada na presente pesquisa, Abordagem Combinada: 

Combinação pela complementaridade das concepções metodológicas contidas nas abordagens 

qualitativa e quantitiva, possibilitando melhor entendimento do problema de pesquisa, do que 

aquele provido por cada abordagem em isolado (MIGUEL, 2012). 
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Quanto ao objetivo e abordagem do problema, pesquisas exploratórias visam 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que potencializem a 

compreensão. Assumem, em geral, as formas sob o procedimento técnico de Pesquisas 

Bibliográficas e Estudos de Caso (GIL, 2008a). 

Levando-se em consideração que o presente estudo se classifica como Estudo de caso, 

para Miguel e Sousa (2012) e Gil (2008a) esse é um dos tipos de pesquisa mais utilizados em 

Engenharia de Produção e em outras ciências que envolvem o campo organizacional, a 

pesquisa do tipo Estudo de Caso possui natureza empírica que investiga um determinado 

fenômeno atual, dentro de um contexto real de existência. Tratando-se da análise aprofundada 

de um ou mais objetos (casos), ou seja, quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.  

Conforme Berto e Nakano (2000) o objetivo do estudo de caso é aprofundar 

conhecimento acerca de um fenômeno/problema não suficientemente definido, visando 

estimular a compreensão, sugerir hipóteses e questões ou desenvolver a teoria. Yin (2005) 

divide estudos de casos segundo seu conteúdo e objetivo final (exploratórios, explanatórios e 

descritivos) e também segundo a quantidade de casos (caso único ou múltiplo). 

3.2 Estudo de caso: Discussão sobre a sistemática de condução 

O procedimento técnico adotado na presente pesquisa é o estudo de caso múltiplo, por 

isso esse tópico será dedicado exclusivamente a discutir as especifidades conceituais e o 

enquadramento desse tipo de procedimento na presente pesquisa.  

Conforme conceituado no tópico anterior, Yin (2005) e Stake (2000) argumentam que 

usar estudos de caso para fins de pesquisa permanece sendo um dos mais desafiadores de 

todos os esforços em ciências. 

Definir uma estrutura 

conceitual-teórica

Mapear a literatura

Delinear as proposições

Delimitar as fronteiras e grau de evolução

Planejar o(s) caso(s)

Selecionar as unidades de análises e contatos

Escolher os meios para coleta e análise dos dados

Desenvolver o protocolo para coleta dos dados
Desenvolver meios de controle da pesquisa

Conduzir teste piloto

Testar procedimentos de aplicação

Verificar qualidade dos dados

Fazer os ajustes necessários

Coletar os dados

Contatar os casos

Registrar os dados

Limitar os efeitos do pesquisador

Analisar os dados

Gerar relatório

Produzir uma narrativa

Reduzir os dados

Construir painel

Identificar causalidade

Desenhar implicações teóricas

Prover estrutura para replicação
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Figura 3.1 – Sistemática metodológica de condução de um estudo de caso  

Fonte: Miguel (2007); Miguel & Sousa (2012) 

Miguel (2007) e Miguel e Sousa (2012) baseados em Yin (2005) propõem uma 

sistemática de condução de para guiar um estudo de caso, levando em conta a(s) questão (ões) 

de pesquisa e buscando atingir os objetivos delineados. A figura 3.1 apresenta os 

desdobramentos metodológicos para pesquisas do tipo estudo de caso. 

3.2.1 Definição de uma estrutura conceitual teórica 

Conforme Miguel (2007), Miguel e Sousa (2012) e Yin (2005), o primeiro passo (seção 

da sistemática) é definir um referencial teórico/conceitual para a pesquisa, de forma a resultar 

em um mapeamento da literatura sobre o assunto. Esse mapa conceitual deverá indicar a 

abrangência da literatura, demonstrando como determinado assunto pesquisado é influenciado 

pelas fontes bibliográficas existentes. Além disso, a partir da busca bibliográfica em 

periódicos, livros e demais documentos com validade científica e da revisão da literatura é 

possível identificar lacunas onde a pesquisa possa ser justificada, tanto em termos de 

relevância, bem como possibilitar extrair os construtos, que seriam os conceitos a serem 

verificados, no método do estudo de caso de forma empírica. 

A partir desses construtos, as proposições podem ser então estabelecidas. O referêncial 

teórico também serve para delimitar as fronteiras do que será investigado, proporcionar o 

suporte teórico para a pesquisa (fundamentos) e também explicitar o grau de evolução (estado 

da arte) sobre o tema investigado (MIGUEL & SOUSA; 2012). 

Miguel (2007) cita Eisenhardt (1989) e Croom (2005) para enfatizar a necessidade do 

uso de múltiplas fontes de dados e a iteração com os construtos desenvolvidos a partir da 

literatura, para que possibilitem ao pesquisador alcançar uma maior validade construtiva da 

pesquisa, onde a validade construtiva consiste na extensão pela qual uma observação mede o 

conceito que se pretende medir. 

3.2.2 Planejamento do caso  

Terminada a etapa de refinamento da base teórico-conceitual, de identificação das 

lacunas pertinentes à contribuição do trabalho e identificado a evolução científica do tema, a 

etapa seguinte proposta por Miguel e Sousa (2012) é bem semelhante aquela contida em Yin 

(2005), que resume o planejamento em apenas três fases mais abrangentes, mas a abordagem 

é praticamente idêntica: i) Definição e Planejamento; ii) Preparação e Coleta e iii) Análise e 
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Conclusão. A sistemática adotada no presente trabalho para condução do estudo de caso é a 

mesma proposta por Miguel (2007), replicada em Miguel e Sousa (2012) e que possui como 

referência principal Yin (2005). 

De acordo com Miguel (2007) uma das primeiras tarefas de decisão na etapa do 

planejamento do caso é a escolha da(s) unidade(s) de análise: Holístico ou Incorporado, em 

seguida a quantidade de casos: Único ou múltiplos casos, resultando em vantagens e 

dificuldades em cada um desses tipos.  

O recorte de tempo implicará em casos retrospectivos ou longitudinais. Um estudo de 

caso retrospectivo investiga o passado, coletando dados históricos, já o longitudinal investiga 

o presente, em um ou mais períodos (YIN, 2005).  

Para Yin (2003; 2005) um estudo de caso único permite um maior aprofundamento na 

investigação e é frequentemente utilizado em pesquisa longitudinal, existindo uma limitação 

no grau de generalização. 

O autor ainda afirma que a escolha por estudo de caso único, seja holístico ou 

incorporado, deve ser respaldada ao menos por um dentre cinco fundamentos lógicos: i) Caso 

Decisivo: Encontra-se um fundamento lógico para a escolha de um caso único quando o 

mesmo representa o caso decisivo ao testar uma teoria consolidada; ii) Caso raro ou extremo: 

Características que condicionam um fundamento lógico para a escolha desse tipo de caso; iii) 

Caso representativo ou típico: Fundamento lógico baseado no objetivo de capturar 

circunstâncias e condições de uma situação-lugar comum; iv) Caso revelador: Quando o 

pesquisador possui condições/oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente 

inacessível à investigação científica; v) Caso longitudinal: Estudar o mesmo caso único em 

dois ou mais pontos diferentes no tempo. 

Estudo de casos múltiplos pode ter um maior grau de generalização dos resultados, 

porém espera-se uma profundidade menor na avaliação de cada um dos casos, além de 

consumir um montante maior de recursos. Como regra geral, uma quantidade de 4 a 10 casos 

parecem ser suficientes (EISENHARDT, 1989). 

Quando se trata de casos múltiplos, cada caso deve servir a um propósito específico 

dentro do escopo global da pesquisa, Yin (2005) chama atenção para o fato de que, uma 

constatação essencial que se deve fazer é considerar casos múltiplos como se consideraria 

experimentos múltiplos, seguindo a lógica da replicação, não cometendo o erro crucial de 

querer tratar casos múltiplos sob a lógica da amostragem. 
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A lógica da replicação, argumenta Yin (2005), é análoga a de experimentos múltiplos, 

onde depois da revelação de uma descoberta relevante a partir de um experimento único, o 

objetivo imediato da pesquisa seria replicar essa descoberta, através da condução de um 

segundo, terceiro ou mais experimentos, caso o pesquisador julgue conveniente para 

confirmação dos resultados. O objetivo da replicação pode ser duplicar as condições exatas do 

experimento ou caso original ou então alterar condições para aferir como se dá o 

comportamento na replicação. 

A lógica do uso de estudos de caso múltiplos é igual a lógica dos experimentos, cada 

caso deve ser cuidadosamente selecionado de forma a constituir os seguintes fundamentos 

lógicos:  

 Prever resultados semelhantes, resultando em uma replicação literal, ou; 

 Produzir resultados contrastantes, apenas por razões previsíveis, ou seja, uma replicação 

teórica. 

Yin (2005) apresenta uma matriz 2x2, conforme Figura 3.2, que classifica o método do 

estudo de caso em quatro tipos diferentes, onde cada tipo incluirá a decisão de analisar 

condições contextuais em relação ao caso.  

A matriz delimita então, que estudos de caso único e casos múltiplos refletem situações 

diferentes, existindo dentro dos dois tipos unidades unitárias ou múltiplas de análise. Logo, os 

quatro tipos resultantes do método de estudo de caso vão se basear nos dois componentes 

chaves da matriz: 1– O número de unidades de análises principais, e 2 – O número de 

subunidades de análise que se relacionam com as unidades principais e com o contexto do 

estudo de caso. 

Caso

Contexto

Caso

Contexto

Caso

Contexto

Caso

Contexto

Caso

Contexto

Caso

Contexto

Unidade Incorporada 

de análise 1

Unidade Incorporada 

de análise 2

Contexto

Caso

Unidade 

Incorporada de 

análise 1

Unidade 

Incorporada de 

análise2

Caso

Unidade 

Incorporada de 

análise 1

Unidade 

Incorporada de 

análise2

Caso

Unidade 

Incorporada de 

análise 1

Unidade 

Incorporada de 

análise2

Caso

Unidade 

Incorporada de 

análise 1

Unidade 

Incorporada de 

análise2

Caso único

Holístico

(Única unidade de análise)

Incorporado

(Múltiplas unidades de análise)

Caso Múltiplo

Contexto

Contexto Contexto
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Figura 3.2 – Planejamento do caso: Escolha da unidade de análise 

Fonte: Yin (2005) 

Ao se tratar da unidade de análise primária, quando existe a ausência de subunidade (s), 

ambos os tipos de estudo de caso, Único ou Múltiplo, são considerados Holísticos. Ao se 

tratar da unidade de análise primária, com a incorporação de subunidade (s) relacionadas ao 

contexto do estudo de caso, ambos os tipos são considerados Incorporados. 

Logo após escolhidas as técnicas para a coleta de dados, Miguel e Sousa (2012) definem 

na sistemática aqui discutida que um protocolo de pesquisa deve ser desenvolvido, não se 

resumindo unicamente a um roteiro de entrevistas. Os autores colocam que além do conjunto 

de questões a serem usadas, um protocolo deve conter procedimentos e regras gerais da 

pesquisa para sua condução, indicação da origem das fontes de informação (tipo de fontes, 

indivíduos, locais, organizações, entidades, associações, entre outras). Configurando o 

protocolo como um instrumento que melhora a confiabilidade e validade na condução de um 

estudo de caso. 

De forma geral, um protocolo deve considerar como partes relevantes: i) O contexto 

(área e local, unidade de análise, questões, procedimentos e fontes de informação), ii) A parte 

a ser estudada (práticas, unidade de análise, questões, procedimentos e fontes de informação) 

e iii) Meios de controle da pesquisa (variáveis de controle e respectivas questões) (MIGUEL, 

2007; MIGUEL & SOUSA, 2012; YIN, 2003; 2005, GIL, 2008a,b). 

Finalmente, no intuito de provimento de qualidade/confiabilidade à pesquisa usando o 

método de estudo de caso, deve-se então definir seus meios de controle, que compreendem 

uma lista de variáveis que devem ser endereçadas durante a coleta dos dados no sentido das 

questões que o pesquisador deve ter em mente e que devem ser respondidas sobre cada uma 

dessas variáveis. Também inclui os procedimentos para serem conduzidos no campo e fontes 

potenciais de informação para responder às questões. 

3.2.3 Condução do teste piloto 

Uma constatação importante na sistemática da Figura 3.1 é a linha pontilhada que dirige 

as ações da condução do estudo da etapa Teste Piloto, retornando a fase do Planejamento, 

referindo-se que algo nos três procedimentos executados no Teste Piloto: Testar 

procedimentos de aplicação, verificar qualidade dos dados e fazer os ajutes necessários, não 

desempenharam de forma satisfatórios certos propósitos na condução do caso. Podendo 
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representar o momento ou etapa que Yin (2005) define como a situação de uma descoberta 

importante, que pode levar o pesquisador a reconsiderar uma ou mais proposições teóricas 

e/ou metodológicas do estudo original. O replanejamento deve acontecer antes de se continuar 

avançando, devendo envolver a seleção de casos e mudanças alternativas na coleta de dados. 

Miguel (2007) ressalta que apesar de ser uma prática incomum em estudo de caso, é 

sempre importante a condução de um teste piloto pelo pesquisador ao iniciar a coleta de 

dados. Após a realização do teste piloto e possíveis ajustes no protocolo de pesquisa, inicia-se 

a etapa da coleta dos dados. 

3.2.4 Coleta de dados 

A primeira ação é contatar os casos, considerando os principais informantes que estão 

ou deverão estar cientes da pesquisa. Para ter acesso à organização, os contatos pessoais do 

pesquisador são extremamente úteis, bem como ex-alunos, associações de classe, dentre 

outros. Deve ficar claro também que a condução da pesquisa deve trazer benefícios mútuos. 

Esses contatos iniciais devem ser feitos com antecedência e, provavelmente, já devem ter sido 

feitos antes dos dados serem coletados. De qualquer modo, é importante que os informantes 

tenham clareza do objetivo e importância da pesquisa e o pesquisador assuma o caráter de 

confidencialidade dos dados coletados (MIGUEL & SOUSA, 2012).  

Ainda conforme Miguel e Sousa (2012) baseado em Yin (2005), a coleta de dados deve 

seguir os instrumentos definidos no planejamento. A sequência dos eventos deve ser 

planejada e inserida no protocolo, sempre considerando um período de tempo estimado. O 

pesquisador também deve buscar convergência e divergência no conjunto de dados, se alguma 

fonte de evidência não foi planejada e foi identificada que é importante, deve ser levada em 

consideração na coleta dos dados. 

Yin (2005) considera que muito mais que coletar dados, o pesquisador usuário do 

método de estudo de caso, coleta evidências, que pode advir de seis fontes potenciais e 

distintas, sendo elas, documentos, registros em arquivos, entrevistas ou questionário, 

observação participante e artefatos físicos. 

O autor ainda afirma que além da atenção desdobrada à essas fontes em particular, 

certos princípios são relevantes para o esforço de coleta de dados: i) Várias fontes de 

evidências, provenientes de duas ou mais fontes mas que convergem no mesmo sentido de 

investigação e descoberta; ii) A formalização de um banco de dados para checagem da 
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existência e validade da (s) evidência (s); iii) Um encadeamento de evidências, que explicite 

ligações entre a (s) questão (s), os dados coletados e as conclusões finais. 

Para Miguel (2007) e Miguel e Sousa (2012) a coleta de dados termina no momento em 

que ocorre o que os autores consideram a “saturação teórica”, isto é, quando a coleta de dados 

adicionais não acrescenta nova informação relevante e existe a consideração que os dados são 

suficientes para subsidiar uma investigação rigorosa acerca da questão de pesquisa. 

3.2.5 Análise dos dados 

Em Yin (2003; 2005) é explícito o argumento de que a análise de dados é o processo 

que consiste em examinar, classificar em tabelas/gráficos, testar ou inversamente, recombinar 

as evidências quantitativas e qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo. 

Stake (2000) e Yin (2003) convergem para a idéia de que trabalhar com estudo de casos, 

assim como analisar suas evidências é uma tarefa árdua e particulamente difícil, pois as 

estratégias e técnicas analíticas não têm sido muito bem definidas, devido ao próprio caráter 

de investigação do particular de cada caso específico.  

Dentre as estratégias analíticas gerais, Yin (2005) considera três principais: i) 

Proposições teóricas; ii) Estabelecimento de uma estruturação do caso baseado em 

explanações concorrentes e iii) Desenvolvimento de descrições do caso. Qualquer das 

estratégias levantadas podem ser usadas para aplicação de cinco técnicas analíticas em estudo 

de caso, sendo: Adequação ao padrão, construção da explanação, análise de séries temporais, 

modelos lógicos e síntese de casos cruzados. 

Para Miguel e Sousa (2012) a partir do conjunto de dados coletados, considerando (a) s 

fonte (s) de evidência (s), o pesquisador deve então produzir uma espécie de narrativa geral 

do caso. Geralmente, será necessário fazer uma redução dos dados de tal forma que seja 

incluído na análise somente aquilo que é essencial e que tem estreita ligação com os objetivos 

e construtos da pesquisa. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010) e Miguel (2007) dados secundários também 

devem ser utilizados, essa é outra espécie de transcrição, demais anotações e impressões, bem 

como idéias surgidas durante a coleta e insights também devem ser considerados.  

Em seguida uma espécie de painel demonstrativo de todo o conjunto dos dados deve ser 

construído. O painel ou quadro de codificação é uma representação visual do conjunto de 

informações para permitir uma visão geral dos dados e ao mesmo tempo detalhada, que 

permitirá extrair conclusões válidas (GIL, 2008b; MIGUEL, 2007). 
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Essa tarefa é denominada por Miguel (2007) de rede causal, consistindo em painéis que 

mostrem o relacionamento entre as variáveis de pesquisa, dessa forma em um primeiro 

esforço, uma explanação mais geral pode ser elaborada, seguida de uma análise detalhada e 

consistente no sentido de explicar o resultado que pode ser generalizável.  

A síntese das etapas anteriores em conjunto com os resultados e respostas as questões 

levantadas e ao problema de pesquisa, por meio das conclusões, é documentada então no 

relatório da pesquisa. 

3.2.6 Confecção do relatório de pesquisa 

O relatório de pesquisa é a base de confecção da tese ou dissertação e de artigos para 

congressos ou periódicos (MIGUEL, 2007; MIGUEL & SOUSA, 2012). 

Sempre deve ser considerado que os resultados devem estar estreitamente relacionados 

à teoria, tomando o cuidado para não ajustar a teoria aos resultados e evidências, mas o 

inverso, ou seja, os resultados e as evidências são o que deve ser associado à teoria, 

possibilitando, inclusive a geração de novas teorias (MIGUEL, 2007). 

3.3 Operacionalização da sistemática de condução do estudo de casos 

múltiplos dos PSL estudados 

Nesse tópico serão apresentadas as decisões em relação à sistemática escolhida, para 

guiar os procedimentos metodológicos que operam a presente pesquisa, sistemática essa 

adotada com intuito de prover a confiabilidade exigida para a utilização do método do estudo 

de caso. 

3.3.1 Definição da estrutura conceitual teórica 

Essa etapa de condução do estudo de caso foi construída no Capítulo da Revisão 

Bibliográfica e Fundamentação Teórica, no qual se levantou a realidade e os principais 

modelos de avaliação da maturidade ao longo da cadeia de suprimentos, mapeando-se a 

literatura especializada no assunto, através da consulta de artigos publicados nos principais 

periódicos/jornais ligados ao tema em questão, como o Journal of Business Logistics, The 

International Journal of Logistics Management, Supply Chain Management; International 

Journal of Operations & Production Management, Strategic Outsourcing, International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Produção, entre outros, além de 

livros-texto referências no tema, consultas a artigos de revistas setoriais (Mundo Logística, 
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Tecnologística, Revista Ferroviária, entre outras), associações como a Associação Nacional 

dos Transpotadores Ferroviários e ao Council of Supply Chain Management Professionals e 

Ministério dos Transportes. 

O mapeamento, a delimitação das fronteiras e o respectivo grau de evolução das 

pesquisas acerca do construto Maturidade em Logística/Cadeia de Suprimentos, baseados na 

literatura levantada, apontaram para a inexistência de um modelo específico para a avaliação 

da maturidade de PSL, onde detectou-se que os poucos modelos existentes, possuem como 

empresa foco a indústria, o que faz emergir métricas e visões de avaliação específicas, não 

havendo nenhum modelo desenvolvido exclusivamente para avaliação da maturidade de 

agentes PSL. 

A literatura evidenciou que existe ainda uma grande lacuna de estudos acerca de 

maturidade em logística e cadeias de suprimentos no âmbito de Prestadores de Serviços 

Logísticos, sendo as poucas pesquisas sobre o tema voltadas para a avaliação da maturidade 

de áreas funcionais de provedores, transportadoras, prestadores de serviços entre outros que 

atuam com negócios logísticos e da cadeia de suprimentos, havendo um déficit de pesquisas e 

de construção/aplicação de modelos de avaliação para o contexto global da relação PSL 

versus Cadeia de Suprimentos, levando em consideração, uma visualização holística, não 

fragmentada. 

Diante do preenchimento dessa necessidade, o modelo que satisfez de forma mais 

aproximada essa lacuna comentada, foi o S(CM)
2
 de Reyes e Gianchetti (2010), sendo assim 

foi o modelo escolhido e aplicado na presente pesquisa, ressaltando que o mesmo foi 

construído levando em consideração a maturidade na cadeia de suprimentos de empresas 

industriais, havendo uma adaptação nas visões componentes, para a avaliação das empresas 

de serviços ou PSL. 

3.3.2 Planejamento do Caso 

O planejamento do caso seguiu as seções da sistemática da Figura 3.1, executando 

primeiramente a seleção das unidades de análise e contatos, em seguida a escolha dos 

intrumentos de coleta de dados, um protocolo padrão para coleta de dados e por último o 

desenvolvimento de meios e formas de controle da pesquisa.  

 Seleção das unidades de análise e contatos 

Conforme descrito no tópico sobre o subsetor ferroviário de cargas no Brasil, esse setor 

é composto por 16 concessões ferroviárias, incluindo nesse total 12 ferrovias de concessões 
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públicas e 4 ferrovias industriais que atendem projetos específicos e únicos, sob o regime de 

autorização, permissão de contrução e operação dos serviços ferroviários, formas também 

contempladas no marco regulatório do setor. 

O objeto de estudo da presente pesquisa são as empresas que desempenham serviços 

ferroviários sob o regime das concessões públicas, ou seja, considera-se como potenciais 

participantes as sete empresas concessionárias das 12 ferrovias/malhas que compõem o mapa 

ferroviário de cargas no Brasil (Anexo 1), dessa população foram escolhidos os casos 

participantes do estudo. 

A seleção das unidades de análise para o estudo multicaso foi determinada de forma a 

escolher o que Yin (2005) determina como casos típicos ou representivos, segundo cada 

malha operada, dividida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres quando do processo 

de desestatização em Malha Sul, Malha Sudeste, Malha Paulista, Malha Nordeste e Malha 

Teresa Cristina. Dentre a população de possíveis candidatos ao estudo de caso, foi 

determinado a quantidade de 3 casos como suficiente. O fator de limitação da taxa de retorno 

dos questionários aplicados também foi decisivo para a escolha do mínimo de 3 casos. 

Dessa forma selecionou-se duas concessionárias das malhas da região Sul do Brasil 

(PSL A e PSL B), uma empresa da malha da região Sudeste (PSL C), essa tática de seleção 

foi adotada sob o fundamento lógico de que as unidades de análise escolhidas são Casos 

Representativos/Tipícos. 

