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RESUMO 
 
 
 
Este artigo teve como objetivo verificar o alinhamento entre estratégias (corporativa, de 

negócios e de operações) e capabilidades (manufatura e logística) e sua associação com o 

desempenho produtivo, em empresas do setor de bens de capital – mecânicos. Para tanto se 

utilizou de uma pesquisa constituída de duas etapas. A primeira, de natureza exploratória, teve 

o objetivo identificar as prioridades competitivas para o alinhamento externo da empresa foco 

com seus clientes e fornecedores. Utilizou-se de uma amostra composta de 113 respondentes. 

Tratadas por meio de técnicas estatísticas distintas revelaram que os fatores: preço, 

desempenho do equipamento, velocidade e confiabilidade da data de entrega são as 

prioridades competitivas. Com base nestes resultados prosseguiu-se para a segunda etapa com 

o objetivo de verificar se estas prioridades se manteriam no alinhamento interno. A pesquisa, 

de natureza descritiva, se utilizou de uma amostra de 90 respondentes. Tratadas pelas técnicas 

da estatística descritiva e inferencial os resultados revelaram que: a) rapidez no atendimento 

aos clientes, utilização da tecnologia de processo para o adequado desempenho de 

equipamentos e ferramentas de tecnologia da informação são as variáveis mais importantes 

tanto para as empresas de desempenho abaixo da média quanto às empresas de desempenho 

acima da média e; b) as empresas do setor de bens capital mecânicos de baixa e alta média de 

desempenho operacional, com estratégias (corporativa, de negócios e operações) melhor 

alinhadas às capabilidades (manufatura e logística), não proporcionaram melhor desempenho 

produtivo. Por fim, alinhar estrategicamente com fornecedores e clientes por meio de 

prioridades competitivas que fluem para as atividades internas de operações e logísticas, a 

partir de diretrizes estratégicas claramente definidos, ainda tem um logo caminho a ser 

percorrido. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento representa o relato total do projeto de pesquisa intitulado “Uma Análise 

do Alinhamento Estratégico em Empresas do Setor de Bens de Capital – Mecânicos”. O 

tempo previsto para a execução deste projeto de pesquisa foi de três anos, com início em 

março de 2007 e término em fevereiro de 2009, conforme projeto enviado ao CNPq, em 15 de 

agosto de 2006, em acordo ao item II do Edital 2006 do Mackpesquisa - Subvenção para 

Projetos de Pesquisa, Editoração/Publicação e Organização de Reuniões Científicas ou 

Tecnológicas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O relacionamento entre vendedores e compradores é marcado por conflitos 

consideráveis, em que cada parte objetiva o melhor negócio. No Brasil, para evitar que 

empresas economicamente mais fortes obtivessem vantagens competitivas de curto prazo às 

custas de seus parceiros mais fracos, nas décadas de 1970 e 1980, o governo, por meio do 

Conselho Interministerial de Preços – CIP, procurou regular as relações comerciais entre elas. 

Todavia, com o desenvolvimento tecnológico e a liberação seletiva de alguns mercados, esses 

arranjos comerciais têm passado por mudanças significativas.  

Em mercados competitivos, empresas como as pertencentes aos setores automobilísticos 

e de alimentos é prática habitual o fornecedor revelar todo tipo de informação confidencial 

para o cliente, em nome de uma posição competitiva conjunta. O pressuposto básico é que se 

o fornecedor mostrar ao cliente como os custos estão estruturados para determinado produto 

ou serviço, incluindo, às vezes, suas margens de lucro, o cliente poderá ajudá-lo a reduzir 

custos e preços. Nesse esforço conjunto, o produto ou serviço pode se tornar mais 

competitivo, garantindo assim, o negócio de ambos (BROWN et al., 2006).  

O princípio da negociação aberta é sólido, mas na prática parece ser problemático. 

Qualquer negócio envolve riscos financeiros, dada a necessidade de investimentos em ativos 

tangíveis ou intangíveis. Os investimentos realizados devem ser recompensados. Quando duas 

empresas concorrem, uma tenta garantir que nenhuma outra receba a recompensa adequada 

pelo risco assumido. Entretanto, se cooperarem, é do interesse de ambas que recebam a 

recompensa apropriada. Não obstante, para que as operações estratégicas ocorram, cada parte 
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precisa estar livre para decidir seu próprio ritmo de trabalho ou determinar o porcentual de 

retorno sobre o investimento realizado.  

De forma geral, nas cadeias de suprimentos, as organizações estão competindo e 

cooperando ao mesmo tempo. Essa combinação de competição e cooperação estabelece um 

relacionamento dinâmico entre os membros. Isto se deve ao fato da empresa de uma cadeia de 

suprimentos fazer parte de outra cadeia, com diferentes objetivos e tipos de negócios. 

Alterações nas regulamentações macroeconômicas, surgimento de novas tecnologias, 

amadurecimento dos clientes e melhoria das qualificações de funcionários são realidades 

presentes e constantes. Neste contexto, as empresas devem reagir rapidamente aos desafios 

apresentados. Por conseqüência, as organizações são compelidas realizar os necessários 

ajustes estratégicos.  

O termo “ajuste”, também utilizado como “alinhamento” ou “ressonância”, é definido 

como um processo contínuo e dinâmico no qual as capacidades organizacionais devem estar 

em harmonia ou alinhadas com as exigências dos clientes. Essencialmente, o ajuste (ou 

alinhamento) estratégico se preocupa em gerenciar simultaneamente: a) as funções internas da 

empresa, de modo que haja coesão com as prioridades competitivas do cliente e; b) as 

capacidades operacionais relacionadas aos ativos tangíveis e intangíveis da empresa.     

Assim, partindo-se da premissa de que a vantagem competitiva é uma necessidade 

inexorável e que o conflito, velado ou declarado, entre compradores e vendedores persistirá 

por tempo indeterminado, a questão básica colocada para este projeto de pesquisa foi o 

seguinte: as empresas fabricantes de máquinas e equipamentos, alinhadas estrategicamente 

por meio de prioridades competitivas com seus fornecedores e clientes, apresentam 

desempenho superior? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

A simples existência de uma empresa pressupõe que ela tenha um produto ou serviço a 

oferecer, um mercado e os meios de produzir e transformar sua atividade em lucros e novos 

investimentos. Em qualquer circunstância, são essas as características que definem a empresa: 

o que ela faz, para quem faz, como faz. No entanto, esses conceitos mudam, e algumas vezes 

radicalmente. A rede de supermercados “Wal-Mart”, com a técnica do cross-docking, reduz 

os custos de distribuição e agiliza o reabastecimento das lojas, melhorando o atendimento ao 

consumidor. Embora reduza os custos de manuseio do produto, de estocagem e de instalações, 

o cross-docking exige uma identificação e programação precisa dos produtos junto aos 

fornecedores (HEIZER; RENDER, 2001).  

A empresa brasileira fabricantes de aeronaves comerciais, EMBRAER, tem nas 

necessidades do cliente, o ponto de partida para projetos de novos modelos de avião. 

Competindo no mercado mundial de aeronaves com capacidade de 30 a 60 lugares, a empresa 

tem como clientes as companhias aéreas regionais que operam nos Estados Unidos e Europa. 

Um dos principais desafios logísticos dessas companhias aéreas, o avião, uma vez em terra, 

após 15 minutos, deve estar decolando novamente. Esse é o tempo de permanência em solo, 

para que as companhias aéreas consigam amortizar seus investimentos. Contudo, para que o 

avião possa partir, existem atividades a serem feitas como desembarcar e embarcar 

passageiros, descarregar e carregar bagagens, abastecer a cozinha com água, refrigerantes e 

alimentos, limpar o interior da aeronave, toaletes, inspecionar os motores, asas, e trens de 

pouso.  

Enfim, um transportador de carga quebrado, uma bagagem perdida, passageiros mal-

orientados pode significar uma partida atrasada e uma reação em cadeia de “dores de cabeça” 

na pista de taxiamento para os demais vôos que aterrissam e decolam. Para alinhar a essas 

necessidades do cliente, a EMBRAER, na fabricação dos aviões da família 170 iniciada em 

2002, os compartimentos internos da aeronave foram re-projetados para que coubesse uma 

mala de mão. O re-projeto do compartimento interno tinha como objetivos atender a 

necessidade dos passageiros bem como diminuir o volume de bagagens despachadas e não 

perder minutos preciosos em solo (EXAME, 2003).  
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Esses dois exemplos mostram que as fronteiras das organizações entre departamentos, 

processos e produção, outrora rígidas, tornaram-se dinâmicas e permeáveis.  

Não constitui tarefa fácil precisar uma data em que essas transformações 

organizacionais ocorrem. No entanto, a tarefa torna-se menos ingrata quando especificam-se 

períodos. Assim, na década de 1920 deu-se o advento da produção em massa,  na década de 

1970  do sistema de produção just-in-time. No campo da administração da produção, até o 

início da década de 70, a maior parte das organizações de manufatura focava a fabricação 

como uma função interna que tinha que ser protegida do ambiente externo por outras funções 

como compras, finanças ou vendas. Fornecedores e clientes eram mantidos longe dos limites 

do piso da fábrica.  

Entretanto, com o acirramento da competitividade, as empresas estão reconhecendo que 

o processo produtivo não pode ficar isolado sob o pretexto de “manter o conhecimento em 

segredo” (DAVIS et al., 2001, p. 30). Na realidade, o processo produtivo deve trabalhar 

próximo aos clientes e fornecedores, e em igual intensidade, objetivando a otimização da 

cadeia de valor do produto (PORTER, 1985). Uma cadeia de valor pode ser definida como 

todas as atividades ou tarefas que, de fato, agregam valor ao produto sem distinção de quanto 

e onde são agregados. Este conceito repousa na idéia, de que as atividades que não agregam 

valor como as inspeções, estoques e as movimentações de materiais, devem ser minimizadas 

ou mesmo eliminadas (HANDFIELD; NICHOLS Jr, 1999).  

O resultado disso foi que as funções internas, constituídas de atividades que agregam 

valor, se tornaram mais dependentes uma das outras. Além disso, exigiu-se uma maior 

integração entre fornecedores e clientes no processo de transformação, expandindo a 

influência e o controle gerencial para além das fronteiras de propriedade de uma única 

empresa, visando a facilitar o planejamento e as operações conjuntas. Estender a lógica da 

integração para fora dos limites da empresa, para incluir os fornecedores e os clientes está no 

cerne da gestão da cadeia de suprimentos.  

A gestão da cadeia de suprimentos (SCM) é definida, segundo o Global Supply Chain 

Fórum (GSCF), como a integração dos processos de negócios desde o usuário final até os 

fornecedores originais (primários) que provêm produtos, serviços e informações que 

adicionam valor para os clientes e stakeholders (PIRES, 2004). Alguns fatores inibem a 

implementação de uma estratégia voltada para a gestão de cadeias de suprimentos, dentre os 

quais, a falta de confiança, a assimetria nas relações de poder e a heterogeneidade cultural 
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(ZUURBIER, 2000). Entretanto, no processo de gestão uma questão é inevitável, o controle 

nas estruturas de administração ou governança da cadeia de suprimentos.  

Em setores econômicos em que a intensidade de tecnologia e capital é alta e constituem 

barreiras a entrada, os fabricantes ou produtores tendem a manter o controle das operações da 

cadeia de suprimentos. Em setores onde os custos da informação, do desenho do produto, da 

propaganda e dos sistemas de gerenciamento da distribuição estabelecem as barreiras à 

entrada, as cadeias de suprimentos são governadas pelos compradores (GEREFFI, 2001). 

Nesse novo paradigma de gestão, o que ocorre é um redirecionamento da administração 

tradicional do tipo funcional para se concentrar em gerenciamento de processos. A gestão de 

processos integrados, por meio das trocas compensatórias (trade-offs) existentes entre funções 

procura obter o mais baixo custo de todo o processo, e não a obtenção do custo mais baixo 

para cada função incluída no processo (BOWERSOX et al., 2006).  

Todas essas transformações visavam um único objetivo: a conquista do cliente 

(GATTORNA; WALTERS, 1996; CHRISTOPHER, 1997 e 1999). Segundo Christopher 

(1999), o cliente de hoje, em quase todos os mercados, está exigindo níveis de desempenho de 

serviços mais elevados de seus fornecedores, sobretudo, no que diz respeito à qualidade, 

entregas rápidas, flexibilidade e confiabilidade da entrega do produto. Em outros casos, as 

empresas se utilizam de seus recursos humanos e tecnológicos e oferecem produtos ou 

serviços personalizados (ou customizados) aos seus clientes individuais (DAVIS et al.,  2001, 

p. 85).  

Por conta disso, as empresas necessitam identificar as variáveis valorizadas pelos 

clientes para alavancar seu posicionamento estratégico por meio da formulação de estratégias 

empresariais alinhadas às capacidades operacionais para capazes de atender a essas 

necessidades competitivas. 

 

2.2 Alinhamento Estratégico e Prioridades Competitivas 

 

Embora a cada ano sejam propostas novas abordagens de gestão de estratégias 

empresariais para a obtenção da vantagem competitiva, não existe uma concordância a 

respeito do que seja estratégia (WHITTINGTON, 2002). Contrariamente ao que prevêem os 

modelos econômicos neoclássicos, o desempenho das empresas apresenta grande 

heterogeneidade e diversas correntes do pensamento estratégico mostraram diferentes 

conceituações para entender essa heterogeneidade (BRITO; VASCONCELOS, 2004).  
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Com o crescimento das alianças estratégicas na última década tem sido reconhecida a 

importância da cooperação entre o conjunto de empresas, seja com foco em inovação 

tecnológica, aprendizagem e economia de escala, têm-se alterado de maneira significativa as 

estratégias para a conquista da vantagem competitiva. Autores como Nalebuff e 

Brandenburger (1996) referem-se à tendência das estratégias para a “co-opetição” em termos 

de que grandes empresas estão formando acordos cooperativos com os concorrentes, para 

adquirir e sustentar fontes de vantagens competitivas.  

No entanto, enfatizam Heizer e Render (2001, p. 27), qualquer que seja a estratégia 

escolhida, ela deve proporcionar a vantagem competitiva porque implica na criação de 

sistemas ou competências que apresentam vantagens únicas sobre os concorrentes. Essas 

vantagens únicas, definidas por Hamel e Prahalad (1995) como competências essenciais, 

consiste em um conjunto de forças que as empresas concorrentes não conseguem imitá-las. 

Nas empresas de manufatura, a utilização das capacidades produtivas é de vital 

importância para a vantagem competitiva (GAITHER; FRAZIER, 2001). Estratégias de 

manufatura e de operações como adoção de novos arranjos produtivos para aumentar a 

velocidade de processamento ou melhorar a qualidade de produtos são os meios segundo os 

quais os recursos são implementados para atender as estratégias de negócios. Essas 

capacidades instaladas podem influenciar o ambiente interno, em diferentes áreas como 

seleção de novas tecnologias de processo, desenvolvimento de novos produtos e 

gerenciamento de recursos humanos. Isso requer a sua vinculação com as outras estratégias 

funcionais como as de marketing, finanças e recursos humanos para que as estratégias 

formuladas sejam bem sucedidas. Por conta disso, as estratégias de manufatura e de operações 

devem estar alinhadas com o ambiente competitivo da unidade de negócios por meio da 

estratégia de negócios (WARD; DURAY, 1995).  

Portanto, formular estratégia de operações que faça parte da estratégia de negócios é de 

vital importância para a unificação da organização, que segundo Kaplan e Norton (2006, p. 8), 

se materializa pela estratégia corporativa. Nessa concepção, a corporação (ou organização) 

não tem clientes nem opera processos que geram produtos e serviços. Clientes e processos 

operacionais pertencem ao domínio das unidades de negócios. Cada um com seu próprio 

produto e mercado. Não obstante, a corporação alinha as atividades que criam valor, 

executadas por suas unidades de negócios, gerando condições para que produzam benefícios 

para seus clientes ou que reduzam seus custos operacionais totais, além do que poderiam 

alcançar por si mesmas, se funcionassem com total independência.  
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A estratégia corporativa relaciona-se com o ambiente em que o grupo empresarial atua, 

sendo fundamental na sua definição o reconhecimento de suas forças e fraquezas (PAIVA et 

al., 2004, p. 40). Acrescenta ainda Hamel e Prahalad (1995, p. 326), a estratégia da 

corporação é simplesmente uma amálgama dos planos das unidades de negócios individuais. 

