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Resumo:  
 
O conhecimento sobre os fatores determinantes da qualidade, satisfação e desempenho 
dos processos logísticos permite uma avaliação do grau de maturidade logística no 
setor. A maturidade logística é um indicativo do quanto os serviços logísticos atendem 
as expectativas dos seus operadores. O trabalho apresentado busca inovar no sentido de 
avaliar a maturidade mensurando no sentido down stream (aquisições) e no up stream 

(distribuição) na cadeia de suprimentos e levando-se em consideração organizações 
benchmarking. A pesquisa se focou em operadores logísticos (Hub), em que um gerente 
ocupa o papel de comprador e, quase simultaneamente, atua como distribuidor dos 
produtos, seja para suprir sua própria rede de lojas ou para redirecionamento para 
clientes. O setor escolhido para mensuração da maturidade logística 180º foram 
organizações no setor de agronegócio localizadas no CEASA/MG. A escolha se 
justifica em razão da relevância do setor, principalmente, em termos de perecividade 
dos produtos, custos de estocagem, fragilidade, baixo valor agregado, relevância social 
e segurança por se tratar de alimentos. A metodologia de pesquisa escolhida foi 
qualitativa, para se obter maior profundidade nas percepções subjetivas dos gestores 
logísticos e em razão do reduzido número de organizações com a característica de ser 
hub logístico. O roteiro de entrevista se baseou em um questionário (MENTZER et al, 
2001) e a coleta se procedeu por entrevistas diretas. A amostra de organizações foi 
escolhida por conveniência no CEASA/MG que, por si, mesmo já se entende como um 
grande hub logístico no setor de agronegócio. O método se apoiou no trabalho de 
Mentzer et al, (2001) e os gestores foram entrevistados segundo o roteiro, no primeiro 
momento, na posição de comprador de sua organização e no segundo momento, na 
posição de vendedor - distribuidor. Foram efetuadas entrevistas em cinco organizações 
pertencentes ao CEASA/MG. Os resultados desse estudo têm implicações específicas, 
tanto para os gestores das organizações no CEASA/MG, quanto para pesquisas futuras. 
Identificou-se que os segmentos de clientes e fornecedores estabelecem ênfases em 
componentes diferentes da Logistic Service Quality (LSQ), e acredita-se que essa 
vidência inicial seja corroborada por outros estudos; entretanto, constataram-se também 
fortes semelhanças ao longo dos segmentos, sugerindo que em algumas áreas, os 
gestores possam desenvolver processos que se apliquem a todos os segmentos de 
clientes e fornecedores. 
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