A pesquisa seguiu a lógica apresentada no modelo S(CM)
2

, onde os respondentes 

potenciais de cada concessionária participante deveriam ocupar cargos gerenciais e/ou de 

larga experiência na atuação profissional da respectiva empresa (staffs). 

A abordagem junto aos grupos empresariais concessionários participantes foi efetuada 

junto as assessorias de comunicação, que encaminhavam a solicitação de pesquisa aos 

gerentes/executivos funcionais de cada área da empresa, retornando um feedback sobre o 

interesse da participação. 

As partes incorporadas foram as 6 áreas funcionais que compõem as visões do modelo 

S(CM)
2
:
 
Gestão

 
de Fornecedores, Gestão da Produção de Serviços Logísticos, Gestão de 

Transportes, Estoques/Armazenagem, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Sistemas de 

Informação e Tecnologia e Gestão de Sistemas de Medição de Desempenho. 

 Escolha dos meios para coleta e análise dos dados 

Um questionário baseado no modelo S(CM)
2
 foi elaborado segundo as melhores 

práticas levantadas na literatura de referência, de acordo com as 6 visões componentes 



Capítulo 3 Metodologia de Pesquisa 

 

 87 

adaptadas do modelo de Reyes e Gianchetti (2010), enviado via correio eletrônico, uma cópia 

do questionário a todas as 7 empresas/grupos controladores (PSL) das 12 ferrovias 

componentes do subsetor, em conjunto fora enviada a Carta de Apresentação da Pesquisa 

(Apêndice A) e Ofício quando requerido pelas empresas para formalização do pedido de 

participação da pesquisa. A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários de Cargas 

(ANTF) também recebeu uma cópia do questionário para repasse as empresas associadas, na 

tentativa de melhorar a taxa de retorno. 

Primeiramente, selecionou-se para composição de cada grupo de questões do 

questionário, que corresponde automaticamente a cada visão do modelo S(CM)
2
,
 
as

 
melhores 

práticas (quadro 3.2 do tópico Protocolo de Pesquisa), listadas em uma extensão de 

referências bibliográficas conceituadas e pertinentes ao entendimento da questão da 

maturidade de cada área organizacional dentro de cada concessionária, em seguida finalizou-

se o questionário, enviando uma cópia para toda os casos potenciais de estudo. 

Como as concessionárias do subsetor ferroviário de cargas possuem seus grupos 

controladores e respectivas sedes em variados locais do Brasil, de acordo com sua região de 

atuação, o primeiro instrumento de coleta de dados escolhido, como já citado, foi o 

Questionário com perguntas fechadas, por se apresentar de menor custo e por refletir com 

maior precisão as variáveis/visões do modelo de referência, facilitando assim o controle da 

pesquisa, assim como possibilitando uma avaliação mais objetiva da maturidade de cada área 

organizacional de cada PSL e então do PSL como um todo. 

O segundo instrumento de coleta de dados foi a pesquisa Documental, para 

aprofundamento da investigação e análise da maturidade dos PSL em estudo. Essa pesquisa 

foi elaborada junto à documentos do Ministério dos Transportes, da Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários, das Concessionárias e em dados publicados na Revista 

Ferroviária e em Publicações do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. 

Análise de dados utilizada foi baseada na técnica analítica da construção de explanação 

e na estratégia da descrição do caso, ou seja, estudo multicaso explanatório, investigando e 

descrevendo/explanando o comportamento das seguintes variáveis chaves em relação à 

maturidade do PSL: Gestão de fornecedores; Gestão dos sistemas de produção de serviços, 

Gestão de transporte, armazenagem e estocagem; Gestão da tecnologia da informação; Gestão 

do desempenho e Gestão dos recursos humanos. 
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3.3.3 Protocolo de coleta de dados 

Miguel e Sousa (2012) deixam claro que o protocolo se situa além das fronteiras de um 

simples intrumento de coleta de dados, contendo os procedimentos e as regras gerais a serem 

utilizadas para condução do estudo de caso.  

Protocolos de pesquisa são essenciais para estudos de caso múltiplos, pois é a via para a 

padronização e confiabilidade do instrumento de coleta de dados e procedimentos técnicos, 

cujo objetivo é a busca de evidências que confirmem, comparem /ou rejeitem as proposições 

de pesquisa (Yin 2003; 2005), logo um protocolo bem definido condiciona que outros 

pesquisadores possam chegar aos mesmos resultados, dando confiabilidade a pesquisa e o 

rigor necesário para sua aceitação científica. 

Esse procedimento é desenvolvido visando à tomada de ações coordenadas na busca de 

aprofundamento na análise do contexto de cada caso, e pode ser resumido nas decisões e 

procedimentos a seguir. 

i. Descrição 

O presente protocolo apresenta os procedimentos que devem ser seguidos aplicados em 

cada estudo de caso componente da pesquisa. 

ii. Preparação para participação do PSL 

A assessoria de comunicação de cada empresa selecionada para a pesquisa, previamente 

contatada por telefone, deverá receber a Carta de Apresentação da pesquisa, enviada por 

correio eletrônico ou por correio físico, contendo a descrição geral de quais os objetivos, a 

importância da pesquisa e o tempo gasto, solicitando a participação do gerente ou responsável 

com grande experiência em uma das 6 áreas funcionais do PSL: i) Gerente de TI/SI; ii) 

Gerente de Recursos Humanos; iii) Gerente de Produção/Planejamento; iv) Gerente de 

logística/suprimentos/transportes, iv) Gerente de fornecedores. 

Um mesmo gerente com larga experiência em PSL e tempo no cargo acima de 5 anos 

pode responder questões em mais de uma área do questionário, essa possibilidade contribui 

para melhorar a taxa de retorno, sem que haja perda do rigor do processo de avaliação.  

iii. Coleta de dados de cada PSL 

Com o retorno positivo de participação, é requerido o endereço de contatos dos 

participantes junto à acessória de comunicação. Logo em seguida é enviado um email para o 

endereço do participante com os links para acesso online de cada grupo de questões 

componentes do questionário, a base de dados é checada diariamente para controle e ação 

sobre recontatos e avisos para o preenchimento, conforme aceite de participação. 
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Uma vez preenchido todos os grupos do questionário pelo (s) responsável (is) de cada 

PSL, inicia-se a consulta e coleta de dados sobre a caracterização do PSL e seu contexto (que 

começa a ser feita preliminarmente pelo questionário: questões de i) a xiii). 

Essa consulta documental se procedeu junto as próprias empresas participantes, na 

ANTF e Ministério dos Transportes sob a forma de acesso a documentos, arquivos e 

informações sobre práticas de gestão e operações na logística/cadeia de suprimentos que se 

relacionem com o construto avaliado: Maturidade. 

O questionário do Apêndice 2 deve ser aplicado sistemáticamente em todas as 6 áreas 

funcionais dos 3 PSL selecionados, completando as 164 questões de avaliação. 

iv. Controle das variáveis de pesquisa 

A definição das variáveis de pesquisa foi guiada sob os seguintes aspectos: i) Área/local 

da pesquisa: Brasil; ii) Únidades de análise: Concessionárias do susbsetor ferroviário de 

cargas (classificadas no trabalho como PSL); iii) Questões baseadas nas melhores práticas 

levantadas na literatura; iv) Metodologia: Pesquisa qualitativa, usando o procedimento técnico 

de estudo de casos múltiplos explanatório, através do instrumento de coleta de dados de 

questionário e pesquisa documental; v) Fontes de informação: Gerente das concessionárias, 

responsável com grande experiência na empresa, as próprias concessionárias através do setor 

de comunicação, revistas setoriais, arquivos públicos, entre outros; vi) Partes incorporadas: 

Áreas funcionais de cada concessionária. 

Um dos instrumentos da coleta de dados foi um questionário estruturado de questões 

fechadas, usando escala de Likert sem empate, enviados através de correio eletrônico as todas 

as sete concessionárias com prestação de serviços públicos no Brasil e também através da 

análise documental junto às concessionárias, órgãos federais, associações e revistas setoriais, 

que se deu através pesquisa em banco de dados, em sítios e arquivos eletrônicos das 

empresas/associações/governo, via telefone e e-mail. 

A parte de identificação do questionário levantou-se questões do tipo semi-abertas 

(Questões de i a xiii), para contextualização e caracterização de informações acerca da 

concessionária participante do estudo de caso (Ver Apêndice 2). 

Um fato importante da elaboração do questionário é que seu desenvolvimento foi 

focado para responder a questão da maturidade de áreas organizacionais de Prestadores de 

Serviços Logísticos (PSL), do ponto de vista do processo fundamental da conversão, esse tipo 

de organização produz essencialmente outputs do tipo serviços, logo uma adaptação do 
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modelo S(CM)
2
 foi necessária, pois o modelo original foi concebido tendo como empresa 

foco a indústria, o que muda a configuração dos sistemas de produção, exigindo a adaptação. 

A seguinte codificação é estabelecida para tratar e representar as variáveis de pesquisa, 

conforme as melhores práticas componentes de cada variável/visão S(CM)
2
, essas práticas 

levantadas na literatura originaram o questionário do Apêndice 2 e seus seis grupos de 

questões. 

Quadro 3.2: Práticas avaliadas no questionário aplicado aos PSL - (Grupo 01)  

Variável de controle 

Codificação 

Práticas avaliadas Referências 

 

Gestão de Fornecedores 

Código: GFOR1 

GFOR 1.1 até 

GFOR 1.21 

 

Documentação, padronização, seleção e projetos de 

melhorias de operações e gestão no âmbito dos 

fornecedores; Políticas de incentivos e 

acompanhamento do planejamento e controle da 

produção dos fornecedores; Análise estatística dos 

dados de produção e logística de fornecedores; 

Service Levels Agreements; Medição e análise de 

desempenho do nível de serviço; Desenvolvimento de 

operações e gestão integradas e responsivas; Gestão 

do relacionamento com fornecedores; 

desenvolvimento de fornecedores; Políticas bem 

definidas de outsourcing; Certificação, integração 

estratégica e tecnológica (TI/SI) de fornecedores; 

Desempenho de fornecedores; Políticas bem definidas 

de colaboração com fornecedores chaves 

Pires (2009);  

Vivaldini e Pires (2009);  

Chopra e Meindl (2009);  

Bowersox e Closs (2001); 

Ballou (2006; 1993);  

Donier et al. (2000);  

Reyes e Gianchetti (2010);  

Daugherty (2011); 

Blanchard (2010); 

Sturm, Morris e Jander (2002); 

Berry, Vollmann e Whibark 

(2006)  

 

(Grupo 02) 
 

Gestão da  

Produção de 

Serviços Logísticos 

Código: GPSL2 

GPSL 2.22 até 

GPSL 2.50 

Documentação, padronização e projetos de 

melhorias dos serviços logísticos; Integração 

interfuncional das áreas organizacionais; Políticas 

e práticas de programaçao e controle da produção 

de serviços; Políticas e programas de gestão da 

qualidade, manutenção e custos; Abordagem de 

análise quantitativa dos problemas operacionais; 

Projetos de inovação do portifólio de serviços 

ofertados; Customização; Gestão dos processos 

de negócios de clientes; Gestão dos porcessos 

logísticos físicos e administrativos; Adoção de 

práticas avançadas em operações e gestão dos 

serviços logísticos (Just-in-time JIT, Just-in-

sequence - JIS, Advanced Planning and 

Scheduling - APS, In-plant representatives (IPR), 

etc.; Avaliação, comparação e melhoria contínua 

do desempenho da produção de serviços 

logísticos 

Slack, Chambers e Johsnton (2009);  

Chopra e Meindl (2009); 

Bowersox e Closs (2001); 

Bowersox, Closs e Cooper (2007); 

Novaes (2007); Moreira (2008);  

Fleury e Ribeiro (2003); 

Pires (2009) Gianchetti (2010); 

Freire e Mesquita (2008); 

Ballou (2006; 1993); 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2011);  

Corrêa e Caon (2009); 

Gianesi e Corrêa (2010); 

Vivaldini e Pires (2010); 

Blanchard (2010); Tubino (2009); 

Lee, Jeong e Moon (2002) 

Sturm, Morris e Jander (2002); 

Wanke (2010; 2011); 

Barry, Vollmann e Whibark (2006) 
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(Grupo 03) 

Variável de controle/ 

Codificação 

Práticas avaliadas Referências 

 

Gestão de Estoques, 

Transportes e 

Armazenagem 

Código: GETA3 

GETA 3.51 até 

GETA 3.77 

Documentação, padronização e projetos de melhorias 

das atividades básicas logísticas; Integração entre 

tecnologias, métodos e gestão; Tecnologias de 

informação e comunicação; Busca e atualização em 

centros de pesquisa e consultorias de métodos 

avançados de gestão; Abordagem de análise quantitativa 

dos problemas e Estratégias, Políticas e métodos que 

otimizem as tarefas e operações; Processos 

documentados sobre o nível de integração e colaboração 

das áreas funcionais; Alinhamento de objetivos, 

informações e projetos com agentes da cadeia de 

suprimentos; Compartilhamento de responsabilidades e 

resultados com agentes na cadeia; Operações 

multimodais, Alianças logísticas, Planos de 

Contigências, Vendor Managed Inventory, Atividades 

de Logistica Reversa; Projetos completos para oferecer 

serviços físicos e gerenciais no canal logístico em curto 

prazo; Métricas documentadas para mensuração da 

performance relativa às três atividades básicas 

Bowersox (1990); 

Lambert e Stock (1993); 

Ching (2010);Pires (2009); 

Chopra e Meindl (2009); 

Bowersox e Closs (2001); 

Bowersox, Closs e Cooper 

(2007);  

Coyle et al. (2011); 

Wanke (2010; 2008); 

Novaes (2007); Lambert 

(2008); 

Fleury e Ribeiro (2003); 

Morabito e Iannoni (2010); 

Ballou (2006; 1993); 

Corrêa e Caon (2009); 

Vivaldini e Pires (2010); 

Blanchard (2010); 

Defee et al. (2010) 

(Grupo 04) 

Variável de controle/ 

Codificação 

Práticas avaliadas Referências  

 

Gestão de Recursos 

Humanos 

 

Código: GRHU4 

GRHU 4.78 até 

GRHU 4.102 

Documentação, padronização e projetos de 

melhorias dos recursos humanos; Programas 

implantados e documentados de recrutamento, 

seleção e treinamento, recompensas e avaliação da 

performance, motivação e retenção de 

profissionais dos recursos humanos, Seleção de 

jovens talentos, como trainee, estagiários, 

aprendizes, entre outros; Gestão da perdas por 

turnover; Colaboradores como parceiros da 

organização; Eficiente canal de comunicação entre 

gerentes; Empowerment de equipes e pessoas; 

Gestão do capital intelectual; Recursos Humanos 

alinhados com a estratégia de negócios da 

empresa; Gestão do Conhecimento; Gestão de 

pessoas; Formação e qualificação profissional de 

funcionários em todos os níveis hierárquicos. 

Coyle et al. (2008; 2011); 

Chiavenato (2008; 2009); 

Quin et al. (2004); 

Robbins e DeCenzo (2001); 

Dessler (2003); 

Slack, Chambers e 

Johsnton (2009); 

Rodrigues e Santos (2001); 

Schermerhorn, Hunt e 

Osborn (1999); 

Harrison (2002); 

Pires (2009); 

Chopra e Meindl (2009); 

Fleury e Ribeiro (2003); 

Vivaldini e Pires (2010); 

Blanchard (2010) 

 (Grupo 05) 

Variável de controle/ 

Codificação 

Práticas avaliadas Referências  

 

Gestão de Sistemas 

de Informação e 

Tecnologia 

 

Código: GSIT5 

GSIT 5.103 até 

GSIT 5.128 

Sistemas de TI/SI implantados e documentados e com 

capacidade analítica ampla para apoio à tomada de 

decisões; Gestão da informação; Informações online; 

Sistemas integrados de controle da produção de 

serviços (Manufacturing Execution System); 

Tecnologias de Radio-Frequency Identification 

(RFID), Planejamento de Recursos da Empresa (ERP), 

Gerenciamento do relacionamento com clientes 

(CRM), ASP – Application Service Providers, 

Eletronic Data Interchange (EDI); Plataforma de TI 

para conduzir negócios em mercados  

Pires (2009); 

Chopra e Meindl (2009); 

Fleury e Ribeiro (2003); 

Vivaldini e Pires (2010); 

Blanchard (2010; 2008); 

Bowersox e Closs (2001); 

Bowersox, Closs e Cooper 

(2007); Novaes 2007; 

Gomes e Ribeiro (2004); 

Lambert e Stock (1993);  
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(Grupo 06) 

Variável de controle 

Codificação 

Práticas avaliadas Referências 

 

Gestão de Sistemas 

de Medição 

de Desempenho 

 

Código: GSMD6 

GETA 6.129 até 

GETA 6.173 

Sistemas de TI/SI implantados e documentados; 

Sitemas de TI;/SI com capacidade analítica ampla 

para apoio à tomada de decisões; Gestão da 

informação; Informações online dos fornecedores, 

produção de serviços logísticos, pedidos e clientes; 

Credibilidade e simetria das informações; 

Sistemas integrados de controle da produção de 

serviços (Manufacturing Execution System); 

Tecnlogias de Radio-Frequency Identification 

(RFID), Planejamento de Recursos da Empresa 

(ERP), Gerenciamento do relacionamento com 

clientes (CRM), ASP – Application Service 

Providers, Eletronic Data Interchange (EDI); 

Plataforma de TI para conduzir negócios em 

mercados eletrônicos do tipo Business-to-Business 

(B2B) e Business-to-consumer (B2C); 

Planejameno estratégico do canal de informação 

Pires (2009); Novaes 2007; 

Chopra e Meindl (2009); 

Vivaldini e Pires (2010); 

Blanchard (2010; 2008); 

Bowersox e Closs (2001); 

Bowersox, Closs e Cooper (2007); 

Min e Joo (2006) 

Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-

Levi (2003) 

Gianchetti (2010); 

Conceição e Quintão (2004); 

Christopher (2007); 

Fugate, Mentzer e Stank (2010); 

Knemeyer e Murphy (2004); 

Lambert (2008); Grote (2003) 

 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

As variáveis receberam a numeração de 1 a 6 

(GFOR1;GPSL2;GETA3;GRHU4;GSIT5;GSMD6) em cada código representativo de cada 

visão, ou seja, os quatro primeiros códigos em letras são a abreviação da variável/visão 

avaliada em cada caso, o primeiro número depois da abreviação em letras é referente a qual 

das 6 visões o questionário está avaliando (1,2,3,4,5,6), os dígitos restantes se referem a 

sequencia da numeração dentro do questionário, por exemplo, o código GSMD6.170, seria a 

questão número 170 em relação ao questionário total, que faz parte do grupo de Gestão de 

sistemas de medição do desempenho, denominado grupo 6, formalizando o código da questão 

GSMD6.170. 

v. Banco de dados  

Uma conta de email para gerenciar o fluxo de informação foi criado, e em conjunto 

também um banco de dados foi estabelecido, sendo disponibilizado pela Tecnologia da 

Informação Google Docs, a qual foi utilizada para deixar o questionário com acesso online. 

Essa tecnologia disponibiliza um banco de dados em forma de planilhas, onde a exportação 

para análises é feito por um processo comum usados por editores de planilhas. A pontuação 

de cada variável de controle listadas e codificadas pode ser observada nas respostas 

armazenadas no banco de dados.  

vi. Construção da narrativa de análises de dados 

Através do banco de dados e a análise dos mesmos em relação ao construto maturidade, 

a construção de uma explanação dos múltiplos casos, explicando o fenômeno da maturidade 
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nos agentes PSL do subsetor ferroviário de cargas, estipulando um conjunto claro de elos 

causais entre as variáveis de controle, o PSL e o contexto em que ele se insere, formalizando 

assim a replicação analítica em múltiplos casos, e em conseqüência a generalização analítica 

dos resultados e conclusões alcançados, devem ser apresentados na narrativa ou relatório e em 

seguida tratados para se incorporarem ao texto final do estudo. O Capítulo Estudo de Casos 

Múltiplos apresenta detalhadamente essa etapa. 

A avaliação e análise do nível global de maturidade de cada um dos PSL pesquisados e 

mais detalhadamente a pontuação em cada visão do modelo S(CM)
2
 são gerados através do 

uso da média aritmética simples dos escores atribuídos às melhores práticas em cada grupo de 

questões do questionário (Apêndice 2), esse critério da média é considerado para as visões 

que variam a pontuação entre os cinco níveis, formando um padrão de médias não constantes, 

com escores 1,2,3 e 4 variando entre todos os níveis S(CM)
2
.  

Um segundo critério alternativo foi usado para determinação do nível de maturidade das 

visões que apresentaram padrões contantes em torno do escore médio máximo igual a 4, 

significando que todas as práticas referentes aos níveis avaliados são plenamente existentes, 

como no caso da visão GPSL2 do PSL A com nível 4 de maturidade, Colaborativo, pois todas 

as práticas dessa visão, desde o nível 1 ao 4 são apontadas como plenamente existentes, logo a 

média aritmética simples (3,89) não traduz com precisão o verdadeiro nível de maturidade da 

visão. 

A associação entre os escores da escala de Likert (1,2,3,4) e os níveis S(CM)
2 

(1,2,3,4,5)
 

não
 
são simétricos e a determinação do nível 5 é condicionada à situação de práticas 

totalmente existentes em todas as questões da visão avaliada, caso o critério alternativo não 

existisse seria impossível de alguma visão e consequentemente algum PSL atingir nível 5 de 

maturidade, logo a associação das respotas aos níveis são dependentes de dois critérios 

distintos dados o padrão constante e não contante que os escores podem assumir. 

As 164 questões divididas nos grupos das seis visões avaliadas referem-se às melhores 

práticas relativas a cada um dos 5 níveis de maturidade S(CM)
2
. As melhores práticas que 

guiam o questionário estão listadas no quadro 3.2 desse Capítulo, sendo assim os pontos da 

escala significam: 1- NÃO ou INEXISTENTE; 2- EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO; 3- EXISTENTE PARCIALMENTE; 4- SIM ou EXISTENTE. 

As questões foram desenvolvidas seguindo a lógica das melhores práticas relativas a 

cada visão e aos níveis evolutivos de maturidade S(CM)
2
. O número de questões varia entre 

os níveis de uma mesma visão e entre as visões avaliadas, o que pode gerar escores 
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fracionados, sendo assim para maior detalhamento serão mantidos os escores fracionados na 

apresentação da pontuação de cada nível (apresentação nas tabelas), mas no momento de 

formulação da média de escores, o critério adotado e contido no modelo S(CM)
2
 é o de 

arredondamento para o inteiro inferior da escala, por exemplo, a média da pontuação nas 

questões do código GFOR 1.3 - 1.7, do PSL A foi de 3,60, como os valores da escala proposta 

assumem apenas valores inteiros e ordenados, levando em consideração que o modelo 

especifica que se um nível não atingiu pontuação máxima é que melhorias devem ser feitas 

para se avançar para o nível seguinte, a pontuação final é 3, sendo que a fração de 0,60 

expressa o fato que dentre as práticas elencadas naquele nível, algumas ainda não existem (1), 

estão em processos de estudos para implementação (2) ou existem parcialmente (3). 