Quando a organização for constituída por apenas uma unidade de negócios, a estratégia 

corporativa tende a coincidir com a estratégia de negócios. A importância da formulação de 

estratégias se deve ao fato de que as decisões de curto prazo poderão entrar em conflito com 

as metas de longo prazo (St JOHN; YOUNG, 1992).  

Uma empresa deve estar posicionada estrategicamente e pronta para atender a futuras 

demandas de mercado. Caso contrário, os sucessos estratégicos tenderão a ser resultado tanto 

do acaso quanto da implementação de planos estratégicos, portanto, não podem ser 

sustentados ou repetidos de forma confiável. 

No campo da aplicação à administração de operações, segundo Brown et al., (2006), as 

teorias sobre estratégias de operações, podem ser divididas dois segmentos: a) baseadas em 

recursos internos e; b) lideradas pelo mercado. Basear a estratégia nos recursos existentes, 

olhar para dentro da empresa, traz o risco de construir uma empresa que alcança a excelência 

fornecendo produtos e serviços que ninguém quer. A estratégia baseada no mercado, com 

visões e missões abrangentes, pode reforçar e complementar a concorrência baseada na 

competência ou nas capacidades. 

Outra contribuição da estratégia de operações é citada por Hill (1980), sobre a 

necessidade de ter um processo fluido que reúna as estratégias corporativas, de marketing e de 

operações em um processo unificado. Entretanto, por mais importante que seja esse modelo, 

seu foco baseia-se na estratégia corporativa da empresa. Também é importante que a empresa 

olhe para fora de seus limites organizacionais e analise como ela se alinha com a sua cadeia 

de suprimentos que estão se tornando cada vez mais complexas. Não obstante, argumenta Hitt 

et al., (2002), no âmbito dos negócios, nenhuma estratégia é universalmente superior às 

outras. A eficácia de cada estratégia dependerá das oportunidades e ameaças que possam 

existir no ambiente externo da empresa e das possibilidades proporcionadas pelos recursos, 

capacidades e competências essenciais exclusivo da empresa.  

Uma forma eficaz de alinhar a capacidade dos recursos produtivos com as necessidades 

de mercado é apresentada por Hill (1993), que discute a necessidades de entender os critérios 

ganhadores e qualificadores de pedidos. Os critérios ganhadores de pedidos são os fatores que 

obtêm pedidos no mercado, tirando-os da concorrência; os critérios qualificadores de pedidos 
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são os fatores que a empresa precisa alcançar simplesmente para atuar no mercado. Não 

obstante alerta Brown et al. (2006) os critérios ganhadores e qualificadores de pedidos podem 

mudar com o tempo.  

Por conta disso, se faz necessário uma avaliação dos critérios ganhadores e 

qualificadores de pedidos em um processo contínuo e dinâmico. Aos critérios qualificadores e 

ganhadores de pedidos podem ser acrescentados os critérios menos importantes, que não 

influenciam os clientes de forma significativa. Eles podem ser importantes em outras partes 

das atividades da produção. Em um trabalho citado por Paiva et al. (2004) a empresa nacional 

do setor metal mecânico, denominada Muri Linhas de Montagens, em 1997, formulou sua 

estratégia de operações como base nos critérios ganhadores de pedidos. As prioridades 

competitivas identificadas foram: confiabilidade dos prazos de entrega, desempenho dos 

equipamentos e flexibilidade de entrega e de produto.  

Outro exemplo vinculado à indústria metal mecânico, conduzidos por Frohlich e 

Westbrook (2002) em 1998, utilizando-se de uma amostra composta de 322 empresas 

localizadas em todos os continentes (global), comprovou-se que empresas com maior 

integração da cadeia de suprimentos estavam associadas a desempenhos superiores. Em 

ambos os exemplos, a hipótese básica era de que as ações implementadas pela empresa 

alinhadas às prioridades dos clientes garantiriam a competitividade da empresa. Portanto, 

definidos os critérios ganhadores e qualificadores de pedidos considerados pelos clientes, 

estes são depurados e selecionados de acordo com as capacidades consideradas nas estratégias 

corporativas da empresas, originando as prioridades competitivas.  

Assim, as prioridades competitivas, passam a constituir fatores chave para o 

desenvolvimento de uma estratégia de operações efetiva e criar ou agregar valor para os 

clientes (DAVIS et al., 2001). Especificamente, o valor é agregado através das prioridades 

competitivas que são selecionadas para apoiar uma determinada estratégia corporativa. Na 

visão de Boyer e Lewis (2002), as prioridades competitivas são variáveis chaves de decisão 

para os administradores e pesquisadores na área de operações. Slack (1993) identificou cinco 

prioridades competitivas básicas: qualidade, confiabilidade, velocidade de entrega, 

flexibilidade e custo. Além dos clientes, incluem os concorrentes como pontos centrais para a 

definição de prioridades competitivas. Nessa abordagem, significa que uma operação de 

manufatura deve satisfazer o cliente e ser melhor do que o concorrente.  

Estas prioridades competitivas, identificadas por Slack (1993) não são unânimes. 

Enquanto Christopher e Towill (2001) consideram a variável agilidade, tipificada como 
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“resposta rápida”, Stalk (1998) eleva o ‘tempo’ como prioridade competitiva. As formas 

como as empresas gerenciam o tempo, na produção, no desenvolvimento e no lançamento de 

novos produtos, em vendas e em distribuição representam armas poderosas para a 

competitividade. 

Havendo incompatibilidade de prioridades competitivas entre cliente e capacidade, a 

empresa deve realizar os devidos trade-offs. Os trade-offs podem ser minimizados à medida 

que se conhece o mercado, estabelecendo uma hierarquia entre as diferentes prioridades 

ditada pelo mercado.  

De forma geral, as prioridades competitivas definidas a partir dos critérios ganhadores, 

qualificadores e pouco importantes que o cliente considera no momento da compra têm como 

contrapartida o posicionamento estratégico da empresa e da manufatura.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE BENS DE CAPITAL – MECÂNICO 

 

A indústria de bens de capital – mecânico é considerada um dos cinco setores 

estratégicos de acordo com as Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior (MCT, 2003), para o aumento da eficiência da estrutura produtiva, da capacidade de 

inovação e expansão das exportações. O setor de bens de capital – mecânico emprega mais de 

200 mil funcionários. Trata-se de mão-de-obra altamente especializada, que demanda custo 

para formação e que os empresários do setor procuram mantê-los a despeito das dificuldades.  

O nível de emprego nesse segmento industrial aumenta na razão direta dos 

investimentos e do faturamento das empresas. E tem sido crescente nos últimos anos, sendo 

que em 2004 acusou alta de 13,2% em relação ao ano anterior, o que representou 24 mil novas 

vagas de mão-de-obra extremamente qualificada e que se caracteriza pela baixa rotatividade 

(ABIMAQ, 2006).  

Em 2004, as vendas externas de máquinas e equipamentos somaram R$ 47,2 bilhões, 

representando um crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior. Atualmente, as 

exportações para os países desenvolvidos, pertencentes à Nafta e à União Européia, 

representam 58% dos bens de capital – mecânicos exportados. Estados Unidos lideram com 

30% das compras. Na seqüência estão Argentina, México, Alemanha, Reino Unido, Chile, 

China e Itália. 

As empresas que compõem o setor de bens de capital podem ser divididas em dois 

segmentos. O primeiro, de bens de capital seriado, constituído de pequenos e médios 

fabricantes de capital nacional que atuam em segmentos como máquinas para calçados, rochas 

e granitos, têxtil e metalurgia, atendendo mercado de menor sofisticação. O segundo, de bens 

de capital por encomenda, constituído de um número menor de empresas de grande porte, boa 

parte delas multinacionais, que atuam na venda de soluções e serviços, como nos sistemas de 

responsabilidade total sobre o projeto (turn key) e de provedores de soluções (MCT, 2003).  

É um setor, tradicionalmente reconhecido como estratégico para um padrão de 

desenvolvimento sustentado, tendo em vista o papel que desempenha na acumulação de 

capital – mecânicos e difusão do progresso técnico.  

Todavia, os desafios para o setor de máquinas e equipamentos são grandes. O Brasil não 

é reconhecido internacionalmente como país relevante na produção de bens de capital – 

mecânicos, o que diminui a confiança do comprador estrangeiro. 
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4 MODELO ORIENTADOR DA PESQUISA 

 

Para responder ao problema de pesquisa definido como “as empresas fabricantes de 

máquinas e equipamentos alinhadas estrategicamente, por meio de prioridades competitivas 

com seus fornecedores e clientes, apresentam desempenho superior?” efetuou-se uma 

pesquisa composta de duas etapas.  

A primeira etapa, considerada de natureza exploratória, estabeleceu-se como problema 

de pesquisa “as empresas fabricantes de máquinas e equipamentos estão alinhadas 

estrategicamente, por meio de prioridades competitivas, com seus fornecedores e clientes?”. 

O objetivo foi o de identificar os fatores (ou variáveis) condutores e preponderantes que 

sustentam o alinhamento estratégico das empresas do setor de bens de capital – mecânicos, 

com seus fornecedores e clientes imediatos. 

De posse dos resultados da primeira etapa, prosseguiu-se para a segunda etapa.  

A segunda etapa, considerada de natureza descritiva, estabeleceu-se como problema de 

pesquisa “as empresas alinhadas estrategicamente, por meio de prioridades competitivas com 

os seus fornecedores e clientes, apresentam desempenho superior?”. A partir da identificação, 

na primeira etapa, das variáveis condutoras e preponderantes que sustentam o alinhamento 

estratégico das empresas do setor de bens de capital – mecânicos, com seus fornecedores e 

clientes imediatos, esta segunda etapa da pesquisa teve como objetivo geral, verificar se estes 

fatores manteriam no alinhamento (interno) em relação às estratégias (corporativa, de 

negócios e de operações) e capabilidades de manufatura e logística das empresas foco e, por 

conseqüência disso, as empresas de melhor alinhamento (externo e interno), teriam melhor 

desempenho produtivo. Colocando de outro modo, o objeto do estudo se deu, estritamente, 

sobre empresas do setor de bens de capital – mecânicos (ou empresa foco) e na sua 

capacidade de se alinhar (ou relacionar) estrategicamente, tanto externa quanto internamente, 

com seus parceiros (fornecedores e clientes). 
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O modelo orientador para a condução do estudo, mostrando as duas etapas, é mostrado 

na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo orientador das duas etapas da pesquisa 
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5 PRIMEIRA ETAPA 

 

Esta primeira etapa referiu à realização de pesquisa correspondente ao período de 

fevereiro de 2007 a janeiro de 2008, conforme foi mostrado na Figura 1. 

  

5.1 Natureza da Pesquisa, Objetivos e Modelo Orientador 

 

Para responder a questão básica definida para a primeira etapa como “as empresas 

fabricantes de máquinas e equipamentos estão alinhadas à cadeia de suprimentos, segundo 

suas prioridades competitivas?” trabalhou-se com as seguintes hipóteses: 

 

H1

 

: Não existe associação dos critérios ganhadores de pedidos relacionados ao alinhamento 

estratégico entre os elos à jusante da empresa foco.  

H2

 

: Não existe associação dos critérios ganhadores de pedidos relacionados ao alinhamento 

estratégico interno da empresa foco. 

H3

 

: Não existe associação dos critérios ganhadores de pedidos relacionados ao alinhamento 

estratégico entre os elos à montante da empresa foco. 

O objetivo principal, para efetuar os testes e por conseqüência, responder a questão 

formulada foi o de identificar as prioridades competitivas, consideradas estratégicas para o 

alinhamento da cadeia de suprimentos de bens de capital – mecânicos. A identificação dessas 

prioridades competitivas, obtidas a partir dos critérios ganhadores de pedidos, foi desdobrada 

em atributos e utilizadas na pesquisa descritiva realizada na segunda etapa, conforme é 

mostrada na Figura 2.  

 

Para facilitar o atingimento do objetivo principal, desdobrou-se nos seguintes objetivos 

específicos: 

 

(1) Identificar as prioridades competitivas de suprimentos das empresas clientes sob o ponto 

de vista dos gestores das empresas clientes; 
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(2) Identificar as prioridades competitivas de vendas das empresas foco sob o ponto de vista 

dos gestores das empresas foco; 

(3) Identificar as prioridades competitivas de compras das empresas foco sob o ponto de vista 

dos gestores das empresas foco; 

(4) Identificar as prioridades competitivas de suprimentos das empresas fornecedoras sob o 

ponto de vista dos gestores das empresas fornecedoras. 

 

Os objetivos específicos numerados por (1), (2), (3) e (4) podem ser vistos no modelo 

orientador de pesquisa, mostrado na Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Modelo orientador da pesquisa – 1ª Etapa 

Fonte: Os autores 

 

Assim, observa-se pela Figura 2, os elos à jusante e à montante da empresa foco 

representados pelos ELO (J) e ELO (M), respectivamente, sendo que: a) os números (1) e (4) 

representam as empresas first tier ou elos imediatos, em uma relação dyadic; b) o número (2) 

representa a área de vendas da empresa foco e interage com o cliente (1) e; c) o número (3) 

representa a área de compras e interage com o fornecedor (4). As hipóteses formuladas: H1, 

H2 e H3

 

 correspondem a testes de comparações de coletas de dados de amostras das 

populações representadas pelos números (1 e 2), (2 e 3) e (3 e 4), respectivamente.  

5.2 Coleta dos Dados, Amostra, Variáveis e Sujeitos da Pesquisa 

 

Foram utilizadas três modalidades para a coleta de dados: a) questionário semi 

estruturado. Os questionários foram enviados aos respondentes por e-mail e, em alguns casos, 
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entregues pessoalmente nas empresas; b) entrevistas em profundidade. Agendado a entrevista 

em suas empresas, o registro das informações coletadas foi feito mediante anotações e uso de 

um gravador de áudio e transcritas para a análise do conteúdo; c) Focus Group. Constituído 

por grupos de gestores de duas empresas, ambas fornecedoras de componentes para 

fabricantes de equipamentos e, com menos freqüência, compradoras de máquinas e 

equipamentos para suas instalações fabris. Nesta modalidade, o projeto foi inicialmente 

apresentado pelo pesquisador aos participantes. Após, os diretores das empresas assumiram o 

papel de moderador do grupo procurando evitar o monopólio das perguntas e respostas pelos 

entrevistados. A duração do Focus Group foi de aproximadamente 3 horas. Ao final da 

discussão, foi distribuído o questionário aos participantes para que estes respondessem as 

perguntas solicitadas.  

Nas três modalidades de coleta de dados, seguiu-se um roteiro (ou guia), previamente 

estabelecido, composto de três blocos.  

O primeiro bloco referiu-se ao nome do respondente, função, tempo na empresa e 

formação acadêmica. O segundo bloco referiu-se à empresa. Assim, nome e ramo de atividade 

da empresa, tipo de produção, número de empregados e faturamento fizeram parte das 

informações coletadas.  

No terceiro bloco referiram-se aos critérios ganhadores, qualificadores e pouco 

importante que o cliente considerava na hora da compra. Cada critério foi constituído por um 

grupo de três perguntas, sendo que na primeira pergunta solicitou-se ao respondente que 

escolhesse quatro critérios ganhadores de pedidos, dentre um total de dez critérios apresentada 

em uma lista e presente no roteiro. Na segunda pergunta, o respondente deveria avaliar o peso 

das quatro variáveis determinadas e priorizadas na primeira pergunta.  

Para a avaliação das variáveis pelo peso, o respondente deveria atribuir um valor entre 

10% (prescindível na tomada de decisão) e 100% (imprescindível para a tomada de decisão) 

para cada variável identificada. Avaliar os critérios ganhadores de pedido pelo peso de 

importância (ou flexibilidade de mudança) na tomada de decisão teve as seguintes finalidades: 

a) verificar se na decisão de compra a empresa considerava a presença do critério 

imprescindível para a compra. Determinou-se o peso médio aritmético para cada critério. 

Após, calculou-se o peso ponderado pela freqüência de respostas, obtendo-se assim, a 

contribuição dos critérios por ordem de importância ponderada pela sua flexibilidade de 

mudança e; b) servir de parâmetro para desempate, caso os critérios obtivessem a mesma 

freqüência de respostas.  
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Por fim, foi formulada uma questão aberta para que o respondente citasse qualquer 

outro critério ganhador de pedido considerado importante, mas que não foram contemplados 

na lista de critérios presente no roteiro. Da mesma forma, o roteiro foi acrescido de mais dois 

grupos, constituído de três perguntas, sobre critérios qualificadores de pedidos e critérios 

pouco importante considerado na decisão de colocar pedidos. Os roteiros (ou guias) utilizados 

para a coleta de dados junto aos clientes, empresa foco e fornecedores são mostrados nos 

Anexos 2, 3 e 4, respectivamente.  

  Ressalta-se que as perguntas relacionadas a estes dois últimos critérios (qualificadores e 

pouco importantes) foram desconsiderados na análise, dado que a quantidade de informação 

gerada se tornou excessiva, cansativa e confusa para os respondentes. O fato é que à medida 

que a ordenação de variáveis relacionadas às prioridades competitivas aumenta dificuldades 

em determiná-las também aumentam.  

  Após sucessivas alterações e incorporações de sugestões foi definido o roteiro (guia) para 

as entrevistas e prosseguiu-se na seleção das empresas e respectivos entrevistados. Assim, 

foram selecionadas por acessibilidade e conveniência as empresas e os gestores de cadeia de 

suprimentos como os gerentes de compras, vendas, produção e logísticas foram contatados 

para realizar a coleta dos dados. 

 

5.3 Delimitação do Estudo 

 

Com a finalidade de obter uma amostra mais homogênea e de baixa variância, a coleta 

de dados foi delimitada em quatro dimensões:  

a) a primeira dimensão delimitada foi a amostra de empresas a ser investigada. A 

amostra de empresas delimitou-se à cadeia de suprimentos dos fabricantes de máquinas e 

equipamentos do setor de bens de capital - mecânico, correspondente ao Grupo 29 da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE / IBGE) conforme é mostrado na 

Tabela 1. 
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Tabela 1: Classificação IBGE / CNAE - Divisão 29: Fabricação de Máquinas e Equipamentos 

GRUPO DENOMINAÇÃO 
29.1 Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão 
29.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 

29.3 Fabricação de Tratores, Máquinas e Equipamentos para a Agricultura, Avicultura e Obtenção de 
Produtos Animais 

29.4 Fabricação de Máquinas Ferramentas 
29.5 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Usos na Extração Mineral e Construção 
29.6 Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso específico 
29.7 Fabricação de Armas, Munições e Equipamentos Militares 
29.8 Fabricação de Eletrodomésticos 
29.9 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 

Fonte: IBGE (2008) 

 

b) a segunda dimensão delimitada se deu nas variáveis a serem investigadas, que no 

presente estudo, foram identificadas pelos critérios ganhadores, qualificadores e pouco 

importantes considerados na decisão de compra. Assim, para delimitar as variáveis, realizou-

se levantamento bibliográfico sobre os critérios ganhadores, qualificadores e poucos 

importantes mais significativos e, de preferência, que já tivessem sido aplicados em empresas 

do setor de bens de capital. Percebeu-se que após certo número de critérios, elas se tornavam 

superpostas ou redundantes. Assim, definiu-se um conjunto de dez critérios, sendo cinco deles 

relacionados à decisão de natureza administrativa e cinco à critérios de decisão de natureza de 

engenharia ou técnica, conforme são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Critérios Ganhadores de Pedidos 

CÓDIGO VARIÁVEL DESCRIÇÃO 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

 A1 Flexibilidade de data de entrega Capacidade da empresa em modificar os prazos de 
entrega para se adaptar a uma mudança de cronograma 

A2 Preço (equipamento ou 
componente) 

Capacidade de o fornecedor oferecer equipamento de 
preço baixo comparado com similares da concorrência 

A3 Velocidade da data de entrega Capacidade do fornecedor de fabricar em prazo mais 
curto que os concorrentes 

A4 Confiabilidade da data de entrega Capacidade da empresa em entregar o equipamento 
adquirido dentro do prazo estipulado inicialmente 

A5 Flexibilidade de alteração 
contratual 

Capacidade da empresa de aceitar modificações no 
contrato durante o período de fabricação do equipamento 

E
N

G
E

N
H

A
R

IA
 

E1 Confiabilidade às normas Capacidade do fornecedor de atender às especificações 
das normas internas de segurança em meio ambiente 

E2 Confiabilidade ao projeto Capacidade do fornecedor de construir um equipamento 
que esteja em conformidade com o projeto original 

E3 Desempenho do equipamento Capacidade do equipamento de desempenhar as funções 
para as quais foi projetado 

E4 Confiabilidade do equipamento Capacidade do equipamento em operar sem interrupção 
no maior tempo possível, antes de ocorrer a falha 

E5 Flexibilidade de alteração técnica Capacidade da empresa de aceitar modificações técnicas 
no equipamento durante o período de fabricação 

11 Outros... Outros... 
Fonte: Adaptado de Paiva et al. (2004) 

 

c) a terceira delimitação se deu nas considerações sobre o tamanho da empresa. Para a 

análise dos dados relacionados ao porte das empresas da amostra, foram consideradas as 

definições de porte adotadas pelo BNDES (2008) e SEBRAE (2008) conforme são mostrados 

na Tabela 3. 

Tabela 3: Porte de empresa 

PORTE DA 
EMPRESA 

BNDES SEBRAE 
Receita operacional bruta anual (R$) Número de empregados 

Micro Até 1.200 mil Até 19 funcionários 
Pequena Superior a 1.200 mil e inferior ou igual a 10.500 mil De 20 a 99 funcionários 
Média Superior a 10.500 mil e inferior ou igual a 60 milhões De 100 a 499 funcionários 
Grande Acima de 60 milhões Acima de 499 funcionários 

Fonte: BNDES (2008) e SEBRAE (2008) 

 

d) a quarta e última delimitação foi a abordagem de a pesquisa ser do tipo transversal. 

Desta forma as respostas às perguntas do questionário (ou roteiro) ficaram restritas à 

percepção do respondente naquele momento. 
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5.4 Tratamento dos Dados e Limitação da Pesquisa 

 

Para tratamento dos dados coletados por meio do questionário semi-estruturado e Focus 

Group se utilizou da estatística descritiva, em especial, a freqüência de respostas. Utilizou-se 

ainda, da estatística inferencial pela aplicação dos testes não paramétricos, para comparar as 

populações das empresas foco, clientes e fornecedores relacionados às variáveis de 

prioridades competitivas. Para tanto, o alinhamento das variáveis de prioridades competitivas 

entre as populações, foram consideradas nos testes de hipóteses (H0

  O principal argumento foi de que para se obter uma resposta adequada à questão 

formulada era necessário obter variáveis (ou prioridades competitivas) identificadas com setor 

de bens de capital – mecânicos. Evidentemente, existiam alternativas para obtê-las por 

diferentes métodos, como por exemplo, identificá-las na literatura e após levantamento de 

dados nas empresas focos, clientes e fornecedores e com o uso de técnicas estatísticas da 

análise fatorial (exploratória ou confirmatória) determinar os componentes ou fatores 

principais relacionados ao alinhamento estratégico. O uso de Métodos de Equações 

Estruturais seria outra alternativa.  

) como sendo de amostras 

de populações não relacionadas ou independentes. Apesar de ser ter um amplo conhecimento 

sobre alinhamento estratégico e prioridades competitivas em contexto de gestão de cadeias de 

suprimentos, conforme foi discutido no referencial teórico, esta primeira etapa de pesquisa foi 

considerado de natureza exploratória.  

  Assim, justificada a opção exploratória deste estudo, em que se considerou que as 

variáveis (ou prioridades competitivas) relacionadas ao setor de bens de capital – mecânico 

precisava ser construído, que segundo Vergara (1998) a investigação exploratória não 

comporta hipóteses dado ser quase nulo o conhecimento acumulado. Entretanto, ressalta a 

referida autora, embora nas investigações exploratória se tenha pouco conhecimento 

acumulado, hipóteses podem surgir durante ou no final da pesquisa. Seguindo essa linha de 

pensamento, no tratamento dos dados por meio da estatística descritiva procurou-se sondar se 

havia alinhamento estratégico entre as variáveis dos elos, segundo as hipóteses definidas. 

Portanto, para a sondagem do alinhamento, utilizou-se do termo “Proposição” ao invés de 

“Hipótese”.  

  Todavia, em passo seguinte da pesquisa, no intuito de por à prova a sondagem 

(ou suposição) do alinhamento realizado por meio da estatística descritiva, os dados coletados 

sobre os critérios ganhadores de pedidos, foram submetidos aos testes de hipóteses, por meio 
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da aplicação de técnicas da estatística não paramétrica. As técnicas não paramétricas foram: i) 

Mann-Whitney – O teste de Mann-Whitney é um dos mais poderosos testes não paramétricos. 

É aplicado para comprovar se duas amostras independentes foram ou não extraídos da mesma 

população. Nos testes de Mann-Whitney todos os cálculos são feitos com postos (ou ranks) e 

não com os valores reais. A hipótese de nulidade (H0 ← 0)  é que os dois grupos de amostras 

tenham a mesma distribuição; ii) Kolmogorov-Smirnov – O teste de Kolmogorov-Smirnov de 

duas amostras compara se duas amostras foram extraídas da mesma população (ou de 

populações com mesma distribuição). No teste de Kolmogorov-Smirnov os dados precisam 

ser dispostos na forma de distribuição de freqüência relativa acumulada para cada variável. Se 

duas amostras foram efetivamente extraídas da mesma população, então é de se esperar que as 

distribuições cumulativas de ambas as amostras sejam bastantes próximas uma das outra, 

acusando apenas desvios aleatórios em relação à distribuição da população. Assim, um desvio 

suficientemente grande entre as duas distribuições amostrais cumulativas constitui evidências 

para rejeitar H0 e, iii) Qui-quadrado (χ2) é o mais popular teste não paramétrico. Ele 

constituiu uma medida da discrepância entre as freqüências observadas e esperadas. O teste 

(χ2

A representação das freqüências observadas foi dada por uma tabela de contingência e as 

freqüências esperadas fundamentaram-se nas definições das variáveis aleatórias 

independentes, isto é, as variáveis das duas amostras são independentes se a distribuição 

conjunta das variáveis for igual ao produto das distribuições marginais das variáveis da 

amostra 1 e amostra 2. A hipótese comparada (H

) tem uma importante aplicação quando se quer estudar a associação ou dependência, entre 

duas variáveis.  

0

O critério de decisão, tomado em nível de significância (α ≤ 0,05) e poder dos testes 

considerados equivalentes, em relação às evidências foram: a) Fortes evidências se a variável 

foi significativa para os três testes, b) Evidências se a variável foi significativa para dois testes 

e; c) Fracas evidências se a variável foi significativa para apenas um teste.  

) foi a de que as duas amostras são 

independentes, ou as variáveis não estão associadas. 

Para o tratamento dos dados obtidos por meio das entrevistas em profundidade utilizou-

se da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), em que se procurou compreender o conteúdo 

efetivo da fala dos entrevistados sobre os critérios ganhadores de pedidos enfatizados pelas 

empresas. Assim, após as transcrições das entrevistas, procedeu-se a categorização dos 

principais atributos relacionados aos critérios ganhadores de pedidos. Uma vez identificados 

os diferentes critérios ganhadores de pedidos pelas empresas, estas foram registradas segundo 
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o roteiro previamente estabelecido. Na realidade, nesta modalidade de coleta de dados, o 

próprio roteiro (ou guia) utilizado para a entrevista já cumpria o papel de registro dos critérios 

ganhadores identificados. Os dados do bloco 3 foram tratados por meio do pacote de software 

estatístico SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. 

Cumpre salientar que a pesquisa teve no tamanho da amostra a sua maior limitação. No 

projeto inicial foi previsto realizar entrevistas em profundidade com 6 empresas, sendo 2 à 

jusante, 2 à montante e 2 empresas foco. No entanto, a metodologia de pesquisa que, no 

projeto inicial, se baseava em entrevistas em profundidade passou a incorporar métodos 

quantitativos, aumentando assim o número de empresas. Não obstante se tenha utilizado um 

número maior de empresas que o previsto, o resultado obtido deve ser visto com ressalvas. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Os dados coletados por meio do questionário semi-estruturado, entrevistas em 

profundidade e o Focus Group foram realizados entre os meses de julho de 2007 a Abril de 

2008. Na Tabela 4 é apresentado o número de respondentes por modalidade de coleta de 

dados. 

 

Tabela 4: Número de respondentes por modalidades de coleta de dados 

COLETA DE DADOS Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Focus Group 16 1 1 29 47 
Questionário semi estruturado 35 6 6 12 59 
Entrevistas em profundidade 0 3 3 1 7 

TOTAL 51 10 10 42 113 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O fato de se ter utilizado três modalidades de coleta de dados permitiu enriquecer e 

alargar o conhecimento sobre um mesmo assunto. Na Tabela 5 é apresentado o número de 

empresas por respondentes. 

 

Tabela 5: Numero de empresas (Ne) e Número de respondentes (Nr) 

Empresas / Respondentes Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Número de empresas (Ne) 36 10 9 32 87 
Número de respondentes (Nr) 51 10 10 42 113 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A relação entre número de respondentes e empresas foi de 1,3. Ampliando essa relação 

poder-se-ia obter uma melhor uniformização da informação em relação à gestão da cadeia de 

suprimentos do setor. Outras características importantes foram observadas na análise da 

amostra, numa perspectiva de cadeia de suprimentos, incluindo algumas do ponto de vista 

macroeconômica do setor, conforme mostradas a seguir.  

 

a) Em relação aos respondentes 

 

As entrevistas presenciais individuais, coletivas e não presenciais direcionadas para os 

gestores vinculados à gestão da cadeia de suprimentos possuíam a formação acadêmica 

mostrada na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Formação dos gestores da cadeia de suprimentos 

FORMAÇÃO Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Administração 27 2 0 18 47 
Engenharia 13 5 6 17 41 
Outros 11 3 4 7 25 

TOTAL 51 10 10 42 113 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 6, que respondentes com cursos superiores em administração e 

engenharia foram predominantes na gestão da cadeia de suprimentos com 78% [(47 + 41) / 

113] do total de respondentes em diferentes funções como Compras, Logística, Qualidade e 

Produção, revelando que o conhecimento sobre gestão de cadeias de suprimentos é diluído e 

abrangente, o que em princípio, parece ser pouco harmonioso. Os cargos básicos ocupados 

por estes profissionais são mostrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Função dos gestores da cadeia de suprimentos 

CARGO Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Diretor / Gerente 18 4 3 16 41 
Supervisor / Encarregados 7 0 2 10 19 
Coordenadores 10 2 2 6 20 
Outros 16 4 3 10 33 

TOTAL 51 10 10 42 113 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os gestores entrevistados atuavam em diferentes cargos sendo que 53% deles eram 

supervisores, gerentes e diretores. A participação dos respondentes em posição de comando, 

com visão abrangente e necessária para discernimento sobre o assunto “gestão da cadeia de 

suprimentos”. Essa abrangência de cargo denota que os dados coletados podem ser 

expressivos e representativos para a problemática estudada. 

 

Tabela 8: Tempo na função 

Tempo na 
Função 

Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Até 2 anos 10 – 20% 2 – 20% 3 – 30% 8 – 19% 23 – 20% 
Entre 2 e 5 anos 15 – 29% 1 – 10% 2 – 20% 10 – 24% 28 – 25% 
Acima de 5 anos 26 – 51% 7 – 70% 5 – 50% 24 – 57% 62 – 55% 

TOTAL 51 10 10 42 113 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O tempo de ocupação em funções relacionadas à cadeia de suprimentos é superior a 5 

anos, evidenciando que a gestão é caracterizada por pessoas com experiência para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

 

Tabela 9: Tempo na empresa 

Tempo na 
Empresa 

Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Até 2 anos 11 – 22% 1 – 10% 0 5 – 12% 17 – 15% 
Entre 2 e 5 anos 8 – 16% 2 – 20% 4 – 40% 10 – 24% 24 – 21% 
Acima de 5 anos 32 – 62% 7 – 70% 6 – 60% 27 – 64% 72 – 64% 

TOTAL 51 10 10 42 113 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 9, que a rotatividade da mão de obra nessa cadeia é baixa, uma 

vez que a maioria dos seus profissionais, 64% do total dos respondentes, estava na empresa 

mais de 5 anos. Os dados das Tabelas 8 e 9, apenas confirmaram se tratar de um setor de 

difícil qualificação da mão de obra.   