Como citado anteriormente, a pontuação atingida em cada nível é calculado através do 

somatório simples da nota atribuída pelo respondente nas questões de cada nível i (1,2,3,4,5), 

de cada grupo de questões GFOR1;GPSL2;GETA3;GRHU4;GSTI5;GSMD6 dividido pelo 

numéro n de questões componentes do nível S(CM)
2
 em cada uma das seis visões, conforme a 

equação: 

 

 

Onde:  

GFOR1...GSMD6  Somatório da pontuação obtida na visão avaliada;  

ni  número de questões n do nível i (i = 1,2,3,4,5). 

Para obtenção do nível global de maturidade do PSL, associado às médias dos escores 

atribuídos às visões, adotou-se a seguinte relação: 

 Escore médio = 1-NÃO ou INEXISTENTE Nível de maturidade: 1- Indefinido; 

 Escore médio = 2-EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO 

Nível de maturidade: 2- Definido; 

 Escore médio = 3-EXISTENTE PARCIALMENTE Nível de maturidade: 3- 

Gerenciado; 

 Escore médio = 4-SIM ou EXISTENTE Nível de maturidade: 4- Colaborativo; 

 Escore médio = (4) SIM ou EXISTENTE EM 100% DAS PRÁTICAS DE TODOS OS 

NÍVEIS DE UMA VISÃO Nível de maturidade: 5- Liderança. 

(1) 
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3.3.4 Condução do teste piloto 

Não foi conduzido teste piloto do estudo de caso, sendo executado apenas um teste 

piloto para validação e correções do questionário. O questionário foi enviado para 6 pessoas 

que atuam com negócios logísticos tanto em organizações quanto na prática docente, sendo 

um gerente de uma empresa de distribuição de alimentos de abrangência nacional, uma 

gerente/proprietária de uma pequena transportadora regional, um trainee de uma empresa que 

presta serviços terceirizados de logística de cartões de crédito, uma economista do Banco 

Mundial que trabalhou 15 anos na instituição com surveys e pesquisas com questionário, um 

professor adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso que leciona as disciplinas de 

Logística e Marketing. 

As recomendações foram que o questionário cobria de forma global todos os aspectos 

relacionados ao négocio logístico de uma empresa, abrangendo o questionamento dos 3 níveis 

de decisão de uma empresa: Estratégico, Tático e Operacional, uma segunda recomendação 

foi que o questionário devia incorporar perguntas simples e objetivas nos primeiros níveis e 

terminasse com perguntas bem elaboradas mais ligadas as decisões estratégicas do PSL, sendo 

necessário correções para esse enquadramento. Outra recomendação foi a disponibilização do 

questionário em formato digital, para melhorar a taxa de retorno e o interesse pela pesquisa, 

assim como facilitar pela interface digital e banco de dados o tratamento e manipulação dos 

dados. 

Por fim houve também a crítica sobre a extensão do questionário, onde para se resolver 

essa recomendação sem alterar a profundidade a ser alcançada no PSL participante optou-se 

por direcionar partes do questionário para diferentes respondentes, que reponderiam em cada 

grupo de questões, entre 20 e 30 questões em um limite de tempo máximo de 10 minutos, isso 

conferiu o formato final do questionário multinível e fragmentado para as diferentes áreas 

funcionais (variáveis), respondido por um responsável de larga experiência e tempo de 

atuação em cada PSL. 
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4 ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

Nesse capítulo serão tratados e apresentados os resultados do presente trabalho, sob 

uma análise profunda em cada um dos três PSL selecionados para comporem o estudo de 

múltiplos casos. A contextualização e a realidade em que estão inseridos os PSL do setor 

ferroviário foi feita no Capítulo 2, sendo apresentado a seguir os resultados relativos a 

maturidade de cada prestador de serviço pesquisado. 

Primeiro realizou-se uma caracterização de cada PSL com o objetivo de detectar 

suas particularidades, características das operações logísticas e sistemas gerenciais 

(questões i-viii do questionário e pesquisa documental), em seguinda procedeu-se para a 

avaliação e análise da maturidade, através das respostas do questionário em cada nível do 

modelo S(CM)
2
 e em cada uma de suas seis visões, a partir disso a determinação da 

maturidade global de cada PSL. Os dados tratados foram colhidos durante o período de 

01 de Março de 2011 a 31 de Janeiro de 2012, através do questionário enviado aos PSL. 

4.1 Caracterização do PSL A 

De acordo com os dados referentes à parte de caracterização tratada nos itens i) à 

viii) do questionário aplicado ao PSL A, dados da Agência Nacional dos Transportes 

Terrestres (ANTT, 2010b), dados do Anuário Estatístico de Transportes Terrestres 

referente ao ano de 2009 e do sítio eletrônico do PSL, o mesmo possui sua concessão 

ferroviária e presta serviços logísticos na região Sul do Brasil. O portfólio de serviços 

atende principalmente a clientes produtores de materiais cerâmicos, carboníferos, 

transporte e embarque de contêneires e alguns produtos agrícolas. Segundo o gerente 

respondente, o PSL se enquadra enquanto ao porte como média empresa (classificação 

BNDES) com receita brutal anual na faixa de R$16 a R$ 90 milhões. 

O PSL A não possui atuação internacional. Além dos clientes produtores de 

materiais carboníferos e cerâmicos, oferta ainda serviços logísticos integrados via 

intermodalidade de transporte de contêneires e embarque para exportação em um dos 

portos brasileiros da região Sul. O PSL A utiliza e opera através de uma divisão 

subsidária, apenas um terminal de cargas (Terminal Intermodal), posicionado 

estrategicamente no maior pólo cerâmico do Brasil. O PSL utiliza o local para suporte aos 

serviços de embarque de contêineres transportados até o porto, esses serviços de suporte 

são: Recepção de carga, armazenagem, separação de lotes, posicionamento do contêiner 
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vazio, estufagem de contêiner, peação da carga, lacração, registro fotográfico da 

operação, emissão de relatórios gerenciais e transporte, controle de estoque e 

monitoramento, este terminal é autorizado pela Receita Federal a operar como Unidade 

Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (REDEX). 

Além dos clientes aos quais oferece serviços de operações dedicadas de 

conteinêires, o PSL A estende ainda a atuação logística além do transporte ferroviário de 

cargas, através da mesma subsidiária que opera o Terminal Intermodal, para a operação e 

gestão das atividades de descarga, movimentação e abastecimentos de silos de carvão, 

responsável pelas operações de suprimento de carvão mineral para uma usina termelétrica 

cliente. 

Em relação aos sistemas gerenciais, o PSL A possui um sistema de gerenciamento 

ferroviário que fornece em tempo real informações sobre o volume e classificação de 

carga de cada vagão, quantidade de viagens realizadas pelo mesmo, o trecho em que se 

localiza, o pátio e linha que ocupa e o veículo ferroviário e cliente a que pertence, além 

de disponibilizar vários relatórios gerenciais e consulta via web. 

A estrutura operacional possui dois subsistemas de controle de operações: (1) 

Rastreamento via Global Positioning System (GPS), para monitoramento dos veículos 

ferroviários, permitindo monitorar sua velocidade e localização exata, estabelecendo 

contato direto do controlador de tráfego com a cabine da locomotiva; (2) Computador de 

bordo, responsável por executar o registro de eventos, medição de consumo de 

combustível e monitoramento das variáveis de programação das operações. 

Em relação às operações de manutenção da estrutura operacional, o PSL A, através 

da subsidiária citada anteriormente fornece tanto serviços de recuperação e modernização 

de material rodante, como serviços de operação e gestão da manutenção industrial nas 

atividades de descarga, movimentação e abastecimentos de silos e suprimento de carvão 

mineral para usina termelétrica. 

No que diz respeito ao sistema de gestão organizacional, o PSL A possui 

implantado um Sistema de Gestão Corporativo, denominado Sistema de Gestão Integrada 

de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional – SGC, baseado na 

Gestão pela Qualidade, consolidado por meio da certificação ISO 9001:2000, 

incorporando ao sistema requisitos das normas ISO 14001 (gestão ambiental), e também 

a norma 18001, de saúde e segurança ocupacional e um programa de 5S também faz parte 

do sistema de gestão. 
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4.1.1 Avaliação da maturidade do PSL A em cada visão S(CM)2 

O respondente do questionário do PSL A nas seis visões foi um gerente de 

planejamento, com tempo de atuação no cargo maior que 10 anos, sendo que possui 

atuação na empresa maior que 15 anos, segue nas tabelas 4.1 à 4.6 a apresentação dos 

escores atingidos na escala de Likert e a associação com a média de maturidade em cada 

visão S(CM)
2
, obtidos com a utilização dos dois critérios adotados e associação da média 

de classificação na escala de Likert aos níveis de maturidade S(CM)
2
. 

 Gestão de Fornecedores: GFOR1 

A visão GFOR1 recebeu classificação 3 na escala de Likert, o que corresponde que 

as melhores práticas componentes das questões dessa visão existem parcialmente, 

associando essa classificação a um nível de maturidade 3, Gerenciado, do modelo 

S(CM)
2
. O nível Gerenciado indica que o PSL A tem definido os procedimentos e 

estabelecido o que medir e como gerenciar os processos de negócios relativos a gestão de 

fornecedores, além dessas ações, este nível define que a empresa tomou medidas para 

integrar e coordenar os processos internos e sistemas que são correlacionados às melhores 

práticas de gestão de fornecedores.  

O grupo de questões 01, GFOR1, é composto por 21 questões distribuídas segundo 

as melhores práticas da literatura dentre os cinco níveis de avaliação do modelo utilizado. 

A pontuação máxima que pode ser atingida nessa visão é 84 pontos, sendo que o escore 

alcançado nas respotas foi de 74 pontos, gerando uma média de 3,52, que conforme os 

primeiro critério adotado, assume na pontuação inteira, o escore médio de 3 de práticas 

parcialmente existentes e se associa ao nível Gerenciado de maturidade (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Fornecedores –PSL A 

Variável de controle 

Gestão de Fornecedores 

Código: GFOR1 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GFOR 1.1 - 1.2 1-Indefinido 2 8 4 4 

GFOR 1.3 - 1.7 2-Colaborativo 5 18 3,60 3 

GFOR 1.8 - 1.11 3-Gerenciado 4 12 3 3 

GFOR 1.12 - 1.15 4-Colaborativo 4 13 3,25 3 

GFOR 1.16 -1.21 5-Liderança 6 23 3,83 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

21 74 74/21 = 3,52  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Como pode ser observado na tabela 4.1, os dois primeiros níveis, Indefinido e 

Definido, apresentam bom desempenho de pontuação, sendo que o nível 1 atingiu a 
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classificação de melhores práticas existentes (4) e o nível 2, a classificação 3, em que as 

melhores práticas apresentadas são existentes parcialmente, na verdade apenas duas das 

cinco práticas elencadas receberam essa classificação, sendo as práticas de 

monitoramento do nível de serviço dos fornecedores e registro de incoterms em contratos 

com fornecedores internacionais, as três práticas restantes são plenamente existentes. 

Os níveis Gerenciado e Colaborativo apresentaram o pior desempenho dentre todos 

os cinco avaliados, na verdade esse nível composto por questões referentes as decisões 

táticas, revelam problemas e falta de desenvolvimento por parte do PSL referente às 

práticas elencadas na questões GFOR1.3 à 1.15. 

No nível 3, a prática de implantação e documentação de procedimentos para 

avaliação do nível de serviço dos fornecedores, foi classificada como inexistente, e 

classificadas como existentes parcialmente as práticas de desenvolvimento e integração 

de fornecedores, nível de integração/desenvolvimento entre fornecedores e processos do 

PSL, critérios de investimento no desenvolvimento de fornecedores e do seu nível de 

serviço. A classificação 3, de práticas parcialmente existentes, contidas nos níveis 3 e 4, 

conduzem à evidências de que melhorias no planejamento e nas decisões táticas desses 

níveis devem ser priorizadas entre todas as outras, principalmente no que diz respeito a 

gestão do nível de serviço, desenvolvimento e integração de fornecedores. 

As melhores práticas componentes do nível Liderança, relacionadas 

majoritariamente as decisões e ações estratégicas, surpreendentemente obtiverem um 

desempenho próximo a 4, indicando que apesar de desenvolvimento moderado no âmbito 

tático (níveis 3 e 4), o PSL A desenvolve parcialmente práticas colaborativas ao longo da 

cadeia de suprimentos com seus fornecedores. Apenas uma prática recebeu classificação 

3 nesse subgrupo (GFOR1.16) referente a existência parcial de projetos conjuntos com 

fornecedores para desenvolvimento de novos produtos utilizados pelo PSL, o restante das 

práticas são plenamentes existentes de acordo com o respondente. 

Chama atenção o fato do melhor desempenho de maturidade das práticas 

relacionadas a colaboração PSL-fornecedor (GFOR1.16–1.21) e um desempenho inferior 

das práticas relacionadas a gestão e monitoramento do nível de serviço dos fornecedores, 

de processos de integração formal (contratual) e desenvolvimento/ investimento em 

fornecedores e produtos, isso possui ligação com a condição de que o PSL não estabelece 

relações contínuas e contratuais com fornecedores, sendo essas relações esporádicas em 

momentos de compra de material rodante e tecnologia de operações, ações pontuais que 
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ocorrem em espaços de tempos longos, tanto pelo engenharia financeira dessas ações, 

quanto pela vida útil longa desses equipamentos e demais componentes. Em resumo, o 

PSL prefere proceder ao mercado spot e contratar/comprar o fornecimento de 

equipamentos e materiais de que necessita, não estabelecendo relações contratuais 

duradouras com fornecedores, através de desenvolvimento conjunto de projetos e do 

próprio fornecedor, integração, gestão e monitoramento contínuo do nível de serviço 

ofertado pelos fornecedores chaves. 

 Gestão da Produção de Serviços Logísticos: GPSL2 

O grupo de questões GPSL2 é composto por 28 questões distribuídas segundo as 

melhores práticas da literatura dentre os cinco níveis de avaliação do modelo utilizado. A 

pontuação máxima que pode ser atingida nessa visão é 112 pontos, sendo que o escore 

total atingido foi de 108 pontos, gerando uma média de 3,86. 

Conforme a tabela 4.2, a visão Gestão da Produção de Serviços Logísticos obteve 

média de escores 4, desde o nível Indefinido ao Colaborativo. De acordo com o segundo 

critério adotado esse padrão constante de médias dos escores máximos indica uma 

classificação que se associa a um nível de maturidade 4, Colaborativo. As implicações da 

classificação nesse nível são de que o PSL A tem procedimentos definidos, estabelecendo 

o que medir e como gerenciar os processos de negócios relativos a uma das funções 

centrais do negócio logístico, além dessas ações, este nível define que o PSL tomou 

medidas para a gestão dos sistemas de produção de serviços, colaborando/integrando 

fornecedores, clientes, parceiros e demais membros da cadeia de suprimentos, guiando os 

processos internos e externos relativos a produção/prestação do serviço logístico sob às 

melhores práticas dessa visão. 

Através da análise da pontuação alcançada para as questões GPSL2, representados 

na tabela 4.2, fica claro o desempenho superior obtido nessa visão, tanto em comparação 

ao desempenho da visão GFOR1, quanto em comparação a pontuação máxima possível. 

Isso é evidenciado pelo julgamento do respondente da Existência de melhores práticas 

nas questões GPSL2.22–2.43 dos níveis 1 (Indefinido), 2 (Definido) e 3 (Gerenciado) e 4 

(Colaborativo). 

O nível 5, Liderança, apresentou o pior desempenho em relação aos níveis 

anteriores, com média 3,50, mais especificamente as práticas de gerenciamento dos 

processos logísticos físicos e administrativos dos clientes, custos mínimos entre os 

principais concorrentes e lucratividade foram aquelas especificadas como (3) 
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parcialmente existentes, significando que melhorias no que diz respeito a mensuração, 

melhoria contínua e desenvolvimento contínuo de práticas estratégicas de longo prazo 

com parceiros, clientes e demais agentes que fazem parte da prestação de serviços 

logísticos e que posicione o PSL na liderança em relação aos concorrentes são ações 

prioritárias para evolução da maturidade do PSL A para o nível 5 na visão GPSL2.  

Tabela 4.2 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão da Produção de Serviços 

Logísticos – PSL A 

Variável de controle 

Gestão da Produção de 

Serviços Logísticos 

 Código: GPSL2 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GPSL 2.22 – 2.23 1-Indefinido 2 8 4 4 

GPSL 2.24 - 2.33 2-Colaborativo 10 40 4 4 

GPSL 2.34 - 2.37 3-Gerenciado 4 16 4 4 

GPSL 2.38 - 2.43 4-Colaborativo 6 24 4 4 

GPSL 2.44 - 2.49 5-Liderança 6 21 3,50 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

28 109 109/28 = 3,89  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Estoques, Transportes e Armazenagem: GETA3 

A visão GETA3 obteve assim como outras visões do PSL A, classificação 3 na 

escala de Likert, significando que as práticas referenciadas na literatura e que segundo os 

autores conduzem à maturidade são parcialmente existentes, essa classificação associa-se 

a um nível de maturidade 3, Gerenciado, conforme apresentado na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Estoques, Transportes e 

Armazenagem – PSL A 

Variável de controle 

Gestão de Estoques, 

Transportes e Armazenagem 

Código: GETA3 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GETA 3.50 - 3.51 1-Indefinido 2 8 4 4 

GETA 3.52 - 3.56 2-Colaborativo 5 18 3,60 3 

GETA 3.57 - 3.61 3-Gerenciado 5 19 3,80 3 

GETA 3.62 - 3.67 4-Colaborativo 6 20 3,33 3 

GETA 3.68 - 3.76 5-Liderança 9 28 3,11 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

27 93 93/27 = 3,44  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

A existência parcial de melhores práticas de transportes, estocagem/armazenagem 

para o PSL A na visão GETA3, resulta na situação de que o PSL tem definido 

procedimentos e estabelecido o que medir e como gerenciar os processos de negócios-
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chaves relativos a uma das visões que configura as atividades básicas e foco de um PSL, 

além dessas ações, este nível define que o prestador tomou medidas, adota políticas, 

programas e executa práticas/ações para integrar e coordenar os processos internos de 

apoio aos sistemas de transportes, estoques/armazenagem e o seu gerenciamento. 

A visão GETA3 obteve média de escores 4 (Práticas existentes) no nível 1, e média 

de escores 3,60, 3,80, 3,33 e 3,11 nos níveis 2,3,4 e 5 respectivamente. Os níveis 2 e 3 

(GETA3.52–3.61) apresentaram um desempenho similar visão GFOR1, com classificação 

de práticas existentes (4) na maioria das questões com exeção, da questões GETA3.52 

sobre a percepção pelos especialistas funcionais da empresa de que as três atividades 

básicas de transporte, estocagem/armazenagem são centrais para o sucesso do negócio da 

prestação do serviço logístico; GETA3.54 relativa a adoção de tecnologias, métodos e 

práticas de gestão das três atividades no canal logístico físico; GETA3.57 que se refere a 

existência ao planejamento das operações relacionadas a localização, da utilização de 

estratégias, políticas e métodos que otimizem as tarefas de roteirização e processamento 

de pedidos, que foram classificadas pelo respondente como parcialmente existentes (3), 

necessitando de melhorias nessas práticas para desenvolvimento da maturidade plena na 

visão. 

Por fim, os níveis 4 e 5 (GETA3.62–3.76) obtiveram valores de escores médios, 

decrescendo em relação aos níveis iniciais referentes as práticas operacionais e táticas. 

As práticas classificadas como existentes parcialmente (3) e que precisam ser 

melhoradas nos níveis 4 e 5 são: Procedimentos implementados e documentados para 

determinação do grau de integração funcional entre a função transporte, 

estoque/armazenagem e demais funções do PSL; Iniciativas de coordenação por parte do 

PSL dos processos de integração dos parceiros logísticos; Consideração dos parceiros nas 

decisões de planejamento e gestão do canal logístico; Indicadores de avaliação de 

operações logísticas dos parceiros; Planos de contigências para eventos aleatórios que 

interferem nos serviços logísticos prestados; Funcionários de clientes integrados a equipe 

interna de transportes, estocagem/armazenagem; Projetos completos para oferecer aos 

clientes, serviços físicos e gerenciais no curto prazo.  

A questão GETA3.70 obteve classificação de não existente (1), ela se refere a 

atividades de transportes, estoques/armazenagem Just in time. A questão GETA3.72 

referente a práticas Vendor Managed Inventory (VMI) recebeu classificação (2), em 

processo de estudos para implementação.  
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Ações prioritárias na presente visão avaliada devem ser concentradas nos níveis 4 e 

5, principalmente nas chamadas práticas avançadas da cadeia de suprimentos, como 

operaçãos Just in Time, VMI, RFID, sistemas TI/SI, além do aspecto gerencial relativos a 

integração e colaboração PSL-cliente-parceiros logísticos. 

 Gestão de Recursos Humanos: GRHU4 

Conforme a tabela 4.4, a visão Gestão de Recursos Humanos (GRHU4.77–4.101) 

obteve classificação 3 na escala de Likert, significando que as práticas inseridas na 

mesma são parcialmente existentes, essa classificação associa-se a um nível de 

maturidade 3, Gerenciado. A existência parcial de melhores práticas de Gestão de 

Recursos Humanos, conduz à evidências de que o PSL A tomou medidas, adota políticas, 

programas e executa práticas/ações para integrar e coordenar os processos que fazem 

referência a qualquer ação relativa aos funcionários da organização, desde do 

envolvimento com a empresa e o ambiente de trabalho, ações de treinamento e 

desenvolvimento da cultura de trabalho e dos funcionários, projetos de melhoria das 

condições de trabalho, desenvolvimento de lideranças, estratégias de participação, 

gratificação, retenção do capital intelectual, gestão do conhecimento, entre outras. 

Tabela 4.4 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão Recursos Humanos – PSL A 

Variável de controle 

Gestão de Recursos Humanos 

Código: GRHU4 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GRHU 4.77 – 4.78 1-Indefinido 2 8 4 4 

GRHU 4.79 - 4.83 2-Colaborativo 5 18 3,60 3 

GRHU 4.84 - 4.89 3-Gerenciado 6 21 3,50 3 

GRHU 4.90 - 4.94 4-Colaborativo 5 20 4 4 

GRHU 4.95 - 4.101 5-Liderança 7 24 3,43 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

25 91 91/25 = 3,64  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

O desempenho da pontuação e dos escores médios em cada nível da visão GRH4 

foi praticamente semelhante ao desempenho das demais visões analisadas, com práticas 

existentes nos primeiros níveis e um desempenho inferior nos últimos níveis, 

Colaboração (4) e Liderança (5). Nessa visão, as práticas do nível Colaboração obtiveram 

um desempenho superior, obtendo a classificação de práticas existentes (escore 4) em 

todas as questões levantadas. 

As questões GRHU4.79–489, relativas aos níveis 1 e 2, receberam classificação 

média de práticas parcialmente existentes, conforme expresso na tabela 5.4, sendo que a 
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adoção de programas implantados e documentados de avaliação da performance em 

recursos humanos, motivação e retenção de profissionais, a prática de busca de perfis 

internos para ocupação de perfis em cargos superiores e a prática de medição e análise da 

perda de produtividade causada por turnover, devem ser priorizadas em um planejamento 

de melhorias para atingirem a existência plena e alavancarem a maturidade da gestão em 

recursos humanos e em um contexto global do PSL A. 