 

Em resumo: o perfil dos respondentes é caracterizado por mão de obra qualificada e 

com baixo nível de rotatividade. 
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b) Em relação às empresas 

 

Na Tabela 10 é apresentada a localização das empresas da amostra. 

 

Tabela 10: Localização das empresas da amostra 

Regiões e UF  Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

Metropolitana da cidade de SP Ne 20 5 4 15 44 
Nr 34 5 5 23 67 

Interior do Estado de SP Ne 6 2 3 6 17 
Nr 7 2 3 7 19 

PR, SC, RS Ne 6 2 1 5 14 
Nr 6 2 1 5 14 

MG, RJ, PE Ne 2 1 1 6 10 
Nr 2 1 1 7 11 

DF, PB Ne 2    2 
Nr 2    2 

TOTAL Ne 36 10 9 32 87 
Nr 51 10 10 42 113 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A amostra apresenta uma concentração de empresas e respondentes na Grande São 

Paulo com 45% e 75% do total das respostas, respectivamente. Segundo últimos dados 

divulgados em 2005, o Produto Interno Bruto (PIB) da região metropolitana da cidade de São 

Paulo é de US$ 102,4 bilhões, correspondente a pouco mais de 50% do total estadual e a 

18,5% da riqueza nacional (SMT, 2008). Os fabricantes de máquinas e equipamentos 73% 

estão localizados na região Sudeste; 25% na região Sul e 2% na região Nordeste. Portanto, a 

distribuição geográfica da amostra de empresas parece seguir nessa composição geográfica. O 

ramo de atividade da amostra é empresas é mostrada na Tabela 11. 
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Tabela 11: Ramo de atividade da amostra de empresas 

Ramo de 
Atividade  Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

Autopeças Ne 4   7 11 
Nr 4   7 11 

Farmacêutico Ne 3   5 8 
Nr 4   6 10 

Linha Branca Ne 1    1 
Nr 1    1 

Metal 
Mecânico 

Ne 14 10 9 14 47 
Nr 18 10 10 23 61 

Outros Ne 14   6 20 
Nr 24   6 30 

TOTAL Ne 36 10 9 32 87 
Nr 51 10 10 42 113 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As empresas e respondentes pertencentes ao setor metal mecânico foram os mais 

representativos da amostra com 65% e 73% das repostas, respectivamente. Observa-se nesta 

Tabela a dificuldade de estruturar uma cadeia de suprimentos em nível horizontal ou camada. 

Por exemplo: uma empresa de autopeças pode ser cliente ao adquirir um equipamento e ao 

mesmo tempo fornecedor, por exemplo: bateria elétrica (que usa reação química para produzir 

corrente elétrica).  

De qualquer maneira, os principais clientes do segmento de máquinas e equipamentos 

estão ligados à indústria de bens de consumo duráveis para os setores automotivos, máquinas 

agrícolas automotrizes, eletrodomésticos e brinquedos. À sua montante, os fabricantes de 

máquinas e equipamentos têm como principais fornecedores produtos transformados de aço, 

alumínio e outros minerais metálicos, além de componentes eletrônicos, plásticos e borracha.  

Assim, a amostra de empresas segundo o critério SEBRAE (2008), o número de 

empregados e mostrado na Tabela 12, apresentou a seguinte característica.  

 

Tabela 12: Número de empregados da amostra de empresas 

Número de 
Empregados  

Jusante Empresa Foco Montante 
TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

Entre 10 e 99 
empregados 

Ne 6 3 2 1 12 
Nr 6 – 12% 3 – 30% 2 – 20% 1 – 2% 12 – 11% 

Entre 100 e 499 
empregados 

Ne 10 2 2 9 23 
Nr 18 – 35% 2 – 20% 3 – 30% 18 – 43 41 – 36% 

Acima de 500 
empregados 

Ne 20 5 5 22 52 
Nr 27 – 53% 5 – 50% 5 – 50% 23 – 55% 60 – 53% 

TOTAL Ne 36 10 9 32 87 
Nr 51 10 10 42 113 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se a preponderância de empresas de grande porte com mais de 500 

empregados, segundo o critério de classificação do SEBRAE (2008). Quanto ao porte 

segundo o critério BNDES (2008), o faturamento anual e mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Faturamento anual 

Faturamento Anual  Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 
Menor ou igual a R$ 1,2 
milhão 

Ne 3    3 
Nr 3 – 6%    3 – 3% 

Entre R$ 1,2 e R$ 10,5 
milhões 

Ne 4 1  4 9 
Nr 5 – 10% 1 – 10%  6 – 14% 12 – 11% 

Entre R$ 10,5 e R$ 60,0 
milhões 

Ne 6 2 2 5 15 
Nr 12 – 24% 2 – 20% 3 – 30% 11 – 26% 28 – 25% 

Acima de R$ 60,0 
milhões 

Ne 23 7 7 23 60 
Nr 31 – 60% 7 – 70% 7 – 70% 25 – 60% 70 – 61% 

TOTAL Ne 36 10 9 32 87 
Nr 51 10 10 42 113 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A amostra seguiu predominantemente de empresas de grande porte. Portanto, tendo 

como referências as Tabelas 12 e 13, observa-se que a amostra foi concentrada em empresas 

de grande porte. Segundo a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos), o setor de máquinas e equipamento nacional é constituido por cerca de 4.500 

empresas, das quais 23% são de pequeno porte (até 100 funcionários); 70% são de médio 

porte (entre 101 e 400 funcionários) e os restantes 7% são de grande porte (mais de 400 

funcionários). Comparando-se as informações de 2004 da ABIMAQ, os dados da amostra 

mostram que elas não estão na mesma proporção.  

 

O tipo de produção e distribuição de produtos da amostra de empresas são apresentados 

na Tabela 14.  
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Tabela 14: Tipo de produção e distribuição 

Tipo de Produção 
e Distribuição  Jusante Empresa Foco Montante TOTAL Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

Seriada Ne 11 4 3 3 21 
Nr 20 – 39% 4 – 40% 3 – 30% 3 – 7% 30 – 27% 

Lote Ne 9 1 1 9 20 
Nr 10 – 20% 1 – 10% 1 – 10% 9 – 21% 21 – 19% 

Sob Pedido Ne 16 5 5 20 46 
Nr 21 – 41% 5 – 50% 6 – 60% 30 – 72% 62 – 54% 

TOTAL Ne 36 10 9 32 87 
Nr 51 10 10 42 113 

Vendas 
(Distribuição) 

MI 86% 84% 90%  
ME 23% 27% 16%  

Fonte: Dados da pesquisa 

   

A amostra de empresa foco é constituída de produção seriada e sob pedido na proporção de 

50% de cada tipo. Em geral, a fabricação de máquinas e equipamentos, seriados, representa 

80% do mercado. Embora a amostra tenha sido não probabilística e de pequeno tamanho, ela 

deveria ter obedecido a essa proporção. Com relação à exportação, em 2005, o setor 

respondeu por 37,4% da produção total. No caso da amostra obtida, a exportação representou 

5% da produção total. 

 

Em resumo: As empresas, mesmo delimitadas à fabricação de equipamentos mecânicos 

apresentaram-se de forma diversificada em termos de tamanho e tipo de produção. Para obter 

sinergia para a construção de conhecimento é recomendável que estudos sobre o setor de bens 

de capital tenham fortes conexões com a visão macroeconômica. De forma geral as políticas 

públicas industriais privilegiam setores econômicos em face às necessidades do país.  

Atualmente, um deles é o setor de bens de capital. No entanto, as empresas pertencentes 

a esses setores nem sempre conseguem reagir aos estímulos ou pressões oriundas dessas 

políticas públicas. Dessa forma, entender o alinhamento dessas empresas com seus 

fornecedores e clientes, face às pressões citadas, na busca da competitividade, foi uma das 

contribuições deste trabalho.  

 

c) Alinhamento estratégico 

 

A análise dos dados coletados e os resultados sobre o alinhamento estratégico entre as 

empresas da cadeia de suprimentos, tratados pelas técnicas da estatística descritiva e da 

indutiva não paramétrica, são mostrados a seguir. 
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1) Estatística Descritiva 

 

Utilizando-se da porcentagem de freqüência de respostas e média dos pesos atribuídos a 

cada critério ganhador de pedido, os resultados obtidos mostrados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Porcentagem (%) de Freqüência de Resposta (Fr) e Peso Médio Atribuído (Ps) 

CRITÉRIOS 
GANHADORES DE 

PEDIDOS 
% 

JUSANTE EMPRESA FOCO MONTANTE 
Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

A1 Flexibilidade de 
data de entrega 

Fr 14 8 8 6 0 0 10 0 10 30 10 0 12 12 5 8 
Pm 34 21 8 13 0 0 21 0 26 25 15 0 28 26 15 23 

A2 Preço (equipamento 
ou componente) 

Fr 37 24 16 8 50 10 0 25 10 0 20 40 24 21 17 18 
Pm 45 29 22 21 55 60 0 18 80 0 23 14 37 25 24 16 

A3 Velocidade da data 
de entrega 

Fr 2 12 4 18 10 10 20 0 40 10 10 0 19 10 24 15 
Pm 40 18 13 16 20 10 18 0 30 10 10 0 34 27 22 24 

A4 Confiabilidade da 
data de entrega 

Fr 8 12 24 10 0 10 0 0 10 20 10 10 2 12 19 15 
Pm 48 27 20 17 0 25 0 0 40 28 20 26 40 24 18 19 

A5 Flexibilidade de 
alteração contratual 

Fr 0 2 2 8 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 5 3 
Pm 0 30 23 9 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 21 10 

E1 Confiabilidade às 
normas 

Fr 2 0 8 12 0 0 0 13 10 0 0 10 5 7 5 10 
Pm 70 0 25 18 0 0 0 25 40 0 0 20 39 26 26 19 

E2 Confiabilidade ao 
projeto 

Fr 4 10 8 4 20 0 0 0 20 10 10 0 5 14 7 0 
Pm 45 27 18 10 49 0 0 0 45 20 30 0 33 28 25 0 

E3 Desempenho do 
equipamento 

Fr 22 16 8 8 0 40 10 13 0 10 40 10 12 12 5 10 
Pm 30 28 14 12 0 29 10 25 0 20 20 25 39 28 25 20 

E4 Confiabilidade do 
equipamento 

Fr 10 14 12 8 20 0 10 38 0 10 0 10 17 12 10 0 
Pm 40 27 20 11 40 0 10 8 0 26 0 25 33 24 19 0 

E5 Flexibilidade de 
alteração técnica 

Fr 2 4 4 12 0 20 30 0 0 0 0 10 5 0 5 13 
Pm 40 24 23 18 0 18 13 0 0 0 0 5 31 0 23 17 

11 Outros... Fr 0 0 6 4 0 10 20 13 0 0 0 0 0 0 0 8 
Pm 0 0 15 18 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20 

Freqüência Ac Total (%) Fr 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Peso Md Ponderado  (%) Pp 40 26 19 15 47 26 15 14 40 23 20 18 35 26 21 19 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar da Tabela 15 as seguintes evidências: 

 

1) fornecedores e pela área de vendas da empresa foco. Esta evidência pode ser reforçada 

pela fala do gerente de vendas da empresa foco, fabricante de equipamentos e 

movimentação e elevação de carga: 

 

“[...] Hoje, o que eu percebo é o seguinte: O fator mais importante de todos tem 

sido o preço. E nós, como uma indústria nacional, estamos sofrendo muito, em 
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função disso, por causa do câmbio. O dólar muito baixo, estão entrando os 

chineses, todas as marcas, aí. E, mesmo os concorrentes mais tradicionais que 

nós temos, da Europa e Estados Unidos - com máquinas, inclusive, muito boas, é 

claro -, estamos com preços muito competitivos. O câmbio baixou muito. Então, 

hoje, a indústria nacional, nós, que somos um fabricante 100% nacional, temos a 

influência do dólar, mas negativamente, em nosso processo. Porque, como eu 

produzo tudo aqui, eu só tenho um item - na verdade, são dois itens, que eu 

importo: para as máquinas muito grandes, eu trago de fora as vigas das torres. E 

os controladores eletrônicos, de maneira geral, porque não são fabricados no 

Brasil. Mas esses dois itens não impactam ..... Aí é que está, eles podem impactar 

18 ou 20%, não mais do que isso, menos do que isso”. 

 

Observa-se ainda, que o preço teve uma freqüência de resposta igual a 37% nas decisões 

de compras pelos clientes da empresa foco. Todavia, o “preço” não se trata de um critério 

imprescindível, pois que, a chance de trocá-lo por outro critério é de 55%, (100% - 45%) cuja 

média ponderada é de 40%.  

 

2) O alinhamento interno dado pelas áreas de compras (2) e vendas (3) parece se dar em 

torno do preço e velocidade da data de entrega. Uma explicação pode estar nas multas 

contratuais, quando não se cumpre os prazos de estabelecidos, provocando uma série de 

problemas ao cliente como retardo na eliminação de gargalos de produção, lançamentos 

de produtos e mesmo perda de mercado.  

 

3) Os critérios ganhadores de pedidos ficaram em torno de preço, desempenho do 

equipamento e entrega (confiabilidade e velocidade) como pode-se observar pela Tabela 

16. 
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Tabela 16: Critérios Ganhadores de Pedidos – Cadeia de Suprimentos 

Prioridades 
Competitivas 

Jusante Empresa Foco Montante 
Cliente (1) Vendas (2) Compras (3) Fornecedor (4) 

Primeiro Preço Preço Velocidade da 
data de entrega Preço 

Segundo Desempenho do 
equipamento 

Desempenho do 
equipamento 

Flexibilidade da 
data de entrega 

Confiabilidade ao 
projeto 

Terceiro Confiabilidade da 
data de entrega 

Flexibilidade de 
alteração técnica 

Desempenho do 
equipamento 

Velocidade da 
data de entrega 

Quarto Velocidade da 
data de entrega 

Confiabilidade 
do equipamento Preço Confiabilidade da 

data entrega 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O “preço”, entretanto, aparece com maior freqüência e em primeiro lugar.  

 

4) À jusante da empresa foco parece existir alinhamento estratégico nos critérios 

ganhadores de pedido: preço e desempenho do equipamento. À montante da empresa 

foco, os critérios ganhadores de pedidos são divergentes, isto é, as empresas não são 

capazes de se alinhar estrategicamente.  

 

5) Como os alinhamentos internos e externos não são plenos, isso sugere que ocorre trade-

offs das variáveis para o atendimento ao cliente. 

 

 

Resumindo:  

  Identificação das prioridades competitivas. O critério ganhador de pedido: preço pode ser 

considerado como prioridade competitiva. Portanto, esta prioridade poderia ser utilizada para 

posicionamento estratégico da empresa, que alinhada com as capacidades operacionais e 

logísticas disponíveis poder-se-ia obter o máximo de eficiência dos seus recursos produtivos 

para atender os clientes. 

 

  Com relação às sondagens de alinhamento estratégico, a “Proposição H1” dada por “Não 

existe associação dos critérios ganhadores de pedidos relacionados ao alinhamento estratégico 

entre os elos à jusante da empresa foco” é rejeitada. Assim, como verificado na Tabela 16, 

para o preço, parece existir evidência de alinhamento à jusante da empresa foco. Este fato 

mostrou haver algum progresso no alinhamento da cadeia de suprimentos desse setor, pois 

que, em pesquisa anterior efetuado por Fleury e Fleury (2003) observou que o setor industrial 



31 

 

em que concentravam a produção de maquinaria, as vantagens competitivas eram obtidas de 

forma isolada, isto é, elas não eram capazes de cooperar como grupo de empresas de uma 

cadeia de suprimentos. 

 

  As demais proposições, H2 e H3

Por conta dessas evidências obtidas pela freqüência de respostas, buscou-se indagar se 

elas eram estatisticamente significantes. Assim, para obter respostas escolheram-se testes não 

paramétricos de Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov e Qui-quadrado (χ

 foram Aceitas. Isto significa que não existem 

alinhamentos estratégicos interno, tampouco, à montante da empresa foco em qualquer 

variável. 

2

 

), pois que, estes 

testes comportavam o tamanho da amostra de empresas.   

2) Estatística Não Paramétrica 

 

  Assim, as freqüências de respostas sobre alinhamento estratégico, submetidos aos testes 

de hipóteses para nível de significância (α ≤ 0,05) , revelaram os resultados de H1, H2 e H3

Tabela 17: Testes de significância (α ≤ 0,05) 

, 

representados pelas colunas (1 – 2), (2 – 3) e (3 – 4) respectivamente, conforme é mostrado na 

Tabela 17. 

(Tamanho das amostras: n1 = 51, n2 = 10, n3 = 10, n4

VARIÁVEIS 

 = 42) 
Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov χ2 (Qui-Quadrado) 

1 – 2 2 – 3 3 – 4 1 – 2 2 – 3 3 - 4 1 – 2 2 – 3 3 – 4 
A1 Flexibilidade de data de entrega 0,447 0,206 0,891   0,998 0,399 0,301 0,572 
A2 Preço (equipamento ou componente) 0,628 0,073 0,053 0,977 0,128 0,229 0,260 0,098 0,151 
A3 Velocidade da data de entrega 0,163 0,203 0,053 0,387 0,799 0,393 0,104 0,405 0,274 
A4 Confiabilidade da data de entrega 0,396 0,756 0,270   0,864 0,375 0,753 0,565 
A5 Flexibilidade de alteração contratual   0,761   0,925   0,233 
E1 Confiabilidade às normas 0,409 0,480 0,837   0,995 0,677 0,386 0,630 
E2 Confiabilidade ao projeto 0,052 0,273 0,440 0,167 0,893 0,928 0,096 0,472 0,434 
E3 Desempenho do equipamento 0,221 0,194 0,183 0,389 0,441 0,318 0,229 0,165 0,071 
E4 Confiabilidade do equipamento 0,418 0,858 0,158 0,726 0,996 0,766 0,236 0,261 0,023 
E5 Flexibilidade de alteração técnica 0,171 0,114 0,429 0,258   0,124 0,050 0,390 
11 Outros 0,411   0,999   0,487   

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 17 mostra que os critérios competitivos Confiabilidade do equipamento (α = 

0,023) e Flexibilidade de alteração técnica (α = 0,05) à montante e interno à empresa foco, 

respectivamente, são significantes com fracas evidências. Colocando de outro modo, ao 
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alterar as técnicas estatísticas para comparação da distribuição de dados, elas não se 

mantiveram. 

 

 

 

Resumindo: 

Identificação de prioridades competitivas: Confiabilidade do equipamento e 

Flexibilidade de alteração técnica. 

Hipótese H1

Nas demais: Hipótese H

 é Aceita. Logo, em nível de significância (α ≤ 0,05) não existe evidência 

de associação entre as assertivas dos clientes e vendedores da empresa foco.  

2 e H3

 

, apenas as assertivas Confiabilidade do equipamento e 

Flexibilidade de alteração técnica foram Rejeitada. Assim, estatisticamente, houve uma fraca 

evidência de alinhamento estratégico. 

3) Análise de Conteúdo 

 

Em razão da coleta de dados ter sido utilizada instrumentos alternativos como a 

entrevista em profundidade e da questão aberta formulada no roteiro, surgiram outros critérios 

ganhadores de pedidos diferentes dos previamente elaborados. Entre eles: reputação do 

fornecedor, peças de reposição, assistência técnica, popularidade do equipamento no mercado 

e transparência e clareza nas informações (técnicas e comerciais). O critério que mais chamou 

atenção referiu-se às peças de reposição. O cliente ao adquirir um equipamento de fabricação 

nacional, montados com componentes importados, em caso de avarias, a empresa tem que 

recorrer ao “canibalismo” de equipamentos similares, ou adquiri-lo em mercados secundários.  

Portanto, serviços de pós-venda como disponibilidade de peças sobressalentes e 

assistência técnica, dependendo do cliente, também podem tornar critérios ganhadores de 

pedidos.   
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5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal identificar as prioridades competitivas, 

consideradas estratégicas para o alinhamento da cadeia de suprimentos de bens de capital – 

mecânicos. O preço foi identificado como a principal prioridade competitiva para o 

alinhamento estratégico, à jusante da empresa foco. Todavia, quando a metodologia da 

pesquisa foi alterada, as assertivas Confiabilidade do equipamento e Flexibilidade de 

alteração técnica surgiram como alinhadas à montante e interno à empresa foco, em níveis de 

significância iguais a 0,023 e 0,050, respectivamente. 

Em face a essa instabilidade da principal prioridade competitiva, permite concluir que a 

resposta para questão básica formulada é de que não existe evidência de alinhamento 

estratégico entre as empresas da cadeia de suprimentos do setor de bens de capital – 

mecânicos.   

A despeito do tamanho da amostra, salienta-se que dada a natureza exploratória da 

pesquisa foi o de conhecer as variáveis e alinhamento estratégico em empresas do setor de 

bens de capital mecânico em contexto de gestão de cadeia de suprimentos. Isto parece que foi 

cumprido. Não obstante, atingir o objetivo principal que foi de identificar as prioridades 

competitivas parece que ainda não foi possível. Para tanto, é sugerido obter uma amostra de 

maior tamanho para se ter confiabilidade e consistência dos resultados e, por conseqüência, 

conclusões mais apuradas. Além disso, ela deverá monitorada ao longo do tempo em cada 

nível da cadeia.  
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6 SEGUNDA ETAPA 

 

Na primeira etapa de pesquisa, correspondente ao período de fevereiro de 2007 a janeiro 

de 2008, os dados tratados por meio de técnicas da estatística descritiva, evidenciou-se que os 

fatores preço, desempenho do equipamento, velocidade e confiabilidade da data de entrega 

são as prioridades competitivas do alinhamento externo estratégico. Todavia, quando se 

alterou a técnica do tratamento dos dados para a estatística não paramétrica, as evidências não 

se confirmaram. 

Diante disso, com base nos resultados obtidos pelas técnicas da estatística descritiva, os 

fatores preço, desempenho do equipamento, velocidade e confiabilidade da data de entrega, 

foram considerados essenciais para a condução da segunda etapa da pesquisa.  

Assim, a segunda etapa, correspondente ao período de fevereiro de 2008 a janeiro de 

2010, considerou-se como objeto do estudo, estritamente, as empresas do setor de bens de 

capital – mecânicos (ou empresa foco) e na sua capacidade de se alinhar (ou relacionar) 

estrategicamente, tanto externa quanto internamente, com seus parceiros (fornecedores e 

clientes). Assim fica claro, que os quatro fatores evidenciados no alinhamento externo, foram 

as premissas básicas para o alinhamento interno das empresas do setor de bens de capital – 

mecânicos. 

  

6.1 Natureza da Pesquisa, Objetivos, Modelo Orientador e Hipótese 

 

A segunda etapa da pesquisa foi considerada de natureza descritiva, do tipo quantitativo, 

cuja finalidade foi o de encontrar respostas para o problema de pesquisa definido como “as 

empresas alinhadas estrategicamente com os seus fornecedores e clientes apresentam 

desempenho superior?” 

A partir da premissa básica de que o alinhamento (externo) da cadeia de suprimentos de 

empresas do setor de bens de capital (mecânicos) é dado pelos fatores preço, desempenho do 

equipamento, velocidade e confiabilidade de data de entrega. Por conta disso, o objetivo desta 

segunda etapa, foi o de verificar se estes fatores manteriam no alinhamento (interno) em 

relação às estratégias e capabilidades das empresas foco e, por conseqüência disso, as 

empresas de melhor alinhamento (externo e interno), teriam melhor desempenho produtivo.  
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 O modelo orientador da pesquisa é mostrado na Figura 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo orientador da pesquisa – 2ª Etapa 

Fonte: O autor 

 

 Para responder o problema de pesquisa definido formulou-se a seguinte hipótese: 

 

 H0

 

: Existe correlação entre estratégias empresariais (corporativa, de negócios e de 

 operações) e capabilidades de manufatura e logística 

 Para testar H0, em nível de significância (α ≤ 0,05) as variáveis (ou assertivas) foram 

consideradas como sendo oriundas de duas populações de empresas. A primeira população foi 

denominada de grupo de empresas com desempenho abaixo da média (n1) e a segunda 

população, grupo de empresas com desempenho acima da média (n2

 Portanto, para atender o objetivo proposto, a resposta esperada é que empresas de 

desempenho produtivo acima da média (n

). Os grupos de empresas 

foram estabelecidos pela técnica da escala somada, conforme é especificado no tratamento 

dos dados.   

2) possuem coeficiente de correlação entre 

estratégia empresarias e capabilidades (estatisticamente significativa) maior do que as 

empresas de desempenho abaixo da média (n1

 

) . 
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6.2 Operacionalização do Modelo Orientador 
 

Para operacionalizar o modelo orientador, a partir dos fatores de competitivos 

identificados na primeira etapa associadas as Estratégias (corporativas, de negócios e de 

operações), Capabilidades (de manufatura e logística) e Desempenho produtivo (financeiro e 

logístico), foram subdivididos em componentes (ou assertivas) de mais baixo nível e em 

acordo com o respectivo nível de responsabilidade ou gerenciamento. 

Assim, inicialmente, com a finalidade de prover visibilidade ao processo de construção 

dessas assertivas, vinculando-as com os respectivos autores ou fontes de referência de 

informação seminal, utilizou-se do método de mapa de associação de idéias, sugerida por 

Vergara (2005), conforme são mostradas nos Anexos de 10 a 15. Desse método foram 

originadas 161 assertivas de baixo nível (ou variáveis), distribuídas nos quatro fatores. Diante 

do grande número de assertivas obtidas, estas assertivas em julho de 2008, foram submetidas 

à um focus group composto de 10 especialistas em gestão de operações, logística e cadeia de 

suprimentos, consultores da empresa IMAM (2008), localizada na cidade de São Paulo, SP.  

O objetivo foi o de reduzir a quantidade de assertivas, tornando-as consistentes de tal 

forma que pudesse incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo assunto, cooperando e 

completando o questionário. No focus group foi solicitado aos participantes que escolhesse 5 

assertivas que mais se aproximava de cada prioridade competitiva (Custo, Velocidade de Data 

de Entrega, Desempenho do Equipamento e Confiabilidade da Data de Entrega), dentro de 

suas respectivas categorias (ou constructos). Ao final do focus group, mediante a sugestão dos 

especialistas de incorporação, alteração e tendo como critério de escolha as de maior 

freqüência, restaram 100 assertivas de nível superior, distribuídas em 5 fatores comuns, aqui 

denominada de Fator 1, conforme são mostradas nos Anexos de 5 a 9.  

Todavia, as assertivas geradas foram consideradas, ainda, um número excessivo para os 

respondentes. Dessa forma, as assertivas foram submetidas à avaliação, agora junto às 

empresas respondentes. Para tanto, realizou-se um pré-teste do questionário com 22 

respondentes, selecionados por conveniência, de forma intermitente, a fim de avaliar o 

conteúdo, a quantidade e distribuição das assertivas e o formato estético do questionário.  

Mediante a incorporação das sugestões, restaram 35 assertivas, de nível superior, 

distribuídos em 3 fatores comuns, aqui denominado de Fator 2. Ponto importante desta última 

avaliação foi a incorporação das estratégias corporativas, de negócios e de operações em uma 
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única categoria (ou constructo) composto de 8 assertivas. A razão disso foi o de que muitas 

empresas não entendiam estratégias separadamente.  

Para as capabilidades de manufatura e logística foram consideradas 19 assertivas e 

desempenho produtivo 8 assertivas. A quantidade final de assertivas por categoria ou 

constructo é mostrada na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Quantidade de assertivas por constructo 

Prioridades Competitivas Categorias ou Constructo 
Pacote de Trabalho Código Qtde Fator 1 Código Qtde Fator  2 Código Qtde 

Custo C 14 
Estratégia 

Corporativa C 

5 

Estratégia 
Corporativa, 

de Negócios e 
de Operações 

C 

2 
Desempenho do equipamento D 7 5 0 
Confiabilidade de data de entrega F 6 5 1 
Velocidade de data de entrega V 9 5 1 
Custo C 6 

Estratégia de 
Negócios N 

5 

N 

0 
Desempenho do equipamento D 6 5 1 
Confiabilidade de data de entrega F 6 5 1 
Velocidade de data de entrega V 6 5 0 
Custo C 12 

Estratégia de 
Operações M 

5 

 

1 
Desempenho do equipamento D 9 5 0 
Confiabilidade de data de entrega F 9 5 0 
Velocidade de data de entrega V 15 5 1 
Custo C 8 Capabilidades 

de Manufatura 
e Logísticas 

L 

5 Capabilidades 
de Manufatura 

e Logística 
L 

5 
Desempenho do equipamento D 7 5 4 
Confiabilidade de data de entrega F 6 5 5 
Velocidade de data de entrega V 6 5 5 
Custo C 8 

Desempenho 
Produtivo D 

5 
Desempenho 

Produtivo D 

2 
Desempenho do equipamento D 7 5 2 
Confiabilidade de data de entrega F 6 5 2 
Velocidade de data de entrega V 8 5 2 

TOTAL DE ASSERTIVAS   161  100  35 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 18 observa-se que pela literatura, por meio do mapa de associação, foram 

identificadas 7 assertivas relacionadas a desempenho do equipamento associadas à estratégia 

corporativa. Todavia, após a qualificação das assertivas junto ao focus group e pré-teste, 

nenhuma assertiva foram consideradas como importante para a estratégia corporativa. 
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6.3 Coleta de Dados, Validação, Amostra e Sujeito de Pesquisa 
 

Definidas as assertivas, prosseguiu-se na construção final do instrumento de coleta de 

dados. Para tanto, utilizou-se de um questionário estruturado composto de perguntas fechadas 

e abertas, composto de 6 blocos de respostas. O primeiro bloco referiu-se aos dados do 

respondente. O segundo bloco relacionou-se aos dados da empresa. Nos dois blocos seguinte, 

os de números três e quatro foi solicitado ao respondente que assinalasse com um ‘x’, na 

assertiva e respectivo grau de concordância, que variava entre Discordo Totalmente (DT = 1) 

e Concordo Totalmente  (CT = 6). O bloco três, constituído de 8 assertivas, referiu-se às 

estratégias corporativa, de negócios e de operações conforme é mostrado na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Assertivas relacionadas a Estratégia Corporativa (C), de Negócios (N) e de 
Operações (O) 

Descrição da Assertiva Variáveis 

1 A minha empresa ao realizar um investimento produtivo, envolve 
setores de engenharia, produção e operações 

CC Integração de setores 

2 A minha empresa tem como objetivo a rapidez no atendimento aos 
clientes 

CV Rapidez no atendimento 

3 A minha empresa entende que qualidade na fonte favorece a 
confiabilidade da data de entrega 

NF Qualidade na fonte 

4 A minha empresa entende que as tecnologias de processo são 
importantes para o adequado desempenho de seus equipamentos 

ND Tecnologias de processo 

5 A minha empresa efetua otimização de layout das instalações OV Otimização de layout 

6 A minha empresa considera as ferramentas de manufatura enxuta 
como fontes de redução de custo 

OC Manufatura enxuta 

7 A minha empresa tem como objetivo ser competitiva no baixo custo CC Baixo custo 

8 A minha empresa entende que a sincronia dos processos produtivos 
favorece a confiabilidade da data de entrega 

CF Sincronia dos processos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
OBS: As letras sobrescritas no número representativo das variáveis, a primeira refere-se às estratégias 

Corporativa (C), de negócios (N) e de operações (O) e a segunda letra refere-se à prioridade competitiva 

identificada na primeira etapa da pesquisa Custo (C), Desempenho do equipamento (D), Confiabilidade da data 

de entrega (F) e Velocidade da data de entrega (V). 