Especificamente as práticas do nível 5 que devem prioritáriamente serem 

melhoradas para existência plena são: A concepção do capital intelectual e humano como 

o mais importante dos recursos da organização; A facilitação, melhoria e mensuração do 

trabalho em equipe; Gestão do conhecimento organizacional e Especialização do corpo 

gerencial em cursos de Gestão de Pessoas. 

Como observado no padrão do comportamento dos escores do nível 5 das visões já 

analisadas, esse subgrupo de questões é o que vem apresentando o pior desempenho entre 

os demais, situação que pode ser considerada natural, pois a definição de maturidade e a 

própria formulação do modelo utilizado, parte do entendimento que a empresa amadurece 

sob um desenvolvimento gradual e contínuo através dos níveis evolutivos, desde o mais 

inferior, relativo ao nível 1 até o mais desenvolvido no nível 5, logo o PSL A deve 

evoluir e adotar melhorias contínuas para avançar nas práticas estratégicas que podem lhe 

estalecer na liderança de prestação de serviços logísticos ferroviários no setor. 

 Gestão de Sistemas de Informação e Tecnologia: GSIT5 

De acordo com a tabela 4.5, a visão GSIT5 apresentou nível de maturidade 4, 

Colaborativo, devido à associação ao padrão de escores de médias constantes igual a 4 

(exceto a média do nível 2 = 3,89), de práticas plenamente existentes nos níveis 

Indefinido, Definido, Gerenciado e Colaborativo, com exceção da questão GSIT4.107: “O 

sistema de tecnologia da Informação e Comunicação possui capacidade analítica ampla 

para apoio de tomada de decisões?”, que recebeu a pontuação 3, indicado que o sistema 

de TI/SI possui capacidade restrita/parcial de apoio a decisão gerencial. 

De acordo com os resultados expressos na tabela 5.5, o subgrupo de questões 

relativas às decisões estratégicas e que correspondem as práticas que conduzem o PSL a 

liderança sob esta visão, obteve um desempenho pior que todas as outras visões, duas 

práticas componentes desse subgrupo foram apontadas como inexistentes, entre elas a 

existência de plataforma de TI para condução de negócios em mercados eletrônicos do 

tipo Business-to-Business e Business-to-Consumer (B2B, B2C) respectivamente, o que 
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não necessariamente dá suporte à conclusões de que essas práticas precisam 

prioritariamente de adoção ou melhorias, pois a empresa pelo aspecto de seus produtos 

(serviços), pode priorizar outras formas de condução de negócios com seus clientes no 

canal logístico. 

Por fim, o nível de maturidade 4, Colaborativo, da visão GSIT5, indica que o PSL 

A tomou medidas, adota políticas, programas e ações para integrar e coordenar os 

processos internos e externos relativos a gestão dos sistemas de informação e tecnologia, 

estabelecendo procedimentos para essa função colaborar com fornecedores, clientes, 

parceiros e demais membros da cadeia de suprimentos no que diz respeito a ações 

diretamente vinculadas ao desenvolvimento e implementação de sistemas de informação 

e gestão da tecnologia de processos logísticos, a implementação de soluções tecnológicas, 

tais como sistemas EDI, ERP, ECR, sistemas de gestão de armazenagem, automação e 

manutenção de equipamentos e veículos, documentação, padronização e coleta de dados 

do processo de prestação de serviço ferroviário. 

Tabela 4.5 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de 

Informação e Tecnologia –PSL A 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Informação e Tecnologia 

Código: GSIT5 

Nível S(CM)
2
 Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GSIT 5.102 - 5.104 1-Indefinido 3 12 4 4 

GSIT 5.105 - 5.113 2-Colaborativo 9 35 3,89 4 

GSIT 5.114 - 5.119 3-Gerenciado 6 24 4 4 

GSIT 5.120 - 5.123 4-Colaborativo 4 16 4 4 

GSIT 5.124 - 5.126 5-Liderança 3 6 2 2 

Total Nível de 4 

Colaborativo 

25 93 93/25 = 3,72  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Sistemas de Medição de Desempenho: GSMD6 

Com nível 3 de maturidade, Gerenciado, e média de escores de 3,60 (Práticas 

parcialmente existentes) sobre as melhores práticas da visão GSMD6, o que se observa é 

o mesmo padrão de maturidade das demais visões avaliadas, ou seja, existência plena das 

práticas dos primeiros níveis, e existencia parcial e necessidades prioritárias de melhorias 

a partir dos níveis intermediários (3 e/ou 4) (Tabela 4.6). 

Diante disso as melhorias prioritárias verificadas junto às respostas do questionário 

que receberam classificação de parcialmente existentes (GSMD6.130–164 da tabela 4.6), 

devem ser direcionadas nas práticas de medição e monitoramento do desempenho dos 
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custos de prestação dos serviços logísticos ofertados; objetivos estratégicos de mercado; 

aprendizagem e crescimento organizacional; fornecedores que trabalhem com políticas e 

sistemas de medição de desempenho de suas operações e gestão; acesso ao histórico de 

desempenho de fornecedores e parceiros logísticos; indicadores de desempenho bem 

definidos (KPI) e recompensas de resultados. 

Tabela 4.6 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de Medição de 

Desempenho – PSL A 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Medição de Desempenho 

Código: GSMD6 

Nível S(CM)
2
 Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GSMD 6.127 - 6.129 1-Indefinido 3 12 4 4 

GSMD 6.130 - 6.137 2-Colaborativo 8 31 3,87 3 

GSMD 6.138 - 6.146 3-Gerenciado 9 32 3,55 3 

GSMD 6.147 - 6.155 4-Colaborativo 9 27 3 3 

GSMD 6.156 - 6.164 5-Liderança 9 35 3,89 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

38 137 137/38 = 3,60  

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

4.1.2 Análise da maturidade global do PSL A  

A maturidade de cada visão avaliada através da pontuação obtida nas 164 questões 

respondidas pelo PSL A é expressa pelo gráfico radar da figura 4.1. A maturidade global 

3 foi obtida através da média de maturidade das seis visões (3+4+3+3+3+4+3)/6= 3,33. 

 

Figura 4.1 – Gráfico radar dos níveis de maturidade das visões avaliadas no PSL A 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

O PSL A apresentou média global de escores igual a 3,33 que se associa ao nível 

Gerenciado de maturidade, não conseguindo atingir em todas a visões os estágios de 
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integração/colaboração e posteriormente de liderança na cadeia de suprimentos. A forma 

de associação do escore médio na escala de Likert com os níveis de maturidade S(CM)
2 

e 

o resultado global de maturidade do PSL A é expressa no esquema da figura 4.2. 

(1) 

Indefinido 

(2) 

Definido

PSLA

(3)

 Gerenciado

(4) 

Colaborativo

(5) 

Liderança

(1)
Não/

Inexistentes

(2)
Em processo de 

estudos para 

implementação

(3)
Existentes 

parcialmente

(4)
Sim/

Existentes 

Escala para respostas sobre Melhores Práticas adotadas pelo PSL A

Níveis de maturidade S(CM)2 

Maturidade global do 

PSL A 

Associação da escala aos níveis 

de maturidade S(CM)2 

 
Figura 4.2 – Maturidade global do PSL A 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

A tabela 4.7 apresenta a frequência de respostas sobre a existência de melhores 

práticas componentes de cada nível (1,2,3,4,5) nas 6 visões S(CM)
2
. 

O estágio Gerenciado indica que o PSL A possui práticas de operações e gestão da 

prestação dos serviços logísticos com procedimentos definidos, com clareza do que 

medir, como gerenciar, avaliar e melhorar os processos internos e a gestão das 

áreas/departamentos relativos a cada visão. Existe a integração funcional das áreas, dos 

processos e sistemas de gestão do PSL, mas ainda a colaboração e adoção de melhores 

práticas com processos extendidos pelas cadeias de suprimentos nas quais o PSL oferta 

seus serviços e que se situam além dos limites da empresa e a liderança na prestação de 

serviços logísticos são os estágios a serem alcançados pela determinação de mapas de 

melhorias e evolução do nível de maturidade médio. 

A constatação do nível Gerenciado nas práticas do PSL A, ganha evidência quando 

se verifica os escores obtidos no nível 1 e 2 de todas as seis visões avaliadas, atingindo a 

pontuação máxima na maioria da questões (classificação na escala de Likert = 4, que 

significa que as práticas elencadas naquele nível são existentes), apontando que os 

processos existentes com abrangência nas seis áreas funcionais que constituem as visões 

do modelo utilizado possuem documentação e obedecem a procedimentos padrões, além 

de possuirem projetos/programas implementados para identificação, correção e melhoria 
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de problemas na prestação do serviço logístico. Verificando-se assim que os processos 

são bem compreendidos e definidos em seu escopo e gestão, as áreas funcionais do PSL 

não se encontram na condição de silos funcionais, colaboram de forma regular e os 

processos de produção e gestão são relativamente integrados. 

Tabela 4.7 – Frequência de escores em cada nível S(CM)
2
 - PSL A

 
 

Nível S(CM)
2
/ 

Total de 

questões
 

Classificação 

Melhores práticas  

Código das questões  Frequência 

(%) 

1 

(14 questões) 
4  

(Práticas existentes) 

GFOR 1.1 –1.2; GPSL 2.22–2.23; 

GETA 3.50 –3.51; GRHU 4.77 –4.78; 

GSIT 5.102–5.104; GSMD 6.127–6.129 

 

100% 

2 

(42 questões) 

 

 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes)  

GFOR1.3;1.4;1.7;GPSL2.24–2.33; 

GETA3.52;3.54;GRHU4.79;4.80;4.83; 

GSIT5.106–5.113;  

GSMD6.130–6.135;6.137 

GFOR1.5;1.6;GETA3.53;3.55;3.56; 

GRHU4.81;4.82; GSIT5.105;GSMD6.136 

 

78,57% 

 

 

 

21,43% 

3 

34 (questões) 
 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

1 

(Práticas não existentes) 

GFOR1.9–1.11;GPSL2.34–2.37; 

GETA3.59–3.61; GRHU4.84–4.86;  

GSIT5.114–5.119; 

GSMD6.138;6.142;6.143;6.145;6.146 

GFOR 1.10; GETA3.57;GRHU4.87–4.89;  

GSMD6.139–6.141;6.144 

 

GFOR 1.8 

 

 

70,60% 

 

 

26,47% 

 

2,94% 

4 

(34 questões) 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

GFOR1.15; GPSL 2.38–2.43; 

GRHU 4.90 –4.94; GSIT 5.120–5.123; 

GSMD6.147;6.148;6.150; 6.152;6.155; 

GFOR1.12–1.14;GETA3.62;3.65–3.6;7 

GSMD6.149;1.151;1.153;1.154 

 

70,59% 

 

 

29,41% 

5 

(40 questões) 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de 

estudos para implementação) 

1 

(Práticas não existentes) 

GFOR 1.17–1.21; GSIT5.126;  

GPSL2.45;2.46;2.48; 

GETA3.68;3.69;3.74;3.76; 

GRHU4.96;4.97;4.99;4.101; 

GSMD6.156–6.161;6.163;6.164 

GFOR 1.16; GPSL2.44;2.47;2.49; 

GETA3.71;3.73;3.75; 

GRHU4.95;4.98;4.100;GSMD6.162 

 

GETA3.72 

 

 

GETA3.70; GSIT5.124;5.125 

 

 

62,5% 

 

 

 

27,5% 

 

 

2,5% 

 

 

7,5% 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Conforme a tabela 4.7, a frequência de respostas que apontam a existência das 

melhores práticas componentes das 164 questões elencadas no questionário aplicado, foi 

de 100% para o nível 1 de todas as seis visões e 78,57% paras aquelas pertencentes ao 

nível 2, sendo 9 questões apontadas como práticas existentes parcialmentes. A partir do 
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nível 3, que foi o identificado para a maturidade do PSL A, as percentagens de práticas 

existentes, pontuadas com o escore 4 se estabilizam em torno de 70%, com 70,60% no 

próprio nível 3 (7 questões obtiveram escore 3, de práticas existentes parcialmente e 1 

questão escore 1 de prática inexistente), 70,59% no nível 4 e 62,5 no nível 5. O nível 5 

como já evidenciado nas análises de cada visão, obtiveram o pior desempenho de 

pontuação dentre os cinco níveis. 

As evidências detectadas tanto na análise individual em cada uma das seis visões 

avaliadas como na análise da freqüência dos escores atribuídos as questões em cada nível 

S(CM)
2
 da tabela 4.7, confirmam que o PSL A se encontra no nível 3 de maturidade, 

Gerenciado, representando um desenvolvimento de maturidade intermediário e interno ao 

PSL, onde melhorias significativas dever ser priorizadas para a evolução para os dois 

níveis superiores através do desenvolvimento de práticas extendidas e estratégicas de 

liderança, coordenação, colaboração e integração na cadeia de suprimentos. 

4.2 Caracterização do PSL B 

Os dados apresentados na caracterização foram levantados no Questionário (itens i 

a viii) e documentos da ANTT (2010b), Anuário Estatístico dos Transportes Terrestres 

referente ao ano de 2009 e do sitío eletrônico do PSL B.  

O PSL B concentra sua extensão ferroviária na Região Sul, assim como o PSL A, 

mas estende a abrangência dos seus serviços logísticos ao Centro Oeste e Paraguai. 

O PSL B se enquadra como pequena empresa, com receita operacional bruta entre 

R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões (classificação BNDES). O portfólio de serviços desse 

PSL atende a 28 clientes principais, ligados a atividades do agronegócio (logística de 

abastecimento de insumos do porto aos produtores e logística de distribuição de produtos 

agropecuários no sentido inverso), sendo os principais produtos transportados em relação 

aos insumos, o adubo, fertilizante, calcário, potássio, nitrato, fosfato, uréia, óleo diesel, 

além de cimento, e sulfato de amônia para empresas frigoríficas. Quanto aos produtos 

finais derivados da atividade do agronegócio, o maior volume de produtos transportados 

em toneladas corresponde aos produtos de clientes de indústrias frigoríficas (contêineres 

frigorificados) e commodities agrícolas e derivados como o farelo de soja, soja em grãos, 

óleo de soja, trigo e milho. 

Devido ás características dos produtos nos quais baseia seus serviços, o PSL B 

possui operações de integração intermodal, principalmente referente à integração 
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rodoferroviária de transbordo de commodities agrícolas, e integração PSL-cliente, via 

suplemento de capacidade e tecnologia instalada por parte do cliente interessado, através 

de centros logísticos dentro dos terminais do PSL. Ainda conta com operações 

internacionais de embarques ferroviários e recebimentos de produtos do Paraguai, através 

de Estação Aduaneira Interior (EDI) que concentra suas atividades através de um porto 

seco no principal terminal do PSL B com parceiros que embarcam produtos a granel e 

cargas gerais no Paraguai e na região de abrangência da ferrovia no Brasil. 

O PSL B possui dois terminais logísticos (Terminal 1 e 2) que agregam, como já 

enfatizado centros logísticos de diversos clientes, localizados em dois extremos na 

abrangência da ferrovia. 

Em relação à integração PSL-cliente, a mesma é básica, se restringindo as 

operações logísticas de transporte, estocagem e armazenagem, e classificada segundo o 

tipo de cliente em interno, sendo aqueles clientes que operam suas próprias instalações 

dentro dos dois centros de operações do PSL (Terminais Ferroviários), e aqueles 

classificados como externos, que são todos os clientes aos quais o PSL presta serviço, 

mas que não possuem instalações conjuntas ou dedicadas. Não existe a constatação de 

integração no sentido operações-gerenciamento (serviços físicos e adminsitrativos). 

O terminal 1, central do PSL B é gerenciado sob a política de integração 

operacional PSL-cliente, no que diz respeito a capacidade instalada do terminal, onde 

clientes instalam desde silos graneleiros, até moegas ferroviárias, elevadores e outros 

tipos de projetos integrados aos serviços ferroviários, principalmente para apoiar os 

negócios relacionados as commodities agrícolas e fertilizantes. O terminal 2 é gerenciado 

pelo PSL B, mas é de propriedade de uma cooperativa que mantém parceria logística, 

além dessa parceria, o PSL B exerce no terminal 2 serviços logísticos (carga/descarga) 

em conjunto com outro agente PSL do setor ferroviário, que executa a logística desse 

ponto até o porto de Paranaguá-PR. 

4.2.1 Avaliação da maturidade do PSL B em cada visão S(CM)2 

Dois respondentes preencheram o questionário aplicado ao PSL B, sendo 

respectivamente, um gerente de Recursos Humanos que preencheu o grupo de questões 

relativas às visões de Gestão de Recursos Humanos (GRHU4) e Gestão de Sistemas de 

Medição do Desempenho (GSMD6), possuindo atuação no cargo maior que 5 anos e na 

empresa maior que 15 anos. O segundo respondente foi um operador de produção com 
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atuação maior que 5 anos no cargo e na empresa, preenchendo os grupos restantes de 

questões (GFOR1, GPSL2, GETA3 e GSIT5). 

 Gestão de Fornecedores: GFOR1 

Conforme expresso na tabela 4.8, o desempenho do PSL B nas 21 questões da visão 

GFOR1 foi abaixo do desempenho dessa mesma visão/função no PSL A. A visão GFOR1 

obteve média geral de pontuação igual a 2,86, que se associa a um nível de maturidade 2, 

Definido, indicando que em média, a pontuação das melhores práticas abordadas nessa 

visão estão em processo de estudos para implementação, isso não quer dizer que as 

práticas elencadas sejam totalmente inexistentes, pois a média reflete a somatória da 

pontuação em todos os níveis e havendo questões com escores baixos de 1 e 2, o reflexo 

sobre a média é imediato, significando que apesar de algumas questões pontuarem o 

escore 4 de melhores práticas existentes, o PSL B precisa melhorar as práticas de 

pontuações 1 e 2, dadas como inexistentes, adotando plenamente essas práticas para 

desenvolver a maturidade, evoluindo além do nível 2, caracterizado pelo modelo S(CM)
2
 

como um nível que reflete a imaturidade logística.  

Tabela 4.8 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Fornecedores – PSL B 

Variável de controle 

Gestão de Fornecedores 

Código: GFOR1 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GFOR 1.1 - 1.2 1-Indefinido 2 7 3,5 3 

GFOR 1.3 - 1.7 2-Colaborativo 5 15 3 3 

GFOR 1.8 - 1.11 3-Gerenciado 4 12 3 3 

GFOR 1.12 - 1.15 4-Colaborativo 4 12 3 3 

GFOR 1.16 -1.21 5-Liderança 6 14 2,33 2 

Total Nível 3 

Gerenciado 

21 60 60/21 = 2,86 (2)Existente  

parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

O nível de maturidade obtido pelo PSL B na visão gestão de fornecedores, indica 

que o prestador de serviço possui nessa função gerencial, processos de operações e de 

gestão definidos, compreendidos e documentados, mas a integração funcional (interna) 

com as demais áreas da empresa inexiste, a função GFOR1 é isolada, contribuindo para a 

existência de silos funcionais, havendo pouco esforço formal para integrar os diversos 

processos internos (fisícos e administrativos), a integração/colaboração com fornecedores 

na cadeia de suprimentos também inexistem. 

A baixa frequência de respostas com pontuação 4, de práticas existentes foi a 

característica que determinou o desempenho inferior. As práticas apontadas como 
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existentes foram: Identificação e documentação dos principais problemas relacionados a 

matérias-primas e materiais; A existência de processos documentados e implementados 

para avaliação da qualidade de matérias-primas e materiais; A existência de termos de 

Service Level Agreements em contratos com fornecedores internacionais e; A existência 

de procedimentos documentados e implementados para implantar projetos em conjunto 

com os fornecedores para desenvolver novos produtos e serviços; com execessão dessas 

práticas, as demais receberam escores 3 e 2 em sua maioria. 

As práticas GFOR1.2;1.7;1.9–1.16;1.17 e 1.18 foram classificadas com escore 3, 

de práticas existentes parcialmente, as questões restantes apresentaram-se como 

prioritárias de melhorias, pois foram apontadas como inexistentes e critícas para a 

melhoria do nível de maturidade da visão e do PSL como um todo. Essas práticas são 

aquelas componentes das questões GFOR1.4;1.6;1.8;1.19 e 1.21, que obtiveram escore 2 

de práticas em processo de estudos para implementação (mesmo sob essa classificação 

tais práticas ainda não estão efetivamente implantandas e portanto ainda inexistem), 

sendo elas: A adoção de políticas e indicadores definidos para seleção de novos 

fornecedores; A existência de reuniões e feddbacks periódicos sobre o nível de serviço 

desempenhado pelos fornecedores e também sobre a prática de contratação de consultoria 

e estudos para apoiar a política de seleção e contratação de fornecedores. Por fim a 

prática de trabalhar com um número pequeno de fornecedores estratégicos relativa a 

questão GFOR1.20, com escore 1, foi apontada como totalmente inexistente. 

Sob a análise do padrão observado nos escores da visão GFOR1, o PSL B precisa 

de melhorias gerais na gestão de fornecedores, desde o nível operacional até o nível 

estratégico, desde as práticas pertencentes do nível 1 até o nível 5. Como o modelo 

S(CM)
2 

apresenta-se
 
em níveis de maturidade sequenciais, o nível 2, Gerenciado, é uma 

evidência de imaturidade e baixo desenvolvimento da visão avaliada, onde o PSL ainda 

sequer superou as barreiras funcionais entre as áreas/departamentos internos, possuindo 

processos operacionais e de gestão desvinculados de procedimentos bem definidos e 

implantados em relação aos fornecedores, não existe integração ou colaboração interna 

no PSL e externa na cadeia de suprimentos. 

 Gestão da Produção de Serviços Logísticos: GPSL2 

A visão GPSL2 diferentemente da GFOR1, e seguindo o padrão de maturidade das 

visões do PSL A apresentou média de escores igual a 3 que se associa a um nível de 

maturidade 3, Gerenciado. Esse melhor desempenho da visão GPSL2 é reflexo de que a 
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ocorrência de práticas existentes (4) e parcialmente existentes (3) foi predominante no 

preenchimento das respostas das questões, sendo que do total de 28 questões, receberam a 

classificação de inexistentes quatro melhores práticas listadas nas questões 

GPSL2.44;2.45;2.48;2.49 componentes do nível 5, referentes a inexistência da oferta 

serviços integrados do tipo físicos e administrativos, desenvolvimento junto aos parceiros 

e clientes da cultura e práticas colaborativas/integração, a inexistência de índice de 

produtividade e lucratividade superior aos dos concorrentes.  

Como pode ser observado na tabela 4.9, as práticas dos níveis 1 e 2 relativas as 

questões ligadas ao nível de decisão operacional, obtiveram 4 pontos em todas as 

respostas, apontando o respondente que as práticas apresentadas na questões desses dois 

níveis são plenamente existentes. 