 

O bloco quatro foi constituído de 19 assertivas e referiu-se às capabilidades de 

manufatura e logística conforme é mostrado na Tabela 20.  
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Tabela 20: Assertivas relacionadas às Capabilidades Manufatura e Logística (L) 
Descrição da Assertiva Variáveis 

1 A minha empresa analisa o fluxo racional dos materiais na produção com 
objetivo de redução de custo 

LC Fluxo racional 

2 A minha empresa explora práticas / métodos para redução de estoque LC Redução de estoques 

3 A minha empresa entende que a capacidade produtiva e a demanda devem 
estar balanceadas 

LC Capacidade e demandas 
balanceadas 

4 A minha empresa entende que a gestão da produção é baseada em um 
modelo de gestão sistêmica e integrada 

LC Gestão sistêmica e 
integrada 

5 A minha empresa atua de forma sistêmica para redução de perdas nos 
processos logísticos 

LC Redução de perdas nos 
processos 

6 A minha empresa utiliza a flexibilidade na manufatura como resposta para as 
demandas não previsíveis 

LV Flexibilidade da 
manufatura 

7 A minha empresa utiliza estratégias distintas de disposição dos estoques para 
o rápido atendimento ao cliente 

LV Estratégias distintas 

8 A minha empresa possui  estocagem de produtos orientada para o nível de 
serviço 

LV Orientada para o nível de 
serviço 

9 A minha empresa utiliza estratégias de atendimento ao pedido segmentado 
pelo perfil de saída do produto 

LV Estratégia de 
atendimento ao pedido 

10 A minha empresa possui setup rápido de suas máquinas menor ou igual a 10 
minutos 

LV Setup rápido 

11 A minha empresa utiliza conceito gestão baseada no TPM (Manutenção 
Produtiva Total) 

LD TPM 

12
A minha empresa reflete em seus processos o volume, variedade, variação e 
visibilidade dos processos no modo como as atividades produtivas são 
gerenciadas 

LD 4 V´s 

13 A minha empresa utiliza as falhas no planejamento e controle para 
reconsiderar como operar adequadamente o sistema 

LD Lição aprendida 

14 A minha empresa utiliza na gestão dos seus colaboradores o conceito de 
atividades de pequenos grupos 

LD Atividades de pequenos 
grupos 

15 A minha empresa tem integração entre a  informação do planejamento e 
controle dos recursos 

LF Integração da informação 

16 A minha empresa utiliza de ferramentas de tecnologia de informação que dão 
suporte ao processo 

LF Ferramentas de 
tecnologia da informação 

17 A minha empresa utiliza de metodologias de gestão de processo (CEP, 
diagrama de causa e efeito)  

LF Gestão de processos 

18 A minha empresa atua de forma proativa na redução dos efeitos de 
variabilidade na data de entrega 

LF Redução da variabilidade 

19 A minha empresa treina os colaboradores para a utilização adequada das 
ferramentas estatísticas de processos 

LF Treinamento dos 
colaboradores 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na construção do bloco cinco, referente ao desempenho produtivo, como nos demais, 

optou-se pela coleta de dados de concepção transversal, dado que a coleta se deu uma única 

vez. Assim, no bloco quatro foi solicitado ao respondente que assinalasse com um ‘x’, na 

assertiva e respectivo grau de concordância, que variava entre Discordo Totalmente (DT = 1) 

e Concordo Totalmente  (CT = 6). Todavia, a sua percepção de desempenho à assertiva 

apresentada, deveria se relacionar aos últimos três anos, apresentando assim, características de 

concepção longitudinal na coleta deste dado. 

O bloco cinco, constituído de 8 assertivas, é mostrado na Tabela 21. 
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Tabela 21: Assertivas relacionadas ao Desempenho Produtivo (D) 

Descrição da Assertiva Variáveis 
1 Na minha empresa o custo logístico total da empresa diminuiu DC Custo logístico diminuiu 
2 Na minha empresa a lucratividade da minha empresa aumentou DC Lucratividade aumentou 
3 Na minha empresa o tempo entrega do produto diminuiu DV Tempo de entrega diminuiu 

4 Na minha empresa o tempo de processamento dos pedidos 
diminuiu 

DV Tempo de processamento diminuiu 

5 Na minha empresa o índice de queixa dos clientes quanto ao 
produto comercializado foi igual a zero 

DD Índice de queixa diminuiu 

6 Na minha empresa o índice de queixa dos clientes sobre a 
confiabilidade de data de entrega foi igual zero 

DF Investiu em treinamento 

7 Na minha empresa o nível de serviço de atendimento ao cliente 
não baixou de 100% 

DF Índice de queixa igual a zero 

8 Na minha empresa  houve investimentos em treinamento e 
capacitação dos funcionários 

DD Nível de serviço 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, o bloco seis, foi constituído de uma pergunta aberta, em que foi solicitado ao 

respondente, comentários adicionais sobre as assertivas respondidas, caso o considerasse 

relevante. 

Definido o questionário escolheu-se uma amostra de empresas a partir do cadastro de 

contato da empresa de consultoria IMAM. Tendo como base o ramo de atividade das 

empresas contidas no cadastro e a função dos respondentes como diretores, gerentes e 

profissionais relacionados à operação, logística e gestores de cadeia de suprimentos como 

potenciais respondentes, o questionário foi disponibilizado em uma página de internet 

(HTML) e enviado uma mensagem, via correio eletrônico (e-mail) sobre a pesquisa, 

juntamente com uma senha de acesso no endereço web, em que se solicitava aos potenciais 

respondentes responder ao questionário.  

A pesquisa ficou disponível na internet durante o período compreendido entre 18 de 

setembro de 2008 e 20 de outubro de 2008.    

 

6.4 Tratamento dos Dados, Limitação e Delimitação do Estudo 
 

Para o tratamento dos dados coletados foram utilizadas: 

 

a) Estatística descritiva. Para tratamento dos dados coletados por meio do questionário 

semi-estruturado e focus group se utilizou da estatística descritiva. Assim, foram analisadas 

formalmente as três principais propriedades que descreve um conjunto de dados numéricos: 

tendência central, variação e formato. Por conta disso, fizeram parte das análises: i) média e 
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mediana como medida de tendência central da locação da distribuição de dados. A moda em 

razão de ocorrer valores de freqüências iguais mais de uma vez na assertiva, não foi 

considerada; ii) coeficiente de variação (CV) como uma medida de variabilidade dos dados 

em relação à média. Quanto menor o CV mais homogêneo é a distribuição dos dados; iii) 

simetria (skewness) para caracterizar a simetria da distribuição. A distribuição normal é 

simétrica quando o índice de simetria (Sk) é igual a zero. É assimétrica à direita quando o 

índice de simetria (Sk) for positivo e assimétrica à esquerda quando o índice de simetria (Sk) 

for negativo e; iv) achatamento (Kurtosis) para caracterizar a forma da distribuição quanto a 

seu achatamento. Observa-se, entretanto, que a caracterização do achatamento de uma 

distribuição somente tem sentido, em termos práticos, se a distribuição for pelo menos 

aproximadamente simétrica. Para a distribuição normal, o índice de achatamento (Ku) é igual 

a zero. Índice de achatamento (Ku) positivo indica que a distribuição de dados possui uma 

elevação, ou cauda, maior do que a distribuição normal. Índice de achatamento (Ku) negativo 

indica a distribuição de dados possui um achatamento, ou cauda, maior que a distribuição 

normal.   

 

b) Escala somada. Para classificar grupos de empresas com desempenhos acima e abaixo da 

média, utilizou-se da escala somada. Na escala somada, as pontuações de cada assertiva foram 

somadas para produzir uma pontuação final para o respondente. A escala de Discordância ou 

Concordância (ou do tipo Likert) necessitou que o respondente indicasse seu grau de 

discordância ou concordância em relação a uma série de assertivas relacionadas a um fator 

comum. A agregação de vários fatores comuns deu origem às categorias ou constructos.  

A construção da escala de Discordância ou Concordância consistiu de duas partes, uma 

para a assertiva e a outra para a avaliação. A parte das assertivas foi essencialmente uma 

afirmação a respeito do aspecto (assertiva ou atributo) de um fator comum (AAKER, 2001). 

A parte avaliativa se deu por meio de uma lista de categorias de resposta, indo desde Discordo 

Totalmente (DT = 1) até Concordo Totalmente (CT = 6). Uma importante premissa desse 

método foi que cada assertiva (afirmação) mensurasse algum atributo de um mesmo fator 

comum, que de outra forma, as assertivas não poderiam ser somadas.  

Colocando de outro modo, a escala resultante foi um indicador aditivo unidimensional 

(ou de escala somada). Salienta-se que, um indicador é considerado de boa qualidade quando 

todas as medidas das assertivas têm uma relação coerente entre si no esforço de medir o fator 

comum em consideração. Para tanto, aceitou-se o coeficiente Alfa (α) de Chronbach como 
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um medidor eficiente para a representação do fator comum. O Alfa (α) de Chronbach pode 

ser entendido como um coeficiente medidor da consistência interna entre as variáveis numa 

escala somada. Em geral, os limites mínimos de aceitação para o Alfa (α) de Chronbach 

ficam entre 0,6 e 0,7 (HAIR et al., 2005).  

 

c)  Análise fatorial confirmatória. A técnica da análise fatorial confirmatória, por meio da 

análise da máxima verossimilhança (maximum likelihood), foi utilizada para testar 

(confirmar) os construtos e suas respectivas variáveis. Pelo fato de fornecer uma estimativa 

empírica da "estrutura" das variáveis consideradas, a análise fatorial tornou-se a base para o 

redesenho das medidas do modelo de alinhamento estratégico. A consistência interna dos 

construtos com suas respectivas variáveis foi medida pelo Alpha (α) de Cronbach. 

  

Descrito o procedimento para a redução de dimensionalidades das medidas originais 

buscou-se na estatística não paramétrica e na análise de correlação, identificar o alinhamento 

estratégico interno, definido na hipótese e descritos a seguir. 

 

d) Estatística não paramétrica. Em razão de se ter utilizado escala de classificação por itens 

não comparativa para a coleta de dados, por conseqüência, obtida uma amostra não 

paramétrica, utilizou-se da estatística inferencial, não paramétrica, para comparar as 

populações das empresas foco, clientes e fornecedores relacionados às variáveis de 

prioridades competitivas. Para tanto, o alinhamento das variáveis de prioridades competitivas 

entre as populações, foram consideradas nos testes de hipóteses (H0

Assim, o alinhamento das variáveis de prioridades competitivas entre as populações 

foram submetidos aos testes de hipóteses pela aplicação de técnicas da estatística não 

paramétrica de Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov e do Qui-quadrado (χ

 ← 0) como sendo de 

amostras de populações não relacionadas ou independentes.  

2

 

). Aspectos 

importantes de cada um destes testes e critérios de decisão, foram descritos no item 5.4. 

e) Análise de correlação bivariada. A análise de correlação foi utilizada para verificar a 

associação entre duas variáveis, não fazendo julgamento sobre se uma causa ou conseqüência 

da outra. Colocando de outro modo, objetivou verificar quão consistentemente duas variáveis 

em conjunto, cuja direção e magnitude podem ser quantificados. Duas técnicas foram 

utilizadas. A primeira considerou-se que os dados eram distribuídos normalmente e, a 
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segunda, que os dados não tinham distribuição normal. Por conta disso, foram utilizadas a 

correlação de Pearson e de Spearman, respectivamente. 

 

f)  Análise de correlação multivariada. Utilizou-se da correlação canônica para verificar a 

associação, simultânea, de múltiplas variáveis dependentes a partir de múltiplas variáveis 

independentes.   

   

Os dados do bloco 3 foram tratados por meio dos pacotes de softwares estatísticos: 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences e STATISTICA. 

 

Limitação da pesquisa. As limitações da pesquisa foram: a) coleta dos dados. Os dados 

foram coletados em amostra de empresas não probabilística; b) tamanho da amostra. Embora 

a amostra (n ≥ 30) pode ser considerada de grande tamanho, na aplicação de técnicas 

estatísticas multivariadas como análise fatorial, em geral, o mínimo é ter pelo menos cinco 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas, e o tamanho mais 

aceitável teria uma proporção de dez para um (HAIR et al., 2005). Estas condições não foram 

obedecidas, todavia, foram realizadas todos os testes sugeridos por Hair et al., (2005) para a 

aplicação da análise fatorial e; c) as variáveis foram medidas numa escala ordinal de seis 

pontos. A utilização de escalas ordinais dificulta a presença de distribuição normal. Isto pode 

representar uma limitação ou criticidade para análise de dados por meio de técnicas 

estatísticas multivariadas. Uma alternativa, não utilizada neste estudo, é a regressão logística. 

 Por isso as inferências sobre os resultados evidenciados devem ser vistos com ressalvas. 

 

Delimitação do estudo: A coleta de dados para representar aspectos de alinhamento de 

prioridades teve concepção transversal, em que se retirou dados de uma amostra fixa de 

empresas do setor de bens de capital – mecânicos, uma única vez. A coleta de dados para 

representar aspectos de desempenho produtivo foi de concepção longitudinal, no sentido de 

que foram obtidos dados por meio de assertivas de cunho comparativo. Colocando de outro 

modo, pediu-se ao gestor da empresa da amostra que comparasse aspectos do desempenho 

produtivo atual em relação aos últimos três anos. Estas informações também foram obtidas 

uma única vez. Portanto, a coleta de dados para este último caso, pode-se considerar que ela 

apresenta características das duas concepções: transversal e longitudinal. 
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De maneira geral, os estudos de concepções transversais, particularmente quando usam 

questionários para a coleta de dados, descrevem as características de alinhamento de 

prioridades e de desempenho (financeiro e logístico) de um grande número de empresas, de 

portes diferentes e contextos variados, mesmo delimitados ao setor de bens de capital -  

mecânicos. Por conta disso, duas limitações são evidentes: primeira, elas não explicam por 

que existem as correlações e; segunda, elas têm dificuldades para eliminar todos os fatores 

externos que poderiam ter causado a correlação observada.  

Para superar estas limitações Pettigrew (1990) sugere coletar dados em concepção 

longitudinal. Na concepção longitudinal, é possível coletar “dados em série de tempos” 

durante períodos significativamente mais longos que o foco imediato. Assim, em um pequeno 

número de empresas durante períodos prolongados, podem-se identificar os processos de 

mudanças dentro de um contexto mais amplo como social, econômico e político, que circunda 

a empresa.  

As explicações para as variações na relação entre alinhamento e desempenho, surgem a 

partir das análises das teorias e dos processos de mudanças. Todavia, esta abordagem 

apresenta a desvantagem de ser extremamente demorada e a complexidade das análises dos 

dados requerem qualificações elevadas dos pesquisadores envolvidos. 

 

6.5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Foram enviadas aproximadamente 4.000 mensagens de solicitação de participação à 

pesquisa, via correio eletrônico (e-mail), às empresas pertencentes ao setor de Bens de Capital 

(Mecânicos), Grupo 29, segundo a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE / 

IBGE). Retornaram 721 questionários ou 18% do total de solicitações. Desse total, vários 

deles foram desconsiderados, basicamente, pelas seguintes razões: a) os dados dos 

respondentes e de suas respectivas empresas estavam incompletos; b) havia grupo de 

assertivas sem respostas ou com respostas com mesmo grau de avaliação da pesquisa e; c) as 

empresas dos respondentes não faziam parte do grupo de empresas, CNAE 29, objeto de 

estudo. Após essa depuração, foram considerados válidos para a pesquisa, 90 questionários, 

correspondentes a 2,3% e 12,5% do total de mensagens enviadas e questionários retornados, 

respectivamente. Na fase seguinte os dados dos questionários foram codificados, tabulados e 

digitados no software SPSS, a fim de possibilitar a realização das análises estatísticas dos 

dados coletados. 
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Para um melhor entendimento, a análise dos dados e resultados foi dividida em quatro 

partes: Características gerais dos respondentes e das empresas da amostra, características 

gerais das prioridades competitivas, alinhamento estratégico e questão aberta.  