Tabela 4.9 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão da Produção de Serviços 

Logísticos –PSL B 

Variável de controle 

Gestão da Produção de 

Serviços Logísticos 

 Código: GPSL2 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GPSL 2.22 - 2.23 1-Indefinido 2 8 4 4 

GPSL 2.24 - 2.33 2-Colaborativo 10 40 4 4 

GPSL 2.34 - 2.37 3-Gerenciado 4 15 3,75 3 

GPSL 2.38 - 2.43 4-Colaborativo 6 22 3,67 3 

GPSL 2.44 - 2.49 5-Liderança 6 12 2 2 

Total Nível 3 

Gerenciado 

28 95 95/28 = 3,40  (3) Existente 

parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Os níveis 3 e 4 também apresentaram na maioria da questões a classificação 4 de 

práticas existentes, com exeção das práticas pertencentes as questões GPSL2.36;39;40, 

classificadas como parcialmente existentes: Elementos que evidenciem a percepção do 

serviço (informações, instalações de apoio, bens facilitadores, entre outros); Acesso tanto 

de clientes quanto de parceiros aos processos de serviços de linha de frente e retaguarda e 

a Condições e estrutura para ressuprir os armazéns e estoques dos clientes de forma 

autônoma. Como destacado anteriormente, o nível 5 devido a ocorrência da inexistência 

de melhores práticas em 4 das 6 questões que compõem o subgrupo, obteve um 

desempenho de maturidade inferior ao apresentado nos demais níveis da visão do PSL B, 

mas não sendo execeção do padrão detectado no PSL A, de baixo desenvolvimento de 

maturidade nas práticas estratégicas provedoras de vantagem competitiva e liderança. 
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Diante do exposto, o nível de maturidade 3, Gerenciado, significa que o PSL B 

definiu o que medir e como gerenciar os processos, procedimentos e sistemas de gestão 

dos seus serviços logísticos ferroviários, onde os processos internos e sistemas são 

coordenados e integrados, não havendo a existência de silos e barreiras funcionais, mas a 

integração/colaboração além dos limites da empresa ainda é uma barreira à maturidade 

plena do PSL, sendo necessário melhorias prioritárias nas práticas 

GPSL2.44;2.45;2.48;2.49 e GPSL2.36;39;40 para avanços no desenvolvimento dessa 

visão e na maturidade global do PSL B. 

 Gestão de Transportes, Estoques e Armazenagem: GETA3 

A visão GETA3 assim como a visão GPSL2 também apresentou desempenho de 

maturidade semelhante às visões do PSL A, com nível 3, Gerenciado, associando a 

maioria das 27 questões da visão à respostas como plenamente existentes através do 

escore 4 ou parcialmente existentes com escore 3, com média de 3,70. 

O nível de maturidade Gerenciado indica que o PSL B tem definido os 

procedimentos e estabelecido o que medir e como gerenciar os estoques, transportes e 

armazéns, tomando medidas para integrar e coordenar os processos internos e o sistema 

logístico da empresa que abrange toda e qualquer referência a ações relacionadas ao 

gerenciamento e controle de transportes, localização, estoques, processamento de pedidos, 

embarque/desembarque, rastreamento de cargas entre outras ações. 

A classificação de Gerenciado para o PSL B na visão GETA3, reflete o bom 

desempenho de pontuação expresso na tabela 4.10, desde o nível 1 até o 4, onde as 

práticas componentes das questões dos níveis 1 e 4 foram apontadas pelo respondente 

como totalmente existentes, desempenho semelhante as práticas dos níveis 2 e 3 que 

apresentaram também em sua maioria a classificação de práticas existentes com exeção 

das questões GETA3.543.573.583,61 que obtiveram escore 3 de práticas pacialmente 

existentes, relativas a adoção das melhores tecnologias, métodos e gestão das atividades de 

transporte, estocagem e armazenagem no canal logístico físico; Estratégias, políticas e 

métodos que otimizem a tarefa de roteirização e despacho de pedidos dos clientes; 

Processos que coletam dados e fornecem informações estatísticas relacionadas com o 

tempo de entrega e conclusão da ordem de serviços logísticos. 

O nível 5 também apresentou um escore médio com classificação 3 de práticas 

parcialmente existentes. Três questões do nível 5 pontuaram abaixo de 4 pontos, sendo as 
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questões GETA3.70;3.72;3,75, onde a questão 3.70 referente a existência no portfólio de 

de serviços logísticos de atividades Just in Time foi classificada como em processo de 

estudos para implementação e as demais questões relativas a existência do sistema VMI 

para reposição de estoques de clientes e a existência de projetos completos para oferecer 

serviços físicos e gerenciais integrados, foram classificadas como parcialmente existentes. 

Para atingir os níveis de maturidades mais avançados na visão Gestão de 

Transportes, Estoques e Armazenagem o PSL B deve alocar melhorias prioritárias nas 

qpráticas componentes das questões GETA3.543.573.583,61 e GETA3.703.72;3,75, as 

quais ainda comprometem o desenvolvimento da maturidade plena na visão e da 

maturidade global do PSL. 

Tabela 4.10 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Estoques, Transportes e 

Armazenagem –PSL B 

Variável de controle 

Gestão de Estoques, 

Transportes e Armazenagem 

Código: GETA3 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GETA 3.50 - 3.51 1-Indefinido 2 8 4 4 

GETA 3.52 - 3.56 2-Colaborativo 5 18 3,60 3 

GETA 3.57 - 3.61 3-Gerenciado 5 18 3,60 3 

GETA 3.62 - 3.67 4-Colaborativo 6 24 4 4 

GETA 3.68 - 3.76 5-Liderança 9 32 3,55 3 

Total  Nível 3 

Gerenciado 

27 100 100/27 = 3,70  (3) Existente 

parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Recursos Humanos: GRHU4 

Como pode ser observado na tabalea 4.11, a avaliação a partir da pontuação dos 

escores atribuídos nas respotas para as questões da visão GRHU4, apontou que a mesma 

se encontra no nível 3 de maturidade (Gerenciado). A visão Gestão de Recursos 

Humanos apresenta um bom desempenho de escores 4 nos níveis 1 e 2, mas um 

desempenho inferior nos níveis 3,4 e 5, aferindo assim uma média de escores igual a 3. 

O nível Gerenciado identificado nessa visão indica que a empresa tem definido os 

procedimentos e estabelecido o que medir e como gerenciar seus recursos humanos, 

adotando medidas para integrar e coordenar os processos internos de apoio às demais 

funções do PSL no que diz respeito a qualquer ação relativa aos funcionários da 

organização e ao sistema de gestão dos recursos humanos, desde o envolvimento dos 

funcionários com a empresa e o ambiente de trabalho, ações acerca de treinamento, 
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desenvolvimento da cultura de trabalho, implementação para reduções de ação de 

turnover, implementação de projetos para a melhoria das condições de trabalho, 

desenvolvimento de estratégias de participação, gratificação, retenção do capital 

intelectual e desenvolvimento nas lideranças da habilidade de gestão de pessoas. 

As práticas que necessitam de melhorias prioritárias, com a classificação de 

parcialmente existentes (3), foram respectivamente aquelas pertencentes às questões 

GRHU4.81;4.92 e 4.100 que dizem respeito a Políticas e programas de recompensas 

segundo a performance e metas atingidas pelas equipes funcionais; A adoção da prática 

de empowerment; Corpo gerencial e de lideranças com formação/especialização em 

gestão de pessoas.  

As práticas em processo de estudos para implementação (2), apontadas pelos 

respondentes, foram aquelas referentes às questões com código GETA4.78;4.80 e 4.101 

que dizem respeito a Projetos de melhorias dos problemas acerca da gestão dos recursos 

humanos do PSL; A prática de promoção de funcionários com perfil de competência e 

liderança de níveis hierárquicos inferiores para níveis superiores do organograma da 

empresa e; Práticas de formação e qualificação profissional de funcionários em todos os 

níveis da empresa. Uma parcela significativa de melhores práticas foram apontadas como 

Inexistentes (1) nos diversos níveis de avaliação S(CM)
2
, tais práticas foram aquelas 

identificadas pelo código GETA4.86;4.87;4.89;4.94;4.98 e 4.99, que dizem respeito a 

Adoção de métodos para análise do perfil de cargos; Programas de desenvolvimento e 

melhoria da qualidade de vida dos funcionários; Medidas de downsizing; Aplicação de 

métodos estatísticos para análise e gestão de perdas por turnover; Integração de 

funcionários de parceiros e clientes para treinamento e conhecimento dos processos 

logísticos do PSL e por último; A prática de Gestão do Conhecimento organizacional. 

Tabela 4.11 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão Recursos Humanos – PSL B 

Variável de controle 

Gestão de Recursos Humanos 

Código: GRHU4 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GRHU 4.77 – 4.78 1-Indefinido 2 6 3 3 

GRHU 4.79 - 4.83 2-Colaborativo 5 20 4 4 

GRHU 4.84 - 4.89 3-Gerenciado 6 14 2,33 2 

GRHU 4.90 - 4.94 4-Colaborativo 5 16 3,20 3 

GRHU 4.95 - 4.101 5-Liderança 7 19 2, 71 2 

Total Nível 3 

Gerenciado 

25 75 73/25 = 3  (3) Existente 

parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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 Gestão de Sistemas de Informação de Tecnologia: GSIT 

A visão GSIT5 obteve média de escores igual a 2,12 indicando que em média as 

melhores práticas contidas nas questões referentes a essa visão estão em processo de 

estudos para implementação, associando-se a um nível de maturidade 2, Definido, em que 

o PSL possui bem definido e compreendido os processos e procedimentos que compõem 

essa função, mas as áreas de competências são isoladas em relação a gestão de sistemas de 

tecnologia da informação e comunicação (TIC) e há pouco esforço formal para integrar os 

diversos processos existentes e adotar as melhores práticas, contribuindo para a existência 

de uma forte rigidez funcional e não colaboração interna da função TI/SI com as demais. 

Ações diretamente vinculadas ao desenvolvimento e implementação de sistemas de 

informação e gestão da tecnologia de processos logísticos, a implementação de soluções 

tecnológicas, como sistemas EDI, ERP, ECR, soluções RFID, ainda possuem um baixo 

nível de gestão, inexistindo práticas de TI/SI colaborativas e extendidas na cadeia de 

suprimentos. Essas evidências confirmam a constatação de imaturidade nessa visão 

definida pelo nível 2 do S(CM)
2 

e suas replicações. 

Apenas as práticas referentes as questões GSIT5.109;5.110;5.114 apresentaram 

escore 4, de melhores práticas existentes, essas práticas se referem a existência da 

compreensão por parte da equipe de gestão de TIC que a gestão da informação é 

provedora/maximizadora do valor nas cadeias/redes de suprimentos e da operação dos 

negócios logísticos do PSL, outra prática plenamente existente foi a percepção por parte 

dos gerentes da empresa que a gestão da informação apoia a tomada de decisões sobre um 

amplo escopo da cadeia de suprimentos que abrange funções e empresas e a existência de 

precisão/simetria nas informações que o PSL trabalha. As demais práticas dentre as 25 

componentes da visão GSIT5 foram apontadas como existentes parcialmente (3), como 

aquelas relativas as questões GSIT5.102;5.107;5.108;5.117;5.127, essas questões referem-

se a: Sistemas TIC implantados e documentados, a prática de gestão da informação como 

base para a tomada de decisões do PSL e a chave para o sucesso da prestação do serviço 

logístico; A utilização de ferramentas de TI para apoiar e gerenciar as decisões e 

atividades operacionais.  

As demais questões foram classificadas como em processo de estudos para 

implementação (2) e inexistentes (1), ainda não são executadas, havendo possibilidades de 

implementação. Esse padrão de uma grande ocorrência de escores 2 e 1, contribuiram 

efetivamente para a obtenção do nível de maturidade 2, esse nível representa que o PSL 
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necessita de ações prioritárias na maioria das práticas componentes dessa visão, 

especialmente aquelas apontadas com escores 1 e 2. 

Tabela 4.12 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de Informação e 

Tecnologia – PSL B 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Informação e Tecnologia 

Código: GSIT5 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação na 

escala de Likert 

GSIT 5.102 - 5.104 1-Indefinido 3 5 1,67 1 

GSIT 5.105 - 5.113 2-Colaborativo 9 23 2,55 2 

GSIT 5.114 - 5.119 3-Gerenciado 6 13 2,17 2 

GSIT 5.120 - 5.123 4-Colaborativo 4 7 1,75 1 

GSIT 5.124 - 5.126 5-Liderança 3 5 1,67 1 

Total Nível 2 

Definido 

25 93 53/25 = 2,12  (2) Em processo 

de estudos para 

implementação 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Sistemas de Medição de Desempenho: GSMD6 

Conforme a tabela 4.13, a visão GSMD6 atingiu nível 2 de maturidade, Definido, 

através da associação pela média de escores igual a 2 (Práticas em processo de estudos 

para implementação), o que se observa é o mesmo padrão de imaturidade detectado na 

visão GFOR1 e GSIT5, com predominância em todos os níveis de avaliação S(CM)
2
 de 

escores 1 e 2. O nível Definido como já ressaltado, descreve uma área de competência, 

que nesse caso é a gestão de sistemas de desempenho, para a qual o PSL definiu os 

processos e procedimentos, as áreas de competências são isoladas e há pouco esforço 

formal para integrar os diversos processos, sendo assim a visão/função GSMD6 se 

encontra no estágio onde processos e procedimentos sobre a gestão e medição do 

desempenho são bem compreendidos e existe a percepção de quais problemas e 

melhorias devem ser realizadas, mas existe pouca integração dessa função com as demais 

funções do PSL que consequentemente afeta a integração dos processos de serviços 

logísticos e a extensão de práticas avançadas de gestão e medição de desempenho com 

clientes, parceiros e fonercedores na cadeia de suprimentos. 

Dentre as 38 questões da visão GSMD6, apenas as melhores práticas relativas às 

questões GSMD6.107;6.134;6.135;6.137;6.139;6.140;6.141;6.146 foram apontadas 

como plenamente existentes, recebendo escore 4, as práticas da questões 

GSMD6.127;6.130;6.131;6.133;6.136;6.151;6.152;6.155 foram classificadas como 

parcialmentes existentes (3). As demais práticas receberam pontuações 1 e 2 e são 
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inexistentes (a classificação com escore 2 indica que a prática ainda não é adotada, mas o 

PSL possui planos para implanta-lá efetivamente). 

Sob essas questões com pontuação 1 e 2 é que devem ser direcionadas 

primeiramente melhorias prioritárias nas gestão do desempenho, tais melhorias devem 

priorizar as práticas de Identificação e documentação de problemas de desempenho dos 

serviços logísticos e das áreas de apoio; Projetos para melhorias dos problemas na gestão 

e medição do desempenho; Credibilidade e satisfação dos clientes no serviço logístico 

prestado; Indicadores chaves de desempenho bem definidos e implantados (KPI); 

Definição de objetivos estratégicos gerais, de mercado e de operações; Medição do 

desempenho do tempo de resposta aos pedidos de serviços, aprendizagem e crescimento 

organizacional; Medição do desempenho dos sitemas de TI/SI; Carteira de fornecedores 

que trabalhem com políticas e sistemas de medição do desempenho das operações e 

gestão; Acesso a histórico de desempenho de fornecedores e parceiros logísticos; 

Melhoramento contínuo de indicadores de desempenho; Metas de desempenho 

operacionais e gerenciais e recompensas de resultados; Avaliação por benchmarking. 

Tabela 4.13 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de Medição de 

Desempenho –PSL B 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Medição de Desempenho 

Código: GSMD6 

Nível S(CM)
2
 Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GSMD 6.127 - 6.129 1-Indefinido 3 7 2,33 2 

GSMD 6.130 - 6.137 2-Colaborativo 8 26 3,25 3 

GSMD 6.138 - 6.146 3-Gerenciado 9 24 2,67 2 

GSMD 6.147 - 6.155 4-Colaborativo 9 20 2,22 2 

GSMD 6.156 - 6.164 5-Liderança 9 15 3,87 3 

Total Nível 2 

Definido 

38 92 92/38 = 2,42  (2) Em processo 

de estudos para 

implementação 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

4.2.2 Análise de maturidade global do PSL B 

De acordo com o gráfico da figura 4.3, o PSL B apresentou nível de maturidade 2 

em três das seis visões avaliadas (GFOR1;GSIT5,GSMD6) e nível 3 de maturidade em 

outras três visões (GPSL2;GETA3;GRHU4), aplicando a metodologia de obtenção do 

nível global, que é a soma dos níveis de maturidade em cada visão pelo número de visões 

avaliadas, temos um total de 15 pontos (GFOR1=2;GPSL2=3; 

GETA3=3;GRHU4=3;GSIT5=2;GSMD6=2)/6, indica um nível médio de maturidade de 
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2,50, como o modelo S(CM)
2
 adota apenas níveis inteiros, a maturidade global do PSL B 

se situa no nível 2, Definido. 

O estágio Definido indica que o PSL B possui práticas de operações e gestão da 

prestação dos serviços logísticos com procedimentos e processos definidos e bem 

entendidos, mas ainda existem deficiências e não é totalmente medido, gerenciado, 

avaliado e melhorado os processos internos e as áreas/departamentos relativos a cada 

visão. A integração funcional das áreas, dos processos e sistemas de gestão internos são 

fracos e a quebra dos silos funcionais ainda não é realidade, a colaboração e adoção de 

melhores práticas com processos extendidos pelas cadeias de suprimentos nas quais o 

PSL oferta seus serviços e que se situam além dos limites da empresa e a liderança na 

prestação de serviços logísticos foram em sua marioria dados como inexistentes. De 

acordo com o modelo S(CM)
2
, empresas com nível de maturidade 2, ainda se encontram 

imaturas e melhorias prioritárias deve ser executadas para avançar e desenvolver o PSL 

para o próximo nível, Gerenciado (3), nível no qual segundo Reyes e Gianchetti (2010) as 

organizações logísticas e que operam negócios na cadeia de suprimentos começam a 

desenvolver a maturidade, através da existência plena de um grande número de melhores 

práticas. 

 

Figura 4.3 – Gráfico radar dos níveis de maturidade  das visões avaliadas no PSL B 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

A constatação de imaturidade ganha evidência quando se verifica os escores 

obtidos em todos os níveis das seis visões avaliadas, onde a pontuação 4 de práticas 

existentes não excede em nenhum dos cinco níveis S(CM)
2
 das seis visões, a frequência 

de 50% das respostas, classificando o PLS B globalmente através dos escores atribuídos 

nas 164 questões preenchidas pelos respondentes com média de maturidade igual a 2, 

Definido, como pode ser visualizado na relação representada pela figura 4.4. 
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(1) 

Indefinido 

(2) 

Definido

(3)

 Gerenciado

(4) 

Colaborativo

(5) 

Liderança

(1)
Não/

Inexistentes

(2)
Em processo de 

estudos para 

implementação

(3)
Existentes 

parcialmente

(4)
Sim/

Existentes 

Escala para respostas sobre Melhores Práticas adotadas pelo PSL B

Níveis de maturidade S(CM)2 

Maturidade global do 

PSL B 

Associação da escala aos níveis 

de maturidade S(CM)2 

PSLB

Figura 4.4 – Maturidade global do PSL B 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Conforme a tabela 4.14, a frequência de respostas que apontam a existência das 

melhores práticas componentes das 164 questões elencadas no questionário aplicado foi 

abaixo de 50% para praticamente todos os níveis das seis visões avaliadas (42,86%, 

57,14%, 38,23%, 35,29%, 27,4%) com exeção do nível 2, sendo que as práticas 

apontadas como inexistentes (1) e em processos de estudos para implementação (2) 

superaram a frequência daquelas apontadas como plenamente existentes em todos os 

níveis. No nível 1 as práticas classificadas com escores 1 e 2 somam 35,71% 

(21,43%+14.26%), 19,05% no nível 2, 41,18% no nível 3, 35,29% no nível 4 e 55% no 

nível 5, fortalecendo as evidências obtidas na avaliação das visões que o PSL B se 

encontra em um estágio organizacional/logístico de imaturidade, devido ao alto índice de 

melhores práticas inexitentes variando entre 35% e 55% entre os 5 níveis S(CM)
2
.  

Essas evidências de imaturidade se fortalecem quando se cruzam as freqüências de 

ocorrência do escore 4 com o escore 1 nos níveis 3,4 e 5, onde as freqüências de práticas 

com escore 1 e 2 ocorrem conjuntamente em frequência maior do que o escore 4 de 

práticas existentes em todos os três níveis avaliados (Gerenciado, Colaborativo e 

Liderança), obtendo um desempenho razoável apenas até o nível Definido. 
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Tabela 4.14 – Frequência de escores em cada nível S(CM)
2 
- PSL B 

Nível S(CM)
2
/ 

Total de questões
 

Melhores práticas  

(Classificação)  

Código das questões  Frequência 

(%) 

1 

(14 questões) 
4  

(Práticas existentes) 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

1 

(Práticas inexistentes) 

GFOR1.1;GPSL2.22;2.23; 

GETA3.50 ;3.51;GRHU4.78 

 

GFOR1.2;GSIT5.102;GSMD6.127 

 

GRHU4.78;GSMD6.128;6.129 

 

GSIT5.103;5.104 

42,86% 

 

 

21,43% 

 

21,43% 

 

 

14,28% 

2 

(42 questões) 

 

 

 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes)  

 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

GFOR1.3;1.5;GPSL2.24;2.25;2.27–2.33; 

GETA3.52;3.53;3.55; GSIT5.109;5.110; 

GRHU4.79;4.80;4.82;4.83; 

GSMD;6.134;6.135;6.137 

GFOR1.7;GPSL2.26; 

GETA3.54;3.56;GRHU4.81; 

GSIT5.107;5.108; 

GSMD6.130;6.131;6.133;6.136 

GFOR1.4;1.6; 

GSIT5.105;5.106;5.11;5.112;5.113; 

GSMD6.132 

 

57,14% 

 

 

 

26,19% 

 

 

 

19,05% 

3 

34 (questões) 
 

4  

(Práticas existentes) 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

1 

(Práticas não existentes) 

GPSL2.34;2.35;2.37;GSIT5.114; 

GETA3.58;3.59;3.60;GRHU4.84;4.85;  

GSMD6.139;6.140;6.141;6.146 

GFOR1.9–1.11;GPSL2.36;GSIT5.117; 

GETA3.57;3.61  

GFOR1.8;GRHU4.88; GSIT5.116;5.119; 

GSMD6.138;6.144;6.145 

GRHU4.86;4.87;4.89;GSIT5.115;5.118; 

GSMD6.142;6.143 

 

38,23% 

 

20,59% 

 

 

20,59% 

 

 

20,59% 

4 

(34 questões) 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

1 

(Práticas não existentes) 

GPSL 2.38;2.41;2.42; 

GETA3.62–3.67;GRHU4.90;4.91;4.93; 

GFOR1.12–1.15; 

GPSL2.39;2.40;GRHU4.92; 

GSMD6.151;6.152;6.155; 

 

GSIT5.120;5.122;5.123; 

GSMD6.147;6.148;6.150;6.154 

GPSL2.43;GSIT5.121; 

GRHU4.94;GSMD6.149;6.153 

35,29% 

 

 

29,41% 

 

 

20,59% 

 

14,70% 

5 

(40 questões) 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

1 

(Práticas não existentes) 

GFOR1.16;GPSL2.47; 

GETA3.68;3.69;3.71;3.73;3.74;3.76; 

GRHU4.95;4.96;4.97 

GFOR1.17;1.18;GPSL2.46; 

GETA3.72;3.75;GSIT5.126 

GFOR1.19;1.21; 

GETA3.70;GRHU4.101; 

GSMD6.157;6.158;6.160;6.163 

GFOR1.20;GPSL2.44;2.45;2.48;2.49; 

GETA3.70;GRHU4.98;4.99; 

GSIT5.124;5.125; 

GSMD6.156;6.159;6.161;6.162 

 

27,5% 

 

 

15% 

 

20% 

 

 

 

35% 

 

 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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4.3 Caracterização PSL C 

O PSL C possui sua malha ferroviária na Região Sudeste, operando e controlando 

uma das maiores concessões em extensão de linha ferroviária de cargas do Brasil, seus 

serviços logísticos abrangem os estados de maior concentração industrial do país (54% do 

PIB): São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais respectivamente. A produção do PSL C 

se situa entre as maiores do setor e não possui atuação internacional. 