 

6.5.1 Características Gerais dos Respondentes e das Empresas da Amostra 

 

As características da amostra em relação aos respondentes são descritas a seguir. 

 

a) Perfil dos Respondentes 

 

A Tabela 22, abaixo, apresenta um resumo das funções dos respondentes 

 

Tabela 22: Função dos gestores da cadeia de suprimentos 
  

CARGO PORCENTAGEM (%) 
Diretor / Gerente 35,5 
Supervisor / Chefes 13,2 
Coordenadores / Encarregados 8,8 
Outros 42,5 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os gestores entrevistados com atividades relacionadas à operações e logística atuavam 

em diferentes cargos sendo que 48,7% deles tinham funções de comando. A presença de 

respondentes em posição de comando foi importante, dada a visão abrangente e necessária 

para discernimento sobre a “gestão da cadeia de suprimentos”, denotando que os dados 

coletados podem ser considerados relevantes e representativos para o problema estudado. 

Quanto à formação acadêmica dos respondentes, a administração foi predominante com 

55,5% do total, seguido pela formação em engenharia com 21,7% do total dos respondentes, 

conforme é mostrado na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Formação dos gestores da cadeia de suprimentos 

FORMAÇÃO PORCENTAGEM (%) 
Administração 55,5 
Engenharia 21,1 
Outros 23,4 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os dados da Tabela 23 revelam que a gestão da cadeia de suprimentos não é específica 

de uma única formação. Ela é permeável a diversas áreas do conhecimento, denotando a 

necessidade de gestores capazes de integração e tolerante nas trocas de informação entre os 

seus parceiros para a busca da competitividade. A Tabela 24, a seguir, é mostrada de forma 

resumida o tempo na função e na empresa, exercida pelos respondentes. 

 

Tabela 24: Tempo na função 

Período TEMPO 
Função Empresa 

Até 1 ano 7,8 13,3 
Entre 1 e 3 anos 20,0 36,7 
Entre 3 e 5 anos 23,3 12,2 
Acima de 5 anos 48,9 37,8 

TOTAL 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 24, que o tempo na função e na empresa é caracterização por 

respondentes com 48,9% e 37,8%  acima de 5 anos. Esses dados revelam que as empresas do 

setor de bens de capital – mecânicos são constituídos de pessoas com baixa rotatividade, 

denotando que a qualificação e experiência são requisitos desse setor. Todavia, parece haver 

uma alteração no tempo de permanência do funcionário da empresas, entre 1 e 3 anos em que 

a porcentagem de respondentes foi de 36,7%.  

O dado referente à essa faixa de permanência na empresa denota que a experiência na 

função é importante, entretanto, com pessoal de menos tempo de empresa, o que é factível, 

por meio da contratação ou rotatividade de funcionários de empresas similares. 

 

Resumo: O perfil dos respondentes é caracterizado posição hierárquica superior, com 

formação em administração, mão de obra qualificada, oriundas de diversas áreas do 

conhecimento e de baixa rotatividade com tendência à renovação. 

 

b) Perfil da Amostra de Empresa 
 

O ramo de atividade da amostra de empresas é mostrado na Tabela 25. 
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Tabela 25: Ramo de atividade da amostra de empresas 

Ramo de Atividade PORCENTAGEM (%) 
Metal Mecânico 45,6 
Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de 
transmissão 11,1 

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico 11,1 
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais 10,0 
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e 
construção 5,6 

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para agricultura, 
avicultura e obtenção de produtos animais 5,6 

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral 4,4 
Fabricação de máquinas ferramentas 3,3 
Fabricação de eletrodomésticos 3,3 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 25 que as empresas pertencentes ao setor metal mecânico 

constituíram a maior porcentagem de respondentes com 45,6% do total. Assim, fizeram parte 

deste ramo de atividades empresas fabricantes de rolamentos, motores elétricos, autopeças, 

transformadores, geradores e fundição. Elas foram consideradas neste estudo pelas seguintes 

razões: i) as empresas metal mecânicos são, em sua grande maioria, associados à ABIMAQ, 

embora não tenham como principal atividade, a venda de máquinas e equipamentos. Na 

realidade, elas são fornecedores de componentes para os fabricantes de máquinas e 

equipamentos; ii) as empresas do setor metal mecânico são fabricantes de máquinas e 

equipamentos para uso próprio e; iii) dificuldade de coletar dados exclusivamente de 

fabricantes de equipamentos.  

Todavia, os dados oriundos dos fabricantes de máquinas e equipamentos, objeto deste 

estudo, foram os mais representativos com 54,4% do total dos respondentes. Na Tabela 26 é 

apresentada a localização das empresas da amostra. 

 

Tabela 26: Localização das empresas da amostra 

Regiões e UF PORCENTAGEM (%) 

Metropolitana da cidade de SP 30,0 
Interior do Estado de SP 53,4 
PR, SC, RS 6,7 
MG, PE, ES, MS 7,7 
BA, CE 2,2 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A amostra apresenta uma concentração de empresas sediadas no Estado de São Paulo 

com 83,4% do total de empresas. Segundo últimos dados divulgados em 2005, o Produto 

Interno Bruto (PIB) da região metropolitana da cidade de São Paulo é de US$ 102,4 bilhões, 

correspondente a pouco mais de 50% do total estadual e a 18,5% da riqueza nacional (SMT, 

2008). Os fabricantes de máquinas e equipamentos 73% estão localizados na região Sudeste; 

25% na região Sul e 2% na região Nordeste. Portanto, a distribuição geográfica da amostra de 

empresas parece seguir nessa composição geográfica. O tipo de produção da amostra de 

empresas é apresentado na Tabela 27. 

 

Tabela 27: Tipo de produção 

Tipo de Produção PORCENTAGEM (%) 
Seriada 26,6 
Por lote 17,8 
Pedido 45,6 
Outros 10,0 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O número de empregados, segundo o critério SEBRAE (2008), é mostrado na Tabela 

28. 

Tabela 28: Número de empregados 

Número de Empregados PORCENTAGEM (%) 
Até 10 empregados 5,6 
Entre 10 e 99 empregados 24,4 
Entre 100 e 499 empregados 31,1 
Acima de 500 empregados 38,9 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se pela Tabela 28, a predominância de empresas de médio e grande porte na 

amostra de empresas. Quanto ao porte, segundo o critério BNDES (2008), o faturamento 

anual é mostrado na Tabela 29. 
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Tabela 29: Faturamento Anual (R$) 

Faturamento das Empresas PORCENTAGEM (%) 
Menor ou igual a R$ 1,2 milhão 12,5 
Entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões 22,7 
Entre R$ 10,5 milhões e R$ 60,0 milhões 23,9 
Acima de R$ 60,0 milhões 40,9 

TOTAL 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 29, observou-se relação crescente do porte de empresas com base no número 

de empregados, definido pelo critério SEBRAE, e faturamento, adotado pelo BNDES. De 

qualquer maneira, a amostra de empresas deste estudo, houve a predominância de empresas 

de grande porte, isto é, acima de 500 empregados e faturamento acima de R$ 60,0 milhões.  

  As vendas, em termos médios porcentuais, para o mercado externo e interno são 

mostradas na Tabela 30. 

 

Tabela 30: Mercado de atuação 

FATURAMENTO 
PORCENTAGEM (%) 

PORCENTAGEM 
 

Mercado Interno Mercado Externo 
Até 20% do faturamento 62,5 8,4 
Entre 20 e 50% do faturamento 16,3 10,9 
Entre 50 e 80% do faturamento 16,2 26,5 
Acima de 80% do faturamento 5,0 54,2 

TOTAL 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As empresas fabricantes de máquinas e equipamentos, 54,2% do total dependem do 

mercado interno, correspondente a faturamento acima de 80%.  Em termos de exportação, 

apenas 5% das empresas entrevistadas tem faturamento acima de 80% dependente do 

mercado externo. Este resultado evidência, que a amostra de empresas, têm uma baixa 

participação no mercado internacional. 

 

Resumo: Com relação ao perfil das empresas, a amostra revelou predominância de 

empresas fabricantes de máquinas e equipamentos com 54,4% do total, sediadas no Estado de 

São Paulo, com produção sob pedido, grande porte e com faturamento dependente do 

mercado interno.   
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6.5.2 Características Gerais das Prioridades Competitivas 
 

As características da amostra em relação às assertivas, fatores comuns (ou prioridades 

competitivas) e categorias ou constructo, resultantes pela aplicação das técnicas da estatística 

descritiva. Fizeram parte dessas técnicas, a porcentagem de freqüência de respostas, média 

(Mda), mediana (Mdn), coeficiente de variação (CV) e formato da distribuição dos dados 

coletados representados pela assimetria (Sk) e achatamento (Ku).  

 

a) Estratégias Corporativa, de Negócios e de Operações 
 

As aplicações das técnicas da estatística descritiva, às assertivas associadas à estratégia 

corporativa, de negócios e de operações, resultaram nos valores mostrados na Tabela 31. 

 

Tabela 31: Estratégia Corporativa (C), Negócios (N) e de Operações (O) 

Variáveis Discordo (%) Concordo (%) Média Mdn CV 
(%) Sk Ku DT DM DP CP CM CT 

1 Integração de setores CC 3,3 8,9 5,6 18,9 23,3 40,0 4,70 5,00 30,6 -1,00 0,06 
2 Rapidez no atendimento VC 2,2 1,1 1,1 5,6 31,1 58,9 5,39 6,00 18,6 -2,56 8,02 
3 Qualidade na fonte FN 1,1 - 5,6 7,8 28,9 56,7 5,33 6,00 18,2 -1,85 4,09 
4 Tecnologias de processo DN 2,2 2,2 6,7 11,1 26,7 51,1 5,11 6,00 23,5 -1,56 2,18 
5 Otimização de layout VO 3,3 4,4 11,1 22,2 28,9 30,0 4,59 5,00 28,8 -0,87 0,24 
6 Manufatura enxuta CO 1,1 2,2 11,1 15,6 28,9 41,1 4,92 5,00 24,0 -1,01 0,46 
7 Baixo custo CC 3,3 5,6 10,0 16,7 21,1 43,3 4,77 5,00 29,8 -1,01 0,14 
8 Sincronia dos processos FC - 1,1 5,6 8,9 18,9 65,6 5,42 6,00 17,5 -1,67 2,10 

 n = 90 empresas      α-Cronbach = 0,885      Média Geral 5,03   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao conjunto de dados observa-se que se trata de uma distribuição não 

normal, com coeficiente de variação entre 17,5% e 30,6%, média aritmética menor que a 

mediana, variável negativa ou assimétrica à esquerda. Como a distribuição é assimétrica, não 

faz sentido caracterizar o achatamento, todavia, verifica-se que a cauda maior do que a 

distribuição normal. Com relação às assertivas, observa-se da Tabela 31, os destaques das 

assertivas Rapidez no atendimento, Qualidade na fonte, Tecnologias de processo e Sincronia 

dos processos com médias superiores a 5 e medianas iguais a 6,00 e relacionadas aos fatores 

Velocidade na data de entrega, Confiabilidade na data de entrega, Desempenho do 

equipamento e Confiabilidade na data de entrega, respectivamente.  

O fator preço não foi destaque na percepção dos respondentes.  Embora a dispersão da 

distribuição dos dados não foi constante, apresentando assimetria, houve boa consistência 
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interna das assertivas em relação à categoria ou constructo estratégia com α-Cronbach igual 

0,885. 

 

b) Estratégias das Capabilidades (Manufatura e Logística)      
 

As aplicações das técnicas da estatística descritiva às assertivas relacionadas às 

estratégias das capabilidades de manufatura e logística resultaram nos valores visualizados na 

Tabela 32. 

Tabela 32: Estratégia de Capabilidades Manufatura e Logística (L) 

Variáveis Discordo (%) Concordo (%) Mda Mdn CV 
(%) Sk Ku DT DM DP CP CM CT 

1 Fluxo racional LC 1,1 4,4 11,1 16,7 30,0 36,7 4,80 5,00 25,8 -0,92 0,14 
2 Redução de estoques LC 1,1 5,6 10,0 18,9 34,4 30,0 4,70 5,00 26,0 -0,88 0,18 
3 Capacidade e demanda balanceadas LC - 1,1 4,4 22,2 25,6 46,7 5,12 5,00 19,1 -0,84 -0,08 
4 Gestão sistêmica e integrada LC 1,1 3,3 7,8 15,6 36,7 35,6 4,90 5,00 23,3 -1,14 1,07 
5 Redução de perdas nos processos LC 1,1 5,6 15,6 18,9 28,9 30,0 4,59 5,00 27,9 -0,63 -0,46 
6 Flexibilidade da manufatura LV 2,2 3,3 10,0 22,2 36,7 25,6 4,64 5,00 25,6 -0,94 0,74 
7 Estratégias distintas LV 2,2 6,7 12,2 18,9 27,8 32,2 4,60 5,00 29,3 -0,78 -0,20 
8 Orientada para o nível de serviço LV 3,3 7,8 13,3 24,4 27,8 23,3 4,36 5,00 31,2 -0,62 -0,31 
9 Estratégia de atendimento ao pedido LV 4,4 6,7 11,1 21,1 32,2 24,4 4,43 5,00 31,2 -0,82 0,00 

10 Setup rápido LV 13,3 22,2 21,1 20,0 12,2 11,1 3,29 3,00 47,1 0,23 -0,95 
11 TPM LD 13,3 7,8 17,8 26,7 17,8 16,7 3,78 4,00 42,1 -0,32 -0,83 
12 4 V´s LD 3,3 7,8 17,8 25,6 27,8 17,8 4,20 4,00 31,7 -0,47 -0,42 
13 Lição aprendida LD 2,2 6,7 11,1 17,8 25,6 36,7 4,68 5,00 29,1 -0,86 -0,13 
14 Atividades de pequenos grupos LD 7,8 8,9 16,7 24,4 17,8 24,4 4,09 4,00 37,9 -0,41 -0,77 
15 Integração da informação LF 3,3 8,9 8,9 25,6 27,8 25,6 4,42 5,00 31,0 -0,73 -0,18 
16 Ferramentas de tecnologia da informação LF 5,6 5,6 11,1 27,8 28,9 21,1 4,32 4,50 31,7 -0,77 0,09 
17 Gestão de processos LF 7,8 8,9 11,1 25,6 22,2 24,4 4,19 4,00 36,8 -0,59 -0,57 
18 Redução da variabilidade LF 5,6 2,2 14,4 21,1 37,8 18,9 4,40 5,00 29,8 -0,93 0,53 
19 Treinamento dos colaboradores LF 3,3 5,6 13,3 20,0 27,8 30,0 4,53 5,00 30,2 -0,77 -0,12 

 n = 90 empresas          α-Cronbach = 0,947            Média Geral 4,42   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O valor do α-Cronbach igual a 0,947 denotou boa consistência interna das assertivas em 

relação à categoria ou construto relacionado às estratégia de capabilidades manufatura e 

logística. O grau de concordância quanto as assertivas ficaram aquém da média 5, exceto para 

a assertiva Capacidade e demanda balanceadas que teve uma freqüência de resposta de média 

igual a 5,12. Enquanto que nas assertivas relacionadas às estratégias corporativas, de negócios 

e de operações 50% do total das assertivas tiveram médias superiores a 5,00, nesta categoria 

de assertivas, apenas 1 assertiva, equivalente a 5% do total, teve média de freqüência de 

resposta superior à média 5,00.  
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Este fato parece evidenciar que, à medida que se efetuam as desagregações das 

categorias ou constructos para os fatores e estes em assertivas, os problemas de gestão se 

tornam mais visíveis. Colocando de outro modo, se na empresa o fator velocidade da data de 

entrega, na forma agregada, pode ser vista com alto grau de concordância, à medida que esta é 

desagrega em “pacotes” de trabalho (ou assertivas) o grau de concordância se torna menos 

saliente. Da mesma forma que na Tabela anterior, a dispersão da distribuição dos dados não 

foi constante e apresentou formato assimétrico à esquerda, exceto pela assertiva Setup rápido, 

que a assimetria se deu pela direita. 