Os dados referentes a caracterização foram retirados dos itens i) a viii) do 

questionário, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (2010a), do Anuário 

Estatístico dos Transportes Terrestres referente ao ano de 2009 e do sítio eletrônico do 

próprio PSL.  

De acordo com os dados levantados no questionário, o PSL C se enquadra como 

grande empresa, com receita operacional bruta acima de R$ 300 milhões ao ano 

(classificação BNDES). O portfólio de serviços do PSL C atende a 100 clientes principais 

que demandam serviços de cargas gerais e conteinerizadas, ligados a cadeia de 

suprimentos de minerais, commodities agropecuárias, siderurgia/metalurgia, automotiva, 

construção civil, química e petroquímica e contêneires, entre outros. 

Para dar suporte à logística de transporte de cargas dos produtos citados, o PSL C 

opera 17 terminais ferroviários nos três estados em que se estende sua malha ferroviária, 

sendo alguns desses terminais intermodais.  

Em relação às operações de integração intermodal, o PSL C possui um amplo 

portfólio de serviços e soluções de logística integrada, englobando nessas soluções, os 

tipos físico e gerencial, como planejamento e projeto logístico, 

multimodalidade/intermodalidade e transit time definido, além do próprio transporte, 

estocagem/armazenagem e processamento de pedidos. Essa integração acontece sob as 

seguintes formas: i) Ferrovia - Marítimo Internacional (Cabotagem), executado através de 

parceiros logísticos do setor de navegação, participando da logística terrestre de fluxos 

com origem/embarque ou destino/desembarque em cabotagem, exportação e importação 

de cargas; ii) Ferrovia - Ferrovia, serviço disponibilizado através de direito de passagem, 

parcerias e conexão da malha de controle do PSL C com outras 4 malhas ferroviárias com 

abrangência na própria região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste; iii) 

Rodoferroviário, serviço ofertado em conjunto com PSL, operadores logísticos e 

transportadoras rodoviárias para o atendimento do cliente com solução logística 

completa, inclusive porta a porta (door-to-door). 
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Em relação a sistemas gerenciais e tecnologias, o PSL C possui um Sistema de 

Gestão Integrada que abrange várias funções centrais e de apoio à prestação do serviço 

logístico ferroviário. 

Dentre os subsistemas componentes desse sistema de gestão, o PSL possui um 

subsistema online que é acessado através de um portal em sua página eletrônica para 

acompanhamento de cargas, trens e medição de serviços realizados por parte de 

fornecedores e clientes. Um subsistema para acesso dos investidores à informações da 

companhia (Sistema Governa). Um subsistema de operação e gestão logística que 

concentra e operacionaliza as várias atividades do Planejamento e Controle da Produção e 

Manutenção (SISLOG). Um subsistema de faturamento para acesso em tempo real a 

documentos de despachos e informações sobre notas fiscais para pagamento. Um 

subsistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, que possui a função de integrar 

clientes e outras ferrovias para realizarem troca de informações de trens e produtos 

transportados. Um subsistema de gestão ambiental e reponsabilidade social, que abrange 

projetos comunitários, de prevenção de acidentes, culturais, de comunicação interna e 

meio ambiente (Licenciamento Ambiental Ibama, Gerenciamento de Resíduos, Outorga 

de Águas, Recuperação de áreas degradadas, Graxa biodegradável, entre outros). 

Em relação as tecnologias de apoio e suporte as operações e gestão logística o PSL 

C trabalha com um sistema de localização via satélite com posicionamento de trens em 

tempo real (GPS), sinalização defensiva, detecção de problemas nas vias com apoio de 

raios-X e ultrassom para detectar fraturas ou fissuras nos trilhos, sistema de controle de 

temperatura de rolamento e simulador de trens para avaliação e aperfeiçoamento de 

operadores. 

Em relação ao sistema de operações, o PSL possui um centro de controle 

operacional, do qual os operadores controlam cada trecho, emitindo informações aos 

maquinistas via rádio. Dessa forma os trens são direcionados pelo centro de controle, que 

gerencia as operações de transporte, embarque, desembarque e transbordo, emitindo 

relatórios, trabalhando em conjunto com os gestores de frotas que repassam a 

programação diária de transportes conforme os contratos e planejamento do PSL. 

4.3.1 Avaliação da maturidade do PSL C em cada visão S(CM)2 

O respondente do questionário aplicado ao PSL C foi um gerente geral de 

tecnologia da Informação que preencheu as questões relativas à visão GSIT5; um gerente 
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geral de suprimentos que preencheu as questões da visão GFOR1; um gerente geral de 

engenharia de transportes que preencheu as visões GPSL2 e GETA3; por fim um gerente 

geral de serviços que preencheu os grupos de questões GRHU4 e GSMD6. 

 Gestão de Fornecedores: GFOR1 

A tabela 4.15 apresenta a média de escores em cada nível da visão Gestão de 

Fornecedores do PSL C. A visão GFOR1 obteve média de escores 4, de práticas existentes 

em quatro dos cinco níveis S(CM)
2
, essa média de escores associa-se a um nível 4 de 

maturidade, Colaborativo. O nível Colaborativo estabelece que o PSL possui plenamente 

existentes práticas de integração e colaboração com fornecedores, gerenciando, medindo e 

melhorando continuamente ações relativas a Documentação, padronização, seleção e 

projetos de operações e gestão no âmbito dos fornecedores; Políticas de incentivos e 

acompanhamento do planejamento e controle da produção dos fornecedores; Análise 

estatística dos dados de produção e logística de fornecedores; Service Levels Agreements; 

Medição e análise de desempenho do nível de serviço; Desenvolvimento de operações e 

gestão integradas e responsivas; Gestão do relacionamento com fornecedores; 

desenvolvimento de fornecedores; Políticas bem definidas de outsourcing; Certificação, 

integração estratégica e tecnológica (TI/SI) de fornecedores; Desempenho de 

fornecedores; Políticas bem definidas de colaboração com fornecedores chaves. 

Apenas a prática referente a questão GFOR1.16 componente do nível 5 foi apontada 

com escore 3 (existente parcialmente), relativa a projetos implementados e documentados 

em conjunto com fornecedores para o desenvolvimento de novos produtos. Sendo assim 

essa prática necessita de melhoria para o PSL avançar para o nível 5, Liderança, na visão 

GFOR1. 

Tabela 4.15 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Fornecedores – PSL C 

Variável de controle 

Gestão de 

Fornecedores 

Código: GFOR1 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação na 

escala de Likert 

GFOR 1.1 - 1.2 1-Indefinido 2 8 4 4 

GFOR 1.3 - 1.7 2-Definido 5 20 4 4 

GFOR 1.8 - 1.11 3-Gerenciado 4 16 4 4 

GFOR 1.12 - 1.15 4-Colaborativo 4 16 4 4 

GFOR 1.16 -1.21 5-Liderança 6 23 3,83 3 

Total Nível 4 

Colaborativo 

21 83 83/25= 3,95 (3) Existente 

Parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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 Gestão da Produção de Serviços Logísticos: GPSL2 

A visão GPSL2 segue o mesmo padrão verificado na visão GFOR1, apresentando 

média de escores 4, de práticas plenamente existentes nos níveis Indefinido, Definido, 

Gerenciado e Colaborativo, associando então essa média de escores ao nível 4 de 

maturidade, Colaborativo (Tabela 4.16). Esse nível define que o PSL C possui práticas de 

integração/colaboração internas no que diz respeito a interação entre a gestão da prestação 

de serviços logísticos e as demais funções, e práticas de integração/colaboração da 

prestação de serviços logísticos extendidas pela cadeia de suprimentos, essa extensão da 

cultura colaborativa é direcionada aos parceiros logísticos e clientes. 

Tabela 4.16 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão da Produção de Serviços 

Logísticos –PSL C 

Variável de controle 

Gestão da Produção de 

Serviços Logísticos 

 Código: GPSL2 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade de 

questões por 

subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GPSL 2.22 - 2.23 1-Indefinido 2 8 4 4 

GPSL 2.24 - 2.33 2-Definido 10 40 4 4 

GPSL 2.34 - 2.37 3-Gerenciado 4 16 4 4 

GPSL 2.38 - 2.43 4-Colaborativo 6 24 4 4 

GPSL 2.44 - 2.49 5-Liderança 6 20 3,33 3 

Total Nível 4 

Colaborativo 

28 108 108/28=3,86 (3) Existente 

Parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Esse nível de maturidade indica que o PSL C possui plenamente existentes práticas 

de Produção de Serviços Logísticos relativas a Documentação, padronização e projetos de 

melhorias dos serviços logísticos; Integração interfuncional das áreas organizacionais; 

Políticas e práticas de programaçao e controle da produção de serviços; Políticas e 

programas de gestão da qualidade, manutenção e custos; Abordagem de análise 

quantitativa dos problemas operacionais; Projetos de inovação do portifólio de serviços 

ofertados; Customização; Gestão dos processos de negócios de clientes; Gestão dos 

porcessos logísticos físicos e administrativos; Adoção de práticas avançadas em operações 

e gestão dos serviços logísticos (Just-in-time-JIT, Just-in-sequence-JIS, Advanced 

Planning and Scheduling - APS, entre outras); Avaliação e gestão do desempenho de 

serviços logísticos. 

O nível 5, Liderança, apresentou a classificação de práticas existentes parcialmente 

(3) nas questões GPSL2.45;2.47;2.48;2.49, referentes a Disseminação e liderança de ações 

acerca dos ganhos da cultura colaborativa aos agentes da cadeia de suprimentos; Custos 
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mínimos de prestação de serviços entre os principais concorrentes; Melhor índice de 

produtividade e maior lucratividade entre os principais concorrentes. Para evolução ao 

nível 5 de Liderança, o PSL C deve focar melhorias prioritárias nas práticas citadas, 

alcançando assim maturidade plena nessa visão. 

 Gestão de Transportes, Estoques e Armazenagem: GETA3 

A visão GETA3 não apresentou desempenho de escores diferente das duas visões já 

avaliadas, com média de escores 4 nos níveis Indefinido, Definido, Gerenciado e 

Colaborativo, associando-se ao nível de maturidade 4, Colaborativo. Esse nível de 

maturidade aponta que o PSL possui procedimentos bem definidos de integração e 

colaboração na cadeia de suprimentos em relação as atividades de transporte, 

estoque/armazenagem e processamento de pedidos. 

O nível 4 de maturidade é aquele onde o PSL possui procedimentos plenamente 

existentes que vão desde as práticas relativas as operações até aquelas extendidas na 

cadeia de suprimentos, através da política e cultura de integração/colaboração nas 

atividades de transportes, estoques/armazenagem, se referindo especificamente as práticas 

de Documentação, padronização e projetos de melhorias das atividades básicas logísticas; 

Integração entre tecnologias, métodos e gestão; Tecnologias de informação e 

comunicação; Busca e atualização em centros de pesquisa e consultorias de métodos 

avançados de gestão e operações das atividades básicas; Abordagem de análise 

quantitativa dos problemas; Estratégias, políticas e métodos que otimizem as tarefas e 

operações; Processos documentados sobre o nível de integração e colaboração das áreas 

funcionais; Alinhamento de objetivos, informações e projetos com agentes da cadeia de 

suprimentos; Compartilhamento de responsabilidades e resultados com agentes na cadeia; 

Operações Intermodais/multimodais; Alianças logísticas; Planos de Contigências; Projetos 

completos para oferecer serviços físicos e gerenciais no canal logístico no curto e longo 

prazo. 

A prática GETA3.72, referente a utilização de sistemas de reposição de estoques de 

clientes pelo fornecedor (VMI) foi apontada como inexistente (1), característica que pode 

ser explicado pela própria natureza em que se executa o serviço logístico, onde o PSL faz 

o papel de intermediário no fluxo do canal físico, estando a prática VMI mais 

condicionada as políticas entre o cliente ao qual o PSL presta o serviço e ao comprador 

desse cliente, fato que não impede que o PSL também gerencie integradamente os pedidos 

de reposição de estoques através de informações de níveis de consumo e demanda. 
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Três práticas restantes ainda foram apontadas como parcialmente existentes 

(GETA3.73;3.74;3.76): Equipes de funcionários de clientes integrados a equipes de 

operações e gestão de transportes, estoques/armazenagem do PSL; Portfólio amplo de 

atividades de logística reversa; Indicadores definidos de medição do desempenho das três 

atividades centrais/básicas. Melhorias prioritárias devem ser alocadas nas quatro práticas 

citadas com escores 1 e 3, para que o PSL C evolua a maturidade da visão GETA3 para o 

quinto nível, Liderança. 

Tabela 4.17 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Estoques, Transportes e 

Armazenagem –PSL C 

Variável de controle 

Gestão de Estoques, 

Transportes e Armazenagem 

Código: GETA3 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GETA 3.50 - 3.51 1-Indefinido 2 4 4 4 

GETA 3.52 - 3.56 2-Definido 5 20 4 4 

GETA 3.57 - 3.61 3-Gerenciado 5 20 4 4 

GETA 3.62 - 3.67 4-Colaborativo 6 24 4 4 

GETA 3.68 - 3.76 5-Liderança 9 30 3,33 3 

Total  Nível 4 

Colaborativo 

27 98 98/27= 3,63 (3) Existente 

Parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Recursos Humanos: GRHU4 

A média de escores da visão GRHU4 foi de 4, práticas plenamente existentes, em 

todos os cinco níveis da visão, associando essa média de escores a um nível de maturidade 

5, Liderança (Tabela 4.18). Esse nível de maturidade é o maior que uma visão ou PSL 

pode atingir na escala evolutiva do modelo S(CM)
2
, significando que o mesmo 

estabeleceu procedimentos para colaborar com os fornecedores, clientes e parceiros 

logísticos com relação a gestão e as práticas relativas a Recursos Humanos, mensura essas 

práticas e regularmente obtém informações e atualizações que permitem melhorá-las 

continuamente. 

As práticas de recursos humanos pontuadas com escore 4 pelo respondente das 

questões referentes a visão GRHU4 são: Documentação, padronização e projetos de 

melhorias dos recursos humanos; Programas implantados e documentados de 

recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação da performance; Motivação 

e retenção de profissionais dos recursos humanos; Seleção de jovens talentos, como 

trainee, estagiários, aprendizes, entre outros; Colaboradores como parceiros da 
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organização; Eficiente canal de comunicação entre gerentes, operadores e executivos; 

Empowerment de equipes e pessoas; Gestão do capital intelectual; Recursos Humanos 

alinhados com a estratégia de negócios da empresa; Gestão do Conhecimento; Gestão de 

pessoas; Formação e qualificação profissional de funcionários em todos os níveis 

hierárquicos. 

Tabela 4.18 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão Recursos Humanos – PSL C 

Variável de controle 

Gestão de Recursos Humanos 

Código: GRHU4 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação 

na escala de 

Likert 

GRHU 4.77 – 4.78 1-Indefinido 2 8 4 4 

GRHU 4.79 - 4.83 2-Definido 5 20 4 4 

GRHU 4.84 - 4.89 3-Gerenciado 6 24 4 4 

GRHU 4.90 - 4.94 4-Colaborativo 5 20 4 4 

GRHU 4.95 - 4.101 5-Liderança 7 28 4 4 

Total Nível 5 

Liderança 

25 100 100/25=4 (4) Práticas 

existentes 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Sistemas de Informação de Tecnologia: GSIT5 

Conforme a tabela 4.19, na visão GSIT5, três questões receberam escores 1 de 

práticas não existentes (GSIT5.123;5.124 e 5.125), se referindo as práticas do uso de 

Provedores de Serviços de Aplicação ou "Application Service Providers" – ASP; 

Plataforma de TI para condução de negócios do tipo Business-to-Business e Business-to-

Commerce (B2B e B2C) respectivamente. Uma constatação de respostas indicando a não 

existência (1) para essas três práticas da visão GSIT5 em todos os três PSL avaliados (A, B 

e C) dão suporte ao argumento de que especificamente para o setor ferroviário essas ações 

não são adequadas as operações das atividades logísticas ferroviárias e não são priorizadas 

pelos gestores, devendo ser desconsideradas na formulação do nível de maturidade da 

visão (2). 

As práticas de cultura e percepção da gestão da informação como maximizadora do 

valor na cadeia/rede de suprimentos e a prática de sistemas CRM implantados para gestão 

de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management) referentes às 

questões GSIT5.109 e 5.122 foram classificadas como em processos de estudos para 

implementação (2), sendo necessárias melhorias prioritárias para efetiva implementação 

dessas práticas, e assim avançar no desenvolvimento da maturidade na visão GSIT5. 

Em seguida as práticas das questões GSIT5.11;5.113;;5.114;5.115 e 5.126 

classificadas como parcialmente existentes (3) devem receber melhorias para avanço da 
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visão na escala de maturidade, essas práticas se referem ao acesso de informações em 

tempo real dos processos dos fornecedores, do acesso em tempo real da gestão da 

demanda (previsões distribuição da demanda, quem está comprando o serviço, onde, a que 

preço, em que quantidade e frequência), a precisão das informações recebidas, 

planejamento estratégico que utilize ferramentas de TI, sistema MES (Manufacturing 

Execution System) para integração de gestão do fluxo de informações da produção de 

serviços e a adoção de plataforma de TI para conduzir troca de dados/documentos 

baseados em EDI (Eletronic Data Interchange). 

Um média de escores igual a 3,36 associa-se a um nível de maturidade 3, 

Gerenciado, significando que a empresa possui bem definido e compreendido os 

processos e procedimentos que compõem essa função organizacional. As áreas de 

competências são integradas à gestão de sistemas de informação e tecnologia (TIC), 

definindo para a visão GSIT5, procedimentos do que medir e como gerenciar os sistemas 

de TIC, evidenciando que o PSL C possui medidas, políticas, programas e práticas/ações 

para integração e coordenação dos processos internos de gestão dos sistemas de TIC, tais 

como ações diretamente vinculadas ao desenvolvimento e implementação de sistemas de 

informação e gestão da tecnologia de suporte e apoio aos processos logísticos e 

provimento de soluções tecnológicas. 

Tabela 4.19 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de Informação 

e Tecnologia – PSL C 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Informação e Tecnologia 

Código: GSIT5 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação na 

escala de Likert 

GSIT 5.102 - 5.104 1-Indefinido 3 12 4 4 

GSIT 5.105 - 5.113 2-Definido 9 32 3,55 3 

GSIT 5.114 - 5.119 3-Gerenciado 6 22 3,67 3 

GSIT 5.120 - 5.123 4-Colaborativo 4 12 3 3 

GSIT 5.124 - 5.126 5-Liderança 3 6 2 2 

Total Nível 3 

Gerenciado 

25 84 84/25= 3,36 (3) Existente 

Parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

 Gestão de Sistemas de Medição de Desempenho: GSMD6 

A visão GSMD6 apresentou uma média de escores igual a 3, de práticas 

parcialmente existentes, associando um nível de maturidade 3, Gerenciado. Conforme a 

tabela 4.20, apenas o nível Definido foi apontado com práticas plenamente existentes. Os 

níveis 2,3,4 e 5 apresentaram escores 3 nas questões GSMD6.132;6.142;6.151 à 
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GSMD6.154;6.157;6.158;6.161;6.162;6.164, essas questões são prioritárias em melhorias 

para que o PSL B possa avançar para níveis de maturidade superiores tanto globalmente 

quanto na própria visão analisada. A maturidade nessa visão descresce assim como 

verificado nos PSL A e B, significando que a gestão do desempenho deve ser uma área 

gerencial com foco de esforços para melhoria da maturidade global dos PSL pesquisados. 

Tabela 4.20 – Aferição do nível de maturidade da visão Gestão de Sistemas de Medição de 

Desempenho – PSL C 

Variável de controle 

Gestão de Sistemas de 

Medição de Desempenho 

Código: GSMD6 

 

Nível S(CM)
2
 

Quantidade 

de questões 

por subgrupo 

Escore Média Classificação na 

escala de Likert 

GSMD 6.127 - 6.129 1-Indefinido 3 12 4 4 

GSMD 6.130 - 6.137 2-Definido 8 31 3,87 3 

GSMD 6.138 - 6.146 3-Gerenciado 9 35 3,89 3 

GSMD 6.147 - 6.155 4-Colaborativo 9 32 3,55 3 

GSMD 6.156 - 6.164 5-Liderança 9 31 3,44 3 

Total Nível 3 

Gerenciado 

38 141 141/38=3,71 (3) Existente 

Parcialmente 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

4.3.2 Análise da maturidade global do PSL C 

De acordo com o gráfico radar da figura 4.5, o PSL C apresentou nível de 

maturidade 4 em quatro das seis visões avaliadas (GFOR1;GPSL2;GETA3;GRHU4) e 

nível 3 de maturidade em outras duas visões (GSIT5 e GSMD6), aplicando a metodologia 

de obtenção do nível global, que é a soma dos níveis de maturidade em cada visão pelo 

número de visões avaliadas, temos um total de 22 pontos (GFOR1=4;GPSL2=4; 

GETA3=4;GRHU4=4;GSIT5=3;GSMD6=3)/6, indicando um nível médio de maturidade 

de 3,67, como o modelo S(CM)
2
 adota apenas níveis inteiros, a maturidade global do PSL 

C se situa no nível 3, Gerenciado (Figura 4.5). 

O estágio Gerenciado indica que o PSL C possui práticas de operações e gestão da 

prestação dos serviços logísticos com procedimentos definidos, com clareza do que 

medir, como avaliar e melhorar os processos internos e a gestão das áreas/departamentos 

relativos a cada visão. Existe a integração funcional das áreas, dos processos e sistemas 

de gestão do PSL, e também existe a colaboração e adoção de melhores práticas com 

processos extendidos pelas cadeias de suprimentos em quatro visões avaliadas, sendo que 

a pontuação de escores 3 referentes as práticas parciais e pontuação com escore 1 

referentes a práticas não existentes, encontradas nas visões GSIT5 e GSMD6 contribuiram 
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para que o PSL C não se situasse no nível 4 de maturidade (Colaborativo). Poucas 

melhorias pontuais principalmente nas questões do nível 4 das visões de gestão de 

sistemas de tecnologia da informação e sistemas de medição de desempenho são 

necessárias e suficientes para que o PSL avance para o nível Colaborativo. 

 

Figura 4.5 – Gráfico radar dos níveis de maturidade  das visões avaliadas no PSL C 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 

Os escores obtidos nas quatro primeiras visões avaliadas possuem média igual a 4, 

de práticas existentes desde o nivel Indefinido até o nível Colaborativo, mas os escores 

médios da visões GSIT5 e GSMD6 penalizaram o bom desempenho das visões anteriores, 

situando o PSL C no nível Gerenciado, pois a média global das seis visões de 3,67 indica 

que na média as pontuações para as 164 questões aplicadas ao PSL C foram de 3 (práticas 

existentes parcialmente).  
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Figura 4.6 – Maturidade global do PSL C 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 
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Conforme a tabela 4.21, a freqüência de escores 4 foi acima de 80% desde o nível 

Indefinido até o nível Colaborativo, sendo que no nível 1 a ocorrência foi de 100%, no 

nível 2 de 90,48%, no nível 3 de 85,30% e no nível 4 de 82,35%, havendo assim um 

decréscimo substancial no nível 5 de escores 4, justificado pelo desempenho inferior de 

frequência desses escores nas visões GSIT5 e GSMD6. 

Tabela 4.21 – Frequência de escores em cada nível S(CM)
2 
- PSL C 

Nível S(CM)
2
/ 

Total de 

questões
 

Classificação 

Melhores práticas  

Código das questões  Frequência 

(%) 

1 

(14 questões) 
4  

(Práticas existentes) 

GFOR1.1 –1.2;GPSL 2.22–2.23; 

GETA3.50 –3.51;GRHU 4.77–4.78; 

GSIT5.102–5.104; GSMD 6.127–6.129 

 

100% 

2 

(42 questões) 

 

 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2 

(Práticas em processos de estudos 

para implementação) 

GFOR1.3-1.7;GPSL2.24–2.33; 

GETA3.52-3.56;GRHU4.79-4.83; 

GSIT5.105–5.108;5.110;5.112;  

GSMD6.130–6.137 

 

GSIT5.111;5.113; GSMD6.132 

 

GSIT5.109 

 

90,48% 

 

 

 

7,14% 

 

 

2,38% 

3 

34 (questões) 
 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

GFOR1.8-1.11;GPSL2.34–2.37; 

GETA3.57-3.61;GRHU4.84–4.89;  

GSIT5.116–5.117; 

GSMD6.138-6.141;6.143-6.146 

GSMD6.142  

GSIT5.114;5.115;5.118;5.119; 

 

 

85,30% 

 

 

14,70% 

4 

(34 questões) 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

2  

(Práticas parcialmente existentes) 

1 

(Práticas não existentes) 

GFOR1.12-1.15;GPSL2.38-2.43; 

GETA3.62-3.67; 

GRHU4.90–4.94; GSIT5.120;5.121; 

GSMD6.147-6.150;6.155; 

 

GSMD6.151-6.154 

 

GSIT5.122 

 

GSIT5.123 

 

82,35% 

 

 

 

11,76% 

 

2,94% 

 

2,94% 

5 

(40 questões) 

 

 

 

4  

(Práticas existentes) 

 

 

 

3  

(Práticas parcialmente existentes) 

1 

(Práticas não existentes) 

GFOR1.17–1.21;  

GPSL2.44;  

GETA3.68-3.71; 

GRHU4.95-4.101; 

GSMD6.157;6.159;6.162;6.163 

GFOR1.16;GPSL2.45-2.49; 

GETA3.72-3.76; 

GSMD6.156-6.158;6.160;6.161;6.164 

 

GSIT5.124-5.126 

 

 

52,5% 

 

 

 

40% 

 

 

7,5% 

Fonte: Essa pesquisa (2011) 



Capítulo 4 Estudo de Casos Múltiplos 

 

 134 

Quando comparado a existência de melhores práticas (4) para as respostas obtidas 

para o PSL C, o mesmo apresenta as maiores frequências desses escores em relação a 

todos os outros PSL avaliados. O PSL C apresentou assim como os demais PSL 

avaliados, um desempenho inferior nas visões GSMD6 e GSIT5, mas em um grau de 

ocorrência menor para os escores 3 (7,12% no nível 2; 14,70% no nível 3; 11,76% no 

nível 4) e escores 2 (2,38% no nível 2; 2,94% no nível 4) e os escores 1 com 2,94% 

nonível 4.  

Verifica-se ainda que o PSL C possui níveis de maturidade avançados nas visões 

centrais, como produção de serviços logísticos, transportes e fornecedores e, maturidade 

que ainda precisa ser desenvolvida em visões de apoio como gestão da tecnologia e 

principalmente na gestão do desempenho, priorizando para essas duas visões melhorias 

que contribuirão para o prestador se posicionar globalmente em níveis de maturidade 

mais avançados do S(CM)
2
, nos quais já se encotram as visões centrais e mais a visão de 

gestão de recursos humanos. 

4.4 Considerações finais do capítulo 

As caracterizações dos três PSL participantes da pesquisa apresentaram que esses 

prestadores são caracterizados como sendo empresas de pequeno a grande porte, 

reguladas pelo regime de concessão ferroviária e atendendo clientes das mais variadas 

cadeias de suprimentos, espalhadas pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A 

caracterização estabelece ainda indícios de uma relação muito próxima entre 

desenvolvimento de sistemas gerenciais e sofisticação de operações com o nível de 

maturidade do PSL, os indícios dessa relação se confirmam na análise dos escores globais 

e respectivos níveis de maturidade em que se encontram cada PSL pesquisado, isso é 

evidenciado de forma clara quando se compara os dados de caracterização do PSL B com 

o PSL C, a ausência desses elementos na caracterização do PSL B (Nível de maturidade 

Definido) e a existência no PSL C (Nível de maturidade Gerenciado) confirmam nas 

respostas de ambos os respondentes a evidência de associação entre maturidade e 

desenvolvimento de melhores praáticas em operações e gestão. 

Em relação ao nível global de maturidade, dois dos três PSL analisados (PSL A e 

PLS C) apresentaram níveis de maturidade intermediário, Gerenciado, o PSL B 

apresentou nível 2, Definido, que segundo a definição do modelo S(CM)
2
 indica que a 

organização ainda se encontra na imaturidade em seu ciclo de vida. 
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Essa avaliação da maturidade global de cada um dos três PSL analisados, foi feita 

sob a associação dos escores atríbuidos pelos respondentes às questões representativas 

das melhores práticas componentes das seis visões avaliadas pelo modelo S(CM)
2
, 

apresentando resultados que seguem dois padrões distintos no presente estudo: i) Níveis 

de maturidade mais avançados nas funções/visões centrais de todos os PSL, relativas a 

Gestão de Transporte, Estoque, Armazenagem, Processamento de Pedidos e Gestão da 

Prestação de Serviços Logísticos, evidenciando uma replicação literal (resultados 

similares); ii) Por outro lado, um padrão não homogêneo de maturidade global é 

característico quando se analisa a maturidade comparada entre os três PSL participantes, 

isso deve principalmente ao fato de apesar dos níveis atribuídos as visões básicas (GETA3 

e GPSL2) se situarem em uma maturidade intermediária, quando se compara com as 

demais visões avaliadas (GFOR1; GRHU4; GSIT5; GSMD6) os resultados não seguem 

um padrão de replicação definido, situação em que a literatura pesquisada define como 

comum, pois esses agentes desenvolvem melhores práticas, primeiro em suas funções 

centrais, para em seguida desenvolver e avançar a maturidade nas funções ditas de apoio, 

formalizando assim o processo de desenvolvimento da maturidade interna da 

organização, o passo seguinte seria o desenvolvimento de práticas de 

integração/colaboração e liderança para prover a maturidade estendida na cadeia de 

suprimento, situação em que todos os PSL não obtiveram um desempenho satisfatório e 

um padrão comum em torno do nível Colaborativo (4) e Liderança (5) do modelo de 

avaliação S(CM)
2
. 

As implicações e replicações dos níveis de maturidade global, aferidos nos PSL 

pesquisados são discutidas no Capítulo 5, Conclusões e Recomendações. 

 



Capítulo 5 Conclusões e Recomendações 

 

 136 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente capítulo visa apresentar as conclusões finais da pesquisa sobre a maturidade 

dos Prestadores de Serviços Logísticos Ferroviários de Cargas no Brasil, apresentando as 

evidências e conclusões acerca da maturidade dos agentes participantes do estudo multicaso, 

assim como as limitações da pesquisa, recomendações para trabalhos futuros e as 

contribuições do estudo no campo teórico e prático. 

5.1 Conclusões 

A presente pesquisa de avaliação da maturidade dos Prestadores de Serviços 

Logísticos Ferroviários do Brasil investigou três casos típicos de PSL de diferentes portes 

(Pequeno, Médio e Grande) com abrangência de atuação nas regiões Sul e Sudeste, 

estendendo a atuação em dois casos através de parcerias e negócios intermodais para regiões 

Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. 

Sob um levantamento na literatura de referência, o presente estudo identificou as 

melhores práticas componentes das 164 questões avaliadas e divididas em seis diferentes 

visões componentes do modelo S(CM)
2 

de avaliação de maturidade logística/cadeia de 

suprimentos.  

Seguindo a metodologia do estudo de caso, foi elaborado para contextualização da 

realidade dos PSL participantes, uma profunda pesquisa sobre o setor ferroviário brasileiro, 

em relação a seus aspectos históricos, econômicos e setoriais, verificando um recente 

crescimento e dinamização dos negócios concebidos sob o sistema logístico ferroviário de 

cargas, devido principalmente a formação de novos pólos produtivos, crescimento econômico 

e produtivo e também devido a especialização produtiva em regiões interiores do território 

brasileiro. Dessa contextualização verificou-se que índices de produtividade, investimentos, 

modernização e ampliação de material rodante e a contrução de novas ferrovias de 

abrangência nacional, melhoraram significativamente desde a desestatização e que tais índices 

possuem uma alta correlação com adoção de melhores práticas e maturidade dos PSL. 

Os resultados da pesquisa mostraram que a maturidade dos prestadores de Serviços 

Logísticos Ferroviários de cargas varia significativamente dependendo do porte do PSL.  

O PSL B, classificado como pequena empresa e de controle estatal, apresentou o pior 

nível S(CM)
2
 de maturidade, igual a 2-Definido, situação que de acordo com a definição dos 

níveis do modelo, indica imaturidade organizacional, mas quando se analisa especificamente 
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as funções centrais (GPSL2 e GETA3) existe a constatação do nível Gerenciado, o que 

evidência que nos níveis de decisão operacional e tático que correspondem a práticas relativas 

ao curto e médio prazos, esse PSL adota grande parte das melhores práticas relativas as duas 

visões e existe um certo grau de sofisticação gerencial, se situando em um nível do modelo 

onde o PSL começa a desenvolver sua maturidade. Com relação às demais visões, o PSL 

segue em níveis de imaturidade, onde ocorre um decréscimo na pontução nessas visões, 

necessitando o desenvolvimento de melhores práticas para melhorar a imaturidade 

organizacional. O PSL B possui maturidade situada no nível 3, Gerenciado, referente à função 

logística, que corresponde a operação e gestão das atividades centrais que caracterizam um 

PSL, mas organizacionalmente (a nível de empresa) ainda se encontra na imaturidade. 

O PSL A, classificado como média empresa, se situa em um nível de maturidade mais 

avançado que o PSL B, se estabelecendo no nível 3 do modelo de avaliação, denominado 

Gerenciado, organizações logísticas classificadas nesse nível são consideradas pelo S(CM)
2
 

como parcialmente maturas, devendo desenvolver melhorias em suas práticas espalhadas 

pelas diversas visões para que avance para níveis superiores de maturidade. Novamente, 

houve a constatação do padrão de melhor desempenho de maturidade nas visões centrais 

GPSL2 e GETA3, quando comparadas as demais visões de apoio ao negócio logístico, nesse 

caso a visão de Gestão de Sistemas de Informação e Tecnologia (GSIT5) também se 

estabeleceu no nível Colaborativo, as funções centrais atingiram níveis avançados de 

maturidade S(CM)
2
. No PSL A, constatou-se tanto maturidade logística (referente as visões 

centrais S(CM)
2
), quanto maturidade organizacional (maturidade global das seis visões). 

Por último o PSL C, classificado como de grande porte, apresentou em nível de 

maturidade global Gerenciado (3), mas individualmente atingiu o nível Colaborativo (4) em 

quatro das seis visões avaliadas, com freqüência de 80% de escores 4, que siginificam que as 

práticas questionadas são plenamente existentes, desde o nível Indefinido até o Nível 

Colaborativo, situação que posiciona esse PSL em um desenvolvimento de melhores práticas 

mais avançado que o PSL A e B, necessitando de melhorias nas visões de apoio de Gestão de 

Sistemas de Informação e Tecnologia e Gestão de Sistemas de Medição para avançar para o 

nível de Liderança e focar as melhores práticas estratégicas que provêem vantagem 

competitiva. 

A pesquisa constatou um padrão de maturidade logística intermediária referente às 

funções centrais relativas à gestão da produção de serviços logísticos e gestão de transportes, 

estoques/armazenagem e processamento de pedidos em todos os três PSL participantes do 
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estudo de múltiplos casos. Essas visões apresentaram níveis de maturidade variando entre 

Gerenciado e Colaborativo, isso suporta a evidência que esses agentes desenvolvem 

primeiramente as funções gerenciais centrais da prestação do serviço, para em seguida 

desenvolver as funções de apoio ao negócio logístico, como a gestão do desempenho, 

tecnologia, fornecedores e recursos humanos, fato que penaliza a maturidade organizacional, 

pois não é priorizado o desenvolvimento equitativo entre todas as funções gerenciais dos PSL. 

Em relação a visão Gestão de Recursos Humanos, a mesma apresentou um 

desempenho superior em relação as demais funções de apoio em todos os PSL participantes, 

isso se deve ao fato de que esses prestadores possuem seus outputs baseados em serviços, 

onde os recursos humanos são essenciais para o desempenho da prestação do serviço, que 

apesar de nesse caso do serviço ferroviário, possuir grande parte das operações baseadas em 

equipamentos, a simultaneidade da produção e consumo e a eficiência e eficácia dessa relação 

é altamente relacionada ao desempenho dos recursos humanos. 

Os resultados evidenciaram também que principalmente a visão de Gestão de Sistemas 

de Medição do Desempenho e em menor grau a visão Gestão de Sistemas de Informação e 

Tecnologia são as funções gerenciais que todos os PSL participantes apresentaram problemas 

e grande frequência de melhores práticas inexistentes, devendo ser foco de melhorias para o 

desenvolvimento da maturidade de todos os três PSL analisados. 

A análise exploratória acerca da maturidade dos PSL do setor ferroviário de cargas 

participantes da pesquisa obteve resultados que evidenciam uma disparidade nos níveis 

globais de maturidade de cada PSL, detectando uma relação forte entre porte do PSL e o nível 

de maturidade, mas ao mesmo tempo detectou a evidência que em todos os três PSL 

participantes as duas funções centrais que caracterizam as atividade logísticas básicas/centrais 

se situam no nível Gerenciado, que de acordo com a definição feita pelo S(CM)
2
 é o nível 

onde organizações logísticas são providas de relativa maturidade.  

Levando em consideração que existem atualmente no Brasil sete empresas em atuação 

no setor ferroviário de cargas, das quais três apresentaram níveis intermediários de maturidade 

para
 
as visões GPSL2 e GETA3 na avaliação S(CM)

2
, conclui-se que esse agentes possuem 

capacidade de suportar a oferta de serviços logísticos e a crescente demanda no período de 

curto prazo, mas que práticas estratégicas que promovam a integração e colaboração com 

prestadores de outros sistemas modais, com clientes e fornecedores, devem ser 

prioritariamente desenvolvidas para que essa oferta corresponda aos níveis de serviços e 

demandas no longo prazo. 
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Por fim, sob todas as visões analisadas, existe a necessidade da adoção/execução de 

práticas estratégicas de longo prazo que gerem vantagens competitivas em todas as visões 

avaliadas, promovendo assim a maturidade organizacional e a oferta de serviços completos 

para suportar a crescente demanda e a sofisticação nos níveis de serviço e soluções logísticas 

requeridas pelos atuais e futuros clientes nas cadeias de suprimentos nas quais os referidos 

PSL prestam seus serviços. 

As principais limitações encontradas pela presente pesquisa foram: 

 Não existência de um modelo específico para a avaliação da maturidade de agentes 

logísticos do tipo prestadores de serviços, adotando-se assim um modelo adaptado da 

avaliação de maturidade da cadeia de suprimentos de organizações industriais; 

 Quanto a estrutura do modelo com cinco níveis e seis visões que exigem um grande 

volume de coleta de dados, originando então um questionário longo de avaliação, assim 

como uma extensão de análises exaustivas; 

 Ao escopo da pesquisa, devido a dificuldade de preenchimento do questionário e 

atendimento à pesquisa por parte das concessionárias; 

  A forte rigidez funcional existente principalmente nas grandes concessionárias no que 

diz respeito a relação de suporte e encaminhamento de pedidos de participação de 

pesquisa, destancando-se a ineficiência e burocracia das acessorias de impresa e 

comunicação que travavam o acesso aos contatos de gerentes e responsáveis 

competentes para preenchimento do questionário; 

 A divisão do questionário em grupos de questões foi outra limitação encontrada na 

pesquisa, pois apesar de tornar mais rica e especifica análise da maturidade, essa 

estratégia requer um número de respondentes maior, minimizando assim a taxa de 

retorno. 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros  

Em relação às recomendações para futuras pesquisas, as principais são: 

 A formulação de um modelo que contemple especificamente a avaliação da maturidade 

logística/cadeia de suprimentos de empresas que possuem seus outputs baseados em 

serviços logísticos; 

 Uma survey setorial sobre maturidade logística abrangendo todas as sete 

concessionárias;  
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 A definição de um questionário padrão com as respectivas melhores práticas, para a 

avaliação da maturidade logística, como o que já existe para avaliação de projetos-PMI. 

5.3 Contribuições da pesquisa 

Quanto às contribuições, a presente pesquisa contribui no campo prático com uma 

análise profunda acerca do desenvolvimento de melhores práticas por parte dos prestadores de 

serviços logísticos ferroviários, identificando a maturidade em seis funções gerenciais/visões 

desse tipo de agente, servindo de referência para os próprios PSL estudados e o governo na 

formulação de políticas e estratégias em função de melhorias e adoção das melhores práticas 

que conduzem a ganhos de competitividade tanto dos próprios prestadores, assim como das 

cadeias de suprimentos que demandam seus serviços. 

As contribuições no campo teórico são a busca pela compreensão da relação entre o 

desenvolvimento em termos de melhores práticas no contexto da gestão de seis funções 

gerenciais (Gestão de Fornecedores, Gestão da produção de serviços logísticos, Gestão de 

transportes, Gestão de sistemas e tecnologia da informação, Gestão de recursos humanos e 

Gestão do desempenho) e o nível de maturidade dos PSL pesquisados. 
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ANEXO 1 – MAPA FERROVIÁRIO BRASILEIRO 

 

Fonte: Agência Nacional de Transportes Ferroviários (2011) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOBRE A MATURIDADE DOS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS LOGISTICOS DO SUBSETOR 

FERROVIÁRIO DE CARGAS BRASILEIRO 

1. CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS E DOS RESPONDENTES 

Preencha os dados solicitados nos itens i, ii e iii e marque com X nos espaços reservados dos itens 

restantes 

i. Nome do respondente:_______________________________________________________________ 

ii. Cargo/Função do respondente: ________________________________________________________ 

iii. Nome da empresa/ Grupo Controlador: _________________________________________________ 

iv. Classifique o porte da empresa de acordo com a receita operacional bruta anual:  

Pequena Empresa  

Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média Empresa  

Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-Grande Empresa  

Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande Empresa  

 Maior que R$ 300 milhões 

v. Região (ões) de atuação no Brasil: 

Nordeste 

Norte 

 Centro-Oeste 

Sudeste 

Sul  

 

vi. Atuação internacional: Sim . Quais países?___________________________ 

                                                      Não 

vii. Tempo de atuação no cargo: Menor que 5 anos  

                                                                     Entre 5 e 10 anos 

                                                                     Entre 10 anos e 15 anos 

                                                                    Maior que 15 anos 

viii. Tempo de atuação na empresa:  

                                                       Menor que 5 anos 

                                                        Entre 5 e  10 anos  

                                                        Maior que 10 anos  

                                                         Maior que 15 anos 

2. QUESTIONÁRIO 

GRUPO 1: GESTÃO DE FORNECEDORES : Esse grupo contém questões acerca de funções, processos, 

operações e tarefas relacionadas com a integração, colaboração e desenvolvimento de fornecedores. 

Os processos incluem a definição de políticas para selecionar e desenvolver fornecedores, definição 

das estratégias de colaboração com os fornecedores, implementação de garantia da qualidade no 
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transporte, entrega de matérias-primas e materiais e acordos comerciais, como os INCOTERMS. 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. 

Selecione a resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE. 

 

Nível de Maturidade: Indefinido 

1.1. Os principais problemas relacionados ao fornecimento de matérias-primas e de materiais são 

identificados e documentados? 

    

         1    2    3    4 

1.2. Existem projetos de melhorias voltados para resolver os problemas identificados relativos ao 

fornecimento de matérias-primas e de materiais? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

1.3. Existem processos documentados e implementados para avaliar a qualidade das matérias-primas e 

materiais? 

    

         1    2    3    4 

1.4. Existem políticas documentadas e implementadas para adicionar um novo fornecedor para o catálogo de 

fornecedores da empresa?  

    

         1    2    3    4 

1.5. Os contratos com fornecedores são respaldados por garantias e condições de negócios exigidas, com 

especificação de cláusulas tipo SLAs (Service Levels Agreements). 

    

         1    2    3    4 

1.6. São realizadas reuniões periódicas com os fornecedores para avaliar e fornecer feedback relacionado 

com o seu nível de serviço? 

    

         1    2    3    4 

1.7. Existe uma política de registro de INCOTERMS (FOB, CIF, etc.) nos contratos e/ou documentos 

pertinentes às transações com os fornecedores internacionais? Caso a empresa não trabalhe com 

fornecedores internacionais deixe em branco. 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 

1.8. Existem processos documentados e implementados para avaliar o nível de serviço dos fornecedores? 

    

         1    2    3    4 

1.9. Existem processos que coletam dados e fornecem informações estatísticas relacionadas com o tempo de 

entrega e conclusão de emissão/ordem de pedido ou serviço de cada fornecedor? 

    

         1    2    3    4 

1.10. Existem projetos em conjunto com o fornecedor para desenvolver e integrá-los nos processos da cadeia 

de suprimentos da empresa? 

    

         1    2    3    4 

1.11. Existem políticas documentadas e implementadas para selecionar e contratar serviços de terceirização? 

    

         1    2    3    4 
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Nível de Maturidade: Colaborativo 

1.12. Existem procedimentos documentados e implementados para determinar o nível de colaboração e 

integração entre os fornecedores e processos da empresa?  

    

         1    2    3    4 

1.13. Existem procedimentos documentados e implementados para determinar se vale a pena investir no 

desenvolvimento de um fornecedor?  

    

         1    2    3    4 

1.14. Existem procedimentos documentados e implementados para desenvolver o nível de serviço dos 

fornecedores e a colaboração dos mesmos? 

    

         1    2    3    4 

1.15. Existem procedimentos documentados e implementados para certificar novos fornecedores e para 

renovar a certificação dos fornecedores atuais? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

1.16. Existem procedimentos documentados e implementados para implantar projetos em conjunto com os 

fornecedores para desenvolver novos produtos?  

    

         1    2    3    4 

1.17. Existem procedimentos documentados e implementados para comunicar os fornecedores com 

antecedência sobre qualquer mudança de requerimento de matérias-primas e/ou serviços para os 

produtos novos ou atuais?  

    

         1    2    3    4 

1.18. São documentadas e implementadas as melhores práticas relacionadas à colaboração e seleção de 

fornecedores?  

    

         1    2    3    4 

1.19. Houve acesso a estudos/consultorias nos processos de seleção e colaboração de fornecedores 

desenvolvidos pela empresa? 

    

         1    2    3    4 

1.20. A empresa trabalha com número pequeno de fornecedores estratégicos? 

    

         1    2    3    4 

1.21. Existe por parte da empresa avaliação periódica de desempenho dos fornecedores contratados e 

fornecedores concorrentes por metodologias como benchmarking, Balanced Scorecard e/ou outras? 

    

         1    2    3    4 

GRUPO 2 – GESTÃO DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS: Esta visão inclui as funções, processos e 

tarefas relativas a transformação do serviço logistico. Em outras palavras referem-se a questões relativas 

a Gestão da Produção e Operações, ações que agregam valor ao serviço, tais como minimização do custo 

do serviço, documentação e padronização de funções e processos, as questões de programação e controle 

do serviço logistico, desenvolvimento de projetos em conjunto com clientes, implementação de 

planejamento estratégico da produção em colaboraçaõ com clientes,  gestão da qualidade e manutenção. 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. Selecione a 

resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE. 

 

Nível de Maturidade: Indefinido 

2.22. Os principais problemas relacionados à prestação de serviços logísticos são identificados e 

documentados? 
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                  1    2    3    4 

2.23. Existem projetos de melhorias voltados para resolver os problemas identificados relativos à prestação de 

serviços logísticos? 

    

                  1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

2.24. As funções/departamentos da empresa (comercial, finanças, operações, qualidade, marketing, etc.) 

agem em conjunto, documentando as ações e programas planejados?  

    

1    2    3    4 

2.25. Existem procedimentos operacionais padronizados, implementados e documentados? 

    

                 1    2    3    4 

2.26. A empresa possui políticas/programas de minimização de custos e atendimento ao nível de serviço 

requerido por cada cliente documentados e implementados? 

    

1    2    3    4 

2.27. Existe a programação e controle da prestação de serviços? 

    

1    2    3    4 

2.28. A previsão da demanda é elaborada utilizando métodos quantitativos/objetivos? 

    

                  1    2    3    4 

2.29. Existe a atualização periódica da previsão da demanda dos serviços logísticos oferecidos? 

    

                  1    2    3    4 

2.30. Existem nos processos de produção de serviços da empresa flexibilidade e agilidade para atender 

mudanças inesperadas da demanda? 

    

                   1    2    3    4 

2.31. Existe a avaliação periódica da qualidade da prestação de serviços? 

    

                  1    2    3    4 

2.32. Existe (m) programa (s) de Gestão da Qualidade de serviços implantado (s) e documentado (s)? 

    

                 1    2    3    4 

2.33. Existe (m) programa (s) de Gestão da Manutenção implantado (s) e documentado (s)? 

    

                  1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 

2.34. Existe a percepção por parte da empresa que a transformação do serviço logístico se dá na forma de 

sistemas abertos, com a participação do cliente e a simultaneidade da prestação e consumo? 

    

                   1    2    3    4 

2.35. Existe a utilização de métodos de programação e controle de serviços logísticos que oferecem as 

melhores práticas e resultados vigentes na atualidade? 

    

                   1    2    3    4 

2.36. O pacote de serviços logísticos oferecidos pela empresa possui características da percepção do serviço 

(instalações de apoio, bens facilitadores, informações, serviços explícitos e implícitos) bem definidas? 

    

                  1    2    3    4 

2.37. Existem projetos de inovações no portfólio de serviços oferecidos, a médio e longo prazos implantados 

e documentados? 
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         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Colaborativo 

2.38. Existem políticas de oferta de serviços customizados segundo as necessidades de cada cliente? 

    

         1    2    3    4 

2.39. Os parceiros logísticos e clientes possuem acesso aos processos de serviços de linha de frente e 

retaguarda da empresa? 

    

         1    2    3    4 

2.40. A empresa possui planejamento de serviço e condições/estrutura para ressuprir os estoques/armazéns 

dos clientes de forma autônoma? 

    

         1    2    3    4 

2.41. A empresa possui planejamento e condições/estrutura para gerenciar os processos de negócios logísticos 

dos clientes de forma eficiente? 

    

         1    2    3    4 

2.42. A empresa desenvolve projetos estratégicos em conjunto com os clientes e parceiros? 

    

         1    2    3    4 

2.43. Os clientes da empresa possuem visão sobre os ganhos da integração prestador de serviço-cliente? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

2.44. A empresa gerencia os processos logísticos físicos e administrativos de seus clientes? 

    

         1    2    3    4 

2.45. A empresa procura disseminar e pessuardir seus clientes e parceiros através da    exposição dos 

ganhos competitivos pelo desenvolvimento da cultura colaborativa?  

    

         1    2    3    4 

2.46. A empresa adota as melhoras práticas em operações e gestão dos serviços  logísticos prestados como 

Just-in-time, Just-in-sequence (JIS), Planejamento de programação avançada (APS), In-plant 

representatives (IPR), etc. 

    

         1    2    3    4 

2.47. A empresa possui os custos mínimos entre os principais concorrentes? 

    

         1    2    3    4 

2.48. A empresa possui a maior produtividade entre os principais concorrentes? 

    

         1    2    3    4 

2.49. A empresa possui a maior lucratividade entre os principais concorrentes? 

    

         1    2    3    4 

GRUPO 3 -GESTÃO DE ESTOQUES, TRANSPORTES E ARMAZENAGEM: Essa visão abrange toda e 

qualquer referência a ações relacionadas ao gerenciamento e controle de transportes, localização, 

estoques. 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. 

Selecione a resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE 

 

Nível de Maturidade: Indefinido 
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3.50. Os principais problemas relacionados às três atividades básicas de transporte, estoques e armazenagem 

são identificados e documentados? 

    

               1    2    3    4 

3.51. Existem projetos de melhorias implantados e documentados voltados para resolver os problemas 

relativos às três atividades básicas: de transporte, estoques e armazenagem? 

    

               1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

3.52. Os especialistas funcionais da empresa (transporte, comercialização, atendimento de pedidos, etc.) 

possuem percepção das três atividades básicas como centrais para o sucesso do negócio de prestação de 

serviço logístico? 

    

        1    2    3    4 

3.53. Os especialistas de apoio da empresa (finanças, marketing, seguros, etc.) possuem percepção das três 

atividades básicas como centrais para o sucesso do negócio de prestação de serviço logístico? 

    

                 1    2    3    4 

3.54. Existe a adoção das melhores tecnologias, métodos e práticas de gestão das três atividades básicas do 

canal logístico físico? 

    

                  1    2    3    4 

3.55. Existem sistemas e tecnologias de informação que dão sustentação e simetria de informação às três 

atividades básicas do canal logístico físico? 

    

                  1    2    3    4 

3.56. Existe busca e atualização em centros de pesquisa, consultorias, etc. das tecnologias e métodos mais 

avançados em transporte, estoque e armazenagem? 

    

                  1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 

3.57. Existe no planejamento das operações relacionadas à localização a utilização de estratégias, políticas, 

métodos e ferramentas que otimizem as tarefas de, roteirização, aceleração e despacho? 

    

                  1    2    3    4 

3.58. Existe no planejamento das operações relacionadas a transportes, estratégias, políticas e métodos que 

otimizem as tarefas de consolidação de cargas, roteirização, quantidades e tempos de reabastecimento? 

    

                  1    2    3    4 

3.59. Existe no planejamento das operações relacionadas ao processamento de pedidos estratégias, políticas e 

métodos que otimizem as tarefas de processamento do pedido, comunicação e aceleração. 

    

                  1    2    3    4 

3.60. Existe no planejamento das operações relacionadas a armazenagem estratégias, políticas e métodos que 

otimizem as tarefas de programação, manuseio e acondicionamento de materiais? 

    

                  1    2    3    4 

3.61. Existem processos que coletam dados e fornecem informações estatísticas relacionadas com o tempo de 

entrega e conclusão de ordem de serviços logísticos? 

    

                  1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Colaborativo 
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3.62. Existem procedimentos documentados e implementados para determinar o nível de integração e 

colaboração e entre os processos funcionais da empresa? 

    

                  1    2    3    4 

3.63. A prestação de serviços logísticos alinha seus objetivos, informações e projetos com agentes da cadeia 

de suprimentos que fazem parte dos negócios da empresa, promovendo parcerias colaborativas? 

    

                  1    2    3    4 

3.64. A empresa delega a agentes parceiros responsabilidades, compartilhando dificuldades e resultados? 

    

                  1    2    3    4 

3.65. A empresa assume a coordenação das atividades para a integração dos agentes logísticos parceiros. 

    

                  1    2    3    4 

3.66. A empresa considera o papel e importância do agente parceiro nas decisões do planejamento logístico? 

    

                   1    2    3    4 

3.67. Existem indicadores capazes de avaliar o desempenho das operações logísticas externas e agentes 

parceiros? 

    

                  1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

3.68. A empresa atua com operações de integração multimodal? 

    

                  1    2    3    4 

3.69. A empresa possui alianças logísticas? 

    

                  1    2    3    4 

3.70. Existem no portfólio de prestação de serviços logísticos caso o cliente requisite atividades logísticas 

básicas Just in Time (JIT)? 

    

                  1    2    3    4 

3.71. Existem planos de contingências para os diversos serviços prestados? 

    

                 1    2    3    4 

3.72. Existe a utilização de sistemas de controle e reposição de estoques dos fornecedores como o VMI 

(Vendor Managed Inventory) gerenciado autonomamente pela empresa? 

    

                  1    2    3    4 

3.73. A empresa possui funcionários dos seus clientes integrados as equipes funcionais internas responsáveis 

por estoques, transportes e armazenagem. 

    

                  1    2    3    4 

3.74. A empresa disponibiliza em seu portfólio de serviços, atividades básicas de logística reversa? 

    

         1    2    3    4 

3.75. A empresa possui caso o cliente necessite projetos completos para oferecer serviços físicos e gerenciais 

no canal logístico a curto prazo? 

    

                   1    2    3    4 

3.76. Existem métricas documentadas para mensuração da performance relativas as três atividades básicas 

citadas na 1ª. Questão?  

    

                 1    2    3    4 

GRUPO 4 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS: A visão de gestão dos recursos humanos faz referência a 

qualquer ação relativa aos funcionários da organização. Seu envolvimento com a empresa e o ambiente 

de trabalho, portanto essa visão, refere-se à ações acerca de treinamento, desenvolvimento da cultura de 
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trabalho, implementação para reduções de ação de turnover, implementação de projetos para a melhoria 

das condições de trabalho na organização, desenvolvimento de estratégias de participação, gratificação, 

etc... 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. Selecione a 

resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE. 

 

Nível de Maturidade: Indefinido 

4.77. Os principais problemas relacionados aos recursos humanos são identificados e documentados? 

    

1    2    3    4 

4.78. Existem projetos de melhorias voltados para resolver os problemas identificados relativos a política de 

recursos humanos? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

4.79. A empresa possui um departamento de Administração de Recursos Humanos ou similar? 

    

         1    2    3    4 

4.80. A administração de recursos humanos possui programa implantado e documentado de recrutamento, 

seleção e treinamento. 

    

         1    2    3    4 

4.81. A administração de recursos humanos possui programa implantado e documentado de recompensas e 

avaliação da performance de pessoas? 

    

         1    2    3    4 

4.82. A administração de recursos humanos possui programa implantado e documentado de motivação e 

retenção de profissionais (Disciplina, Higiene e Segurança, Qualidade de vida, relações com sindicatos)? 

    

         1    2    3    4 

4.83. A administração de recursos humanos possui programa implantado e documentado de monitoramento 

de pessoas (banco de dados, sistemas de informações gerenciais)? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 

4.84. A empresa possui programas de seleção de jovens talentos como trainee, estagiários, aprendizes, etc.? 

    

         1    2    3    4 

4.85. A empresa possui políticas de terceirização de mão de obra? 

    

         1    2    3    4 

4.86. A empresa usa alguns dos métodos de análise de cargos como a observação, entrevista individual, 

entrevista em grupo, questionário, etc. para definir deveres e responsabilidades de um cargo. 

    

         1    2    3    4 

4.87. A empresa possui políticas de recursos humanos do tipo downsizing? 

    

         1    2    3    4 

4.88. A empresa promove busca interna de perfis em cargos de níveis inferiores quando surgem cargos de 

níveis superiores? 

    

         1    2    3    4 
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4. 89. A empresa trabalha com métodos estatísticos para análise e gestão de perdas com turnover. 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Colaborativo 

4.90 A empresa vê os colaboradores como parceiros da organização? 

    

         1    2    3    4 

4. 91. Existe um eficiente canal de comunicação e acesso entre os diferentes responsáveis por setores da 

empresa e os colaboradores lotados nesses setores. 

    

         1    2    3    4 

4.92. Existe a pratica do empowerment  de equipes e pessoas dentro da empresa? 

    

         1    2    3    4 

4.93. Existe a prática de eventos que promovam a socialização entre funcionários de todos os níveis de 

cargos? 

    

         1    2    3    4 

4.94. A empresa recebe funcionários de parceiros e clientes para treinamento, conhecimento e integração aos 

processos da empresa? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

4.95. A empresa concebe o capital intelectual como o mais importante dos recursos humanos para a 

organização? 

    

         1    2    3    4 

4.96. A Administração de Recursos Humanos trabalha alinhada com a estratégia de negócios da empresa? 

    

        1    2    3    4 

4.97. O setor de Recursos Humanos facilita, dimensiona e melhora a qualidade da administração e do 

trabalho em equipe? 

    

        1    2    3    4 

4.98. A empresa possui algum responsável pela Gestão do Conhecimento da organização?  

    

         1    2    3    4 

4.99. A empresa possui programas sociais para melhoria da qualidade de vida do funcionário (creches, 

psicólogo, assistente social, etc.)? 

    

      1    2    3    4 

4.100. A empresa possui a maioria do seu corpo gerencial de formação em áreas diversas com especialização 

em Gestão de Pessoas? 

    

         1    2    3    4 

4.101. A empresa busca parcerias e/ou promove ações para formação e qualificação profissional de seus 

funcionários em todos os níveis? 

    

          1    2    3    4 

GRUPO 5 - GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA: Essa visão refere-se à ações 

diretamente vinculadas ao desenvolvimento e implementação de sistemas de informação e gestão da 

tecnologia de processos logísticos. Algumas das ações incluídas nessa visão são a implementação de 

soluções tecnológicas, tais como sistemas EDI, ERP, ECR, soluções RFID, VMI, sistemas de gestão de 

armazenagem, automação de equipamentos, documentação, padronização e coleta de dados do processo, 

implementação de projetos de redução de prazos, entre outras. 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. Selecione a 
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resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE. 

 

Nível de Maturidade: Indefinido 

5. 102. A empresa possui sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) implantados e 

documentados? 

    

         1    2    3    4 

5.103. Os principais problemas relacionados à Tecnologia de Informação e Comunicação são identificados e 

documentads? 

    

         1    2    3    4 

5.104. Existem projetos de melhorias voltados para a resolução dos problemas identificados relativos à 

Tecnologia de Informação e Comunicação? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

5.105. O sistema de Tecnologia de Informação e Comunicação usado possui capacidade analítica ampla para 

apoio a tomada de decisões? 

    

         1    2    3    4 

5.106. O departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação possui políticas, programas e projetos 

documentados e planejados em conjunto com outras funções da empresa? 

    

         1    2    3    4 

5.107. A gestão da informação é base para a tomada de decisões da empresa? 

    

         1    2    3    4 

5. 108. A empresa concebe a informação como chave para o sucesso da prestação do serviço logístico? 

    

         1    2    3    4 

5.109. A empresa concebe a gestão da informação como maximizadora do lucro total da rede/cadeias em que 

atua? 

    

         1    2    3    4 

5.110. Os gerentes da empresa possuem visão de que a gestão da informação apóia a tomada de decisões 

sobre um amplo escopo da cadeia de suprimentos que abrange funções e empresas? 

    

         1    2    3    4 

5.111. A empresa possui informações online dos fornecedores (ex.: preço, tempo de ciclo, situação do 

pedido, modo de pagamento, etc.)? 

    

         1    2    3    4 

5.112. A empresa possui informações online da produção de serviços (ex.: capacidade e taxa de utilização 

atual de estoques, instalações e transportes, custos, tamanho de lotes de cada carga ou produto, atraso de 

pedidos, etc.? 

    

         1    2    3    4 

5.113. A empresa possui informações online sobre a demanda pela prestação dos serviços oferecidos 

(previsões e distribuição da demanda, quem está comprando o serviço, a que preço, onde e em que 

quantidade e freqüência). 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 
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5.114. As informações recebidas são precisas? 

    

         1    2    3    4 

5.115. As informações podem ser acessadas em tempo real da sua geração? 

    

         1    2    3    4 

5.116. As decisões relacionadas ao planejamento estratégico da prestação do serviço logístico utilizam 

ferramentas de TI? 

    

         1    2    3    4 

5.117. A tomada de decisões operacionais relativas ao serviço logístico utilizam ferramentas de TI? 

    

         1    2    3    4 

5.118. A empresa possui sistemas integrados de controle da produção de serviços do tipo MES 

(Manufacturing Execution System)? 

    

         1    2    3    4 

5.119. Existe o uso de tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) para atividades de controle e 

rastreabilidade de produtos? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Colaborativo 

5.120. A empresa possui sistemas operacionais de TI para Planejamento de Recursos da Empresa (ERP) 

como SAP, Oracle, Peoplesoft, etc.? 

    

         1    2    3    4 

 

5.121. A empresa possui sistemas analíticos de TI para as decisões de Planejamento e Estratégia?  

    

         1    2    3    4 

5.122. A empresa possui sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação do tipo CRM para 

gerenciamento do relacionamento com clientes? 

    

         1    2    3    4 

5.123. A empresa usa aplicativo de TI para provedores de serviço (ASP – Application Service Providers)? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

5.124. A empresa possui plataforma de TI para conduzir negócios em mercados eletrônicos na Internet do 

tipo Business-to-Business (B2B). 

    

         1    2    3    4 

5.125. A empresa possui plataforma de TI para conduzir negócios em mercados eletrônicos na Internet do 

tipo Business-to-Consumer (B2C). 

    

         1    2    3    4 

5.126. A empresa possui plataforma de TI para conduzir a troca de dados/documentos baseados em EDI 

(Eletronic Data Interchange) entre suas áreas funcionais? 

    

         1    2    3    4 

GRUPO 6 - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE PERFORMANCE: Essa visão compreende ações orientadas para 

a medição da performance organizacional em relação à processos, funções e funcionários. Assim, 

algumas das ações de referência em anexo nesta visão está definindo KPIs na empresa, definição da 

periodicidade da análise relativa à desempenho de um processo, função ou empregado, comunicação 

aos funcionários do significado de cada indicador de desempenho, e como calculá-lo, padronização da 
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utilização e apresentação de indicadores da performance. 

Nas questões a seguir, responda segundo os níveis especificados, marcando uma das opções. 

Selecione a resposta, considerando uma escala de 1 a 4, significando: 

1 - NÃO ou INEXISTENTE; 2 - EM PROCESSO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO; 3 - 

EXISTENTE PARCIALMENTE; 4 - SIM ou EXISTENTE. 

  

Nível de Maturidade: Indefinido 

6.127. A empresa possui indicadores e/ou sistema (s) de medição de perfomance implantado (s) e 

documentado (s)? 

    

         1    2    3    4 

6.128. Os principais problemas relacionados à medição da performance são identificados e documentados? 

    

         1    2    3    4 

6.129. Existem projetos de melhorias voltados para resolver os problemas identificados relativos à medição 

da performance? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Definido 

6.130. A performance dos indicadores de qualidade dos serviços prestados é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.131. A performance do nível de serviço prestado é media e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.132. A credibilidade dos clientes nos serviços ofertados pela empresa é medida e monitorada regularmente? 

    

         1    2    3    4 

6.133. A pontualidade da conclusão de serviços é medida e monitorada pelos sistemas de medição da 

performance? 

    

         1    2    3    4 

6.134. A performance operacional (Tonelada útil tracionada, tonelada/km útil, etc.) é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.135. A performance dos indicadores de produtividade dos serviços prestados (transportes, estoques, 

processamento de pedidos, armazenagem, serviços ao clientes) é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.136.  A performance dos indicadores de custos de produção dos serviços oferecidos pela empresa são 

medidos e monitorados? 

    

         1    2    3    4 

6.137. A performance dos indicadores da segurança operacional (quantitativo de acidentes por causa, 

quantitativo de acidentes por trecho, quantitativos de acidentes por região etc.). é medida e 

monitorada? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Gerenciado 

6.138. A empresa possui documentado um grupo bem definido e preciso de indicadores chaves de 

performance (KPI)? 

    

         1    2    3    4 

6.139. Os custos de transportes são medidos e monitorados e  documentados? 
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         1    2    3    4 

6.140. Os custos de armazenagem/manuseio são medidos e monitorados e documentados? 

    

         1    2    3    4 

6.141.. Os custos de estocagem são medidos, monitorados e documentados? 

    

         1    2    3    4 

6.142. A performance de gestão dos negócios dos clientes é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.143. A performance dos objetivos estratégicos gerais é monitorada e documentada entre períodos 

regulares? 

    

         1    2    3    4 

6.144. A performance dos objetivos estratégicos de mercado é monitorada e documentada entre períodos 

regulares? 

    

         1    2    3    4 

6.145. A performance dos objetivos estratégicos de operações é monitorada e documentada entre períodos 

regulares? 

    

         1    2    3    4 

6.146. A performance dos objetivos estratégicos financeiros é monitorada entre períodos regulares? 

    

         1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Colaborativo 

6.147. A performance da satisfação do consumidor é medida e monitorada entre períodos regulares? 

    

         1    2    3    4 

6.148. A agilidade de resposta para demandas por serviços da empresa é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.149. A performance da aprendizagem e crescimento organizacional é medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.150. A performance da Tecnologia de Informação e Comunicação utilizada nas operações e gestão é 

medida e monitorada? 

    

         1    2    3    4 

6.151. Os fornecedores da empresa possuem indicadores e/ou sistemas de medição da perfomance suas 

operações e gestão? 

    

         1    2    3    4 

6.152. Os parceiros da empresa possuem indicadores e/ou sistemas de medição da performance de suas 

operações e gestão? 

    

         1    2    3    4 

6.153. A empresa possui acesso a relatórios históricos e periódicos de performance de seus fornecedores? 

    

         1    2    3    4 

6.154. A empresa possui acesso a relatórios históricos e periódicos de performance de seus parceiros 

logísticos? 

    

         1    2    3    4 

6.155. A empresa possui projetos de melhorias focados nos relatórios de medição da performance atual de 

operações e gestão? 
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        1    2    3    4 

Nível de Maturidade: Liderança 

6.156. A empresa possui programas implantados e documentados de melhoramento contínuo de indicadores 

da perfomance? 

    

        1    2    3    4 

6.157. A empresa possui políticas e programas que estabelecem metas de desempenho operacionais e 

gerenciais periodicamente? 

    

        1    2    3    4 

6.158. Existe a avaliação de benchmarking funcional da empresa? 

    

        1    2    3    4 

6. 159. Existe a avaliação de benchmarking interno da empresa (entre divisões da mesma organização)? 

    

           1    2    3    4 

6.160. Existe avaliação do benchmarking competitivo (comparação com os concorrentes)? 

    

           1    2    3    4 

6.161. Existe a avaliação de benchmarking de cooperação? 

    

           1    2    3    4 

6.162. A empresa trabalha internamente com medidas/indicadores de desempenho e recompensas, atrelando 

aos resultados recompensas e penalidades? 

    

           1    2    3    4 

6.163. Na integração com clientes a empresa trabalha com medidas/indicadores de desempenho e 

recompensas, atrelando aos resultados recompensas e penalidades? 

    

         1    2    3    4 

6.164.A empresa trabalha com medidas/indicadores de desempenho das práticas colaborativas na cadeia de 

suprimentos? 

    

         1    2    3    4 

 