 

c) Desempenho Produtivo 
 

As aplicações das técnicas da estatística descritiva às assertivas relacionadas ao 

desempenho produtivo resultaram nos valores mostrados na Tabela 33. 

 

Tabela 33: Desempenho Produtivo (D) 

Variáveis Discordo (%) Concordo (%) Mda Mdn CV 
(%) Sk Ku DT DM DP CP CM CT 

1 Custo logístico diminuiu DC 4,4 7,8 13,3 28,9 27,8 17,8 4,21 4,00 32,1 -0,59 -0,19 
2 Lucratividade aumentou DC - 7,8 11,1 16,7 37,8 26,7 4,64 5,00 26,1 -0,75 -0,32 
3 Tempo de entrega diminuiu DV 3,3 3,3 11,1 30,0 34,4 17,8 4,42 5,00 27,1 -0,83 0,73 
4 Tempo de processamento reduziu DV 3,3 5,6 11,1 24,4 27,8 27,8 4,51 5,00 29,5 -0,78 0,05 
5 Índice de queixa diminuiu DD 3,3 11,1 17,8 27,8 32,2 7,8 3,98 4,00 31,4 -0,48 -0,42 
6 Investiu em treinamento DF 5,6 7,8 15,6 16,7 28,9 25,6 4,32 5,00 34,3 -0,66 -0,51 
7 Índice de queixa igual a zero DF 6,7 12,2 18,9 23,3 27,8 11,1 3,87 4,00 36,7 -0,37 -0,72 
8 Nível de serviço 100% DD 5,6 11,1 15,6 27,8 26,7 13,3 3,99 4,00 34,8 -0,45 -0,53 

 n = 90 empresas         α-Cronbach = 0,848          Média Geral 5,66  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com uma consistência interna, dado pelo α-Cronbach igual 0,848, a categoria 

desempenho produtivo, não apresentou em nenhuma assertiva freqüência de resposta com 

média superior a 5,00, denotando conservadorismo quanto ao desempenho obtido nas 

assertivas apresentadas. A distribuição dos dados das assertivas, os desvios padrão variaram 

entre 1,20 e 1,48, assimétricas à esquerda, denotando características de distribuições não 

paramétricas.    

 

Em resumo, embora os construtos apresentam consistência interna como se pode 

observar pelos α´s-Cronbach serem superiores a 0,6, não foi possível evidenciar pela 
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estatística descritiva a existência de alinhamento ou vinculação entre os fatores estratégicos e 

de capabilidades manufatura e logística, de tal maneira, a influenciar o desempenho 

produtivo. Colocando de outro modo, as análises até aqui realizadas mostraram que o esforço 

da síntese de informação para a produção do conhecimento não foram suficientes.  

Por conta disso, como prosseguimento da análise dos dados, buscou-se testar a hipótese 

formulada, por meio da redução de dimensionalidades em suas medidas originais, que 

permitam alguma conclusão para o estudo. 

Para tanto, inicialmente, utilizou-se da técnica da análise fatorial confirmatória para 

confirmar a especificação das medidas (ou variáveis) de cada construto. 

 

6.5.3 Análise Fatorial Confirmatória 
 

 

 Para verificar a confiabilidade do modelo teórico-empírico foi usado análise fatorial 

confirmatória. Para ser coerente com as medidas originais levantadas pela teoria bem como 

com o questionário elaborado, a análise fatorial confirmatória foi configurado para extrair três 

fatores principais, representados pelos construtos: Estratégia, Capabilidade e Desempenho. 

Assim, após uma série de matrizes de correlações obtidas pelo método de extração da Máxima 

Verossimilhança (Maximum Likelihood), eigenvalue (auto valor) maior ou igual a um, 

rotação Varimax e normalização Kaizer para melhorar a interpretação dos constructos 

latentes, resultou em um modelo composto por 21 variáveis distribuídos nos três construtos 

latentes, previamente definido: Estratégia, Capabilidade e Desempenho.   

 A medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) representada pelo 

índice (MSA/KMO) foi igual a 0,892, indicando que os dados foram adequados para a 

aplicação da análise fatorial.   

 

 Na Tabela 34 é mostrado os resultados da análise fatorial confirmatória. 
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Tabela 34: Análise Fatorial Confirmatória - ML (Maximum Likelihood) 
MSA / KMO = 0,892       n = 90 Casos Maximum Likelihood Comuna

lidade  VARIÁVEIS 1 2 3 
C18 Redução da variabilidade 0,746 0,301 0,274 0,723 
C17 Gestão de processos 0,742 0,209 0,174 0,625 
C19 Treina colaboradores 0,742 0,391 0,130 0,720 
C14 Atividades de pequenos grupos 0,742 0,157 0,162 0,601 
C12 4 V´s 0,712 0,276 0,288 0,666 
C11 TPM 0,659 0,264 0,142 0,525 
C16 Ferramentas de tecnologia da informação 0,637 0,173 0,084 0,442 
C15 Integração da informação 0,610 0,346 0,269 0,564 
C8 Orientada para o nível de serviço 0,604 0,276 0,360 0,571 
C7 Estratégias distintas 0,538 0,480 0,214 0,567 
E3 Qualidade na fonte 0,317 0,761 0,116 0,693 
E4 Tecnologias de processo 0,257 0,761 0,203 0,686 
E8 Sincronia dos processos 0,288 0,699 0,235 0,626 
E2 Rapidez no atendimento 0,214 0,656 0,035 0,478 
E6 Manufatura enxuta 0,442 0,601 0,086 0,564 
E1 Integração de setores 0,095 0,559 0,370 0,459 
E5 Otimização de layout 0,356 0,532 0,303 0,502 
D4 Tempo de processamento diminuiu 0,154 0,118 0,947 0,935 
D3 Tempo de entrega diminuiu 0,201 0,110 0,825 0,733 
D2 Lucratividade aumentou 0,259 0,282 0,603 0,510 
D1 Custo logístico diminuiu 0,310 0,244 0,482 0,388 

EIGENVALUE (auto valor) 5,435 4,113 3,028  
Alpha de Cronbach 0,932 0,891 0,856  

AVE (Average Variance 25,881  Explained) 19,587 14,418  
AVE Acumulada 25,881 45,468 59,886  

Interpretação (Variáveis Latentes) 

C
ap

ab
ili

da
de
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tra

té
gi

a 

D
es

em
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nh
o 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

 OBS: As letras sobrescritas no número representativo das variáveis, explicada na Tabela 

19, foram substituídas pela primeira letra do construto associado ao número representativo da 

variável. 

 A análise foi considerada adequada porque apresentou uma variância explicada de 

59,9%, valor próximo ao mínimo recomendado de 60%, e os três fatores extraídos possuem 

um alfa (α) de Cronbach superiores a 0,8. 

 Portanto, para o construto Estratégias foram validadas as variáveis: E1, E2, E3, E4, E5, 

E6 e E8. Para o construto Capabilidade, as variáveis: C7, C8, C11, C12, C14, C15, C16, C17, 

C18 e C19 e as variáveis D1, D2, D3 e D4 para o construto Desempenho. 
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 Na Tabela 35 são mostradas as medidas (variáveis) originais, as medidas finais validadas 

e a consistência interna dos construtos: Estratégia, Capabilidade e Desempenho, após a 

aplicação da análise fatorial confirmatória. 

 

Tabela 35: Medidas Originais, Finais e Consistência Interna 
 Medidas Originais Medidas Finais 

CP VARIAVEL LATENTE ITENS α AVE ITENS α AVE 
1 Estratégia 8 0,885 19,238 7 0,891 20,948 
2 Capabilidade 19 0,947 21,286 10 0,932 27,668 
3 Desempenho 8 0,848 17,060 4 0,856 16,915 

 Acumulada 57,584 Acumulada 65,532 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Validadas as medidas dos construtos prosseguiu-se no estabelecimentos dos grupos de 

empresas de: Abaixo e Acima da Média de Desempenho Produtivo. 

 

6.5.4 Estabelecimento dos grupos de empresas: Abaixo e Acima da Média de 

  Desempenho Produtivo 

 

Utilizando-se da escala somada, identificou-se o grupo de desempenho com 

desempenho abaixo e acima da média. As somas de desempenho variaram de 11 a 48 pontos. 

Adotando-se como critério 50% de empresas para cada grupo, os limites de desempenho de 

cada grupo e respectivos números de empresas são mostrados na Tabela 36. 

 

Tabela 36: Classificação das empresas por grupo de desempenho 

Grupo Desempenho Denominação no de empresas 
1 11 a 33 Abaixo da média 44 
2 34 a 48 Acima da média 46 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estabelecidos os grupos de empresas: abaixo da média e acima da média de 

desempenho produtivo, prosseguiu-se na validação dos grupos formados por meio da 

aplicação de testes não paramétricos. 
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6.5.5 Comparação de Médias - Medidas Finais Validadas 

 

Para verificar se as Estratégicas (Corporativa, de Negócios e de Operações), 

Capabilidade (Manufatura e Logística) e o Desempenho Produtivo  são provenientes de 

grupos diferentes (acima da média e abaixo da média de desempenho produtivo) foram 

aplicadas as técnicas de Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov e Qui-quadrado (χ2

 

), cujos 

resultados são mostrados na Tabela 37.  

Tabela 37: Testes não paramétricos - comparação de médias 
n1 = 44 (abaixo da média); n2

 
 = 46 (acima da média) 

Variáveis Mann-Whitney K-Smirnov χ Média1 2 Média2 

ES
TR

A
TÉ

G
IA

 

E1 Integração de setores 0,001 0,030 0,008 4,11 5,26 
E2 Rapidez no atendimento 0,129 0,845 0,456 5,23 5,54 
E3 Qualidade na fonte 0,044 0,497 0,065 5,14 5,52 
E4 Tecnologias de processo 0,258 0,946 0,553 4,95 5,26 
E5 Otimização de layout 0,000 0,008 0,006 4,07 5,09 
E6 Manufatura enxuta 0,042 0,447 0,218 4,68 5,15 
E8 Sincronia dos processos 0,026 0,188 0,043 5,14 5,70 

C
A

PA
BI

L
ID

A
D

ES
 

C7 Estratégias distintas 0,001 0,015 0,025 4,14 5,04 
C8 Orientada para o nível de serviço 0,001 0,014 0,027 3,89 4,80 

C11 TPM 0,023 0,426 0,297 3,39 4,15 
C12 4 V´s 0,001 0,059 0,013 3,77 4,61 
C14 Atividades de pequenos grupos 0,003 0,012 0,025 3,61 4,54 
C15 Integração da informação 0,037 0,338 0,226 4,09 4,74 
C16 Ferramentas de tecnologia da informação 0,794 0,974 0,313 4,32 4,33 
C17 Gestão de processos 0,001 0,003 0,019 3,70 4,65 
C18 Redução da variabilidade 0,000 0,028 0,004 3,95 4,83 
C19 Treina colaboradores 0,010 0,051 0,022 4,16 4,89 

D
ES

EM
PE

N
H

O
 

D1 Custo logístico diminuiu 0,000 0,000 0,000 3,34 5,04 
D2 Lucratividade aumentou 0,000 0,000 0,000 3,77 5,48 
D3 Tempo de entrega diminuiu 0,000 0,000 0,000 3,61 5,20 
D4 Tempo de processamento diminuiu 0,000 0,000 0,000 3,59 5,39 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Os resultados da Tabela 37 mostraram existir 18 assertivas diferentes, correspondente a 

85,7% do total analisado, para os dois grupos de empresas, em nível de significância (α ≤ 

0,05). As fortes evidências foram observadas em duas assertivas relacionadas a estratégia, 

cinco à capabilidade e quatro relacionadas à desempenho. Duas assertivas em capabilidade 

foram observadas evidências médias e, finalmente, fracas evidências em três assertivas 

relacionadas à estratégia e duas à capabilidade. 

 Os resultados obtidos denotaram que nas empresas do setor de bens de capital – 

mecânico, as variáveis relacionadas a rapidez no atendimento (E2), importância da tecnologia 

de processo (E4) e utilização de ferramentas de tecnologia de informação (C16) são 
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importantes, independentemente da empresa e do desempenho, não constituindo assim, 

diferencial competitivo para as empresas do setor. 

Portanto, verificado as diferenças entre os dois grupos de empresas de desempenho: 

abaixo da média e acima da média, prosseguiu-se testar a hipótese formulada por meio da 

técnica estatística da correlação.   

 

6.5.6 Teste de Hipótese (H0

 

) - Correlação 

 Para efetuar o teste de hipótese foram utilizadas as técnicas da correlação bivariada não 

paramétrica (Spearman), paramétrica Pearson) e a multivariada (canonica). 

 

a) Correlação bivariada não paramétrica 

 

 Para o primeiro teste utilizou-se da técnica da correlação não paramétrica de Spearman 

para apurar a intensidade da associação entre as variáveis dos construtos: estratégia, 

capabilidade e desempenho, duas a duas. O teste por meio da correlação de Spearman foi a 

primeira a ser escolhida em razão de apresentar melhor aproximação quando se trata de coleta 

de dados por meio da escala do tipo Likert, Os resultados são mostrados na Tabela 38.   
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Tabela 38: Alinhamento - Correlação de Spearman 
n1 = 44 (abaixo da média); n2

CORRELAÇÃO - EMPRESAS COM DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA  
 = 46 (acima da média)  

Variáveis ESTRATÉGIA CAPABILIDADE DESEMPENHO 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 C7 C8 C11 C12 C14 C15 C16 C17 C18 C19 D1 D2 D3 D4 

C
O

R
R

E
L

A
Ç

Ã
O

 - 
E

M
PR

E
SA

S 
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O
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 D
E
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M
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N

H
O

 

A
B

A
IX

O
 D

A
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É
D
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 ES

TR
A

TÉ
G

IA
 

E1 1 ** ** **   **           **    
E2 * 1 ** **   **         *   *   
E3 * ** 1 ** ** ** **   ** ** ** **   * *    * 
E4 ** ** ** 1 ** ** **      *     ** *   
E5 ** ** ** ** 1 ** **  ** ** ** **  *  * **     
E6 ** ** ** ** ** 1 **  ** ** ** **      ** **   
E8 ** ** ** ** ** * 1 *  * *  **     *    

C
A

PA
BI

L
ID

A
D

E
 

C7 ** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** *  ** ** * ** ** *  **  
C8  * * *  * * ** 1 * ** ** ** ** ** ** ** **   ** 
C11 **  * **  * * ** * 1 ** *  ** ** ** **  *   
C12 * * * **  ** ** ** ** ** 1 ** * ** ** ** ** * *   
C14   *   **  ** ** ** ** 1 ** ** ** ** **  * **  
C15 * * ** **  * ** ** ** ** ** ** 1 ** ** ** **   ** ** 
C16 * * * *  **  ** ** * ** ** ** 1 ** ** **   * * 
C17 *  * **  * *  * ** ** ** ** ** 1 ** **   *  
C18 * * * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 ** *  *  
C19  * ** **  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 ** *   

D
ES

EM
PE

N
H

O
 

D1 **       *  * * *  *    1 *   
D2 ** *  *  * * * *  *  * * * ** * ** 1   
D3    ** *    **           1 ** 
D4    *     *  **  *     * * ** 1 

(**) Nível de significância (α ≤ 0,01)      (*)Nível de significância (α ≤ 0,05)     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Inicialmente verificou-se que as variáveis tanto das empresas de desempenho abaixo da 

média como as de acima da média apresentaram boa consistência interna na formação dos 

construtos conforme se pode verificar na Tabela 39.  

 

Tabela 39: α-Cronbach para empresas em relação aos desempenhos 

 Abaixo da média Acima da média 
 ESTRATÉGIA 0,871 0,876 
CAPABILIDADE 0,918 0,929 
DESEMPENHO 0,651 0,414 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

  Observa-se ainda da Tabela 38 que são possíveis 70 correlações entre estratégia e 

capabilidade, correspondente a 7 variáveis de estratégia e 10 variáveis de capabilidade. Desse 

total, as empresas de desempenho abaixo da média apresentaram 53 variáveis correlacionadas 

com significância estatística, correspondente a 75,7% do total e, as empresas de desempenho 
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acima da média apresentaram 22 variáveis correlacionadas com significância estatística ou 

31,4% do total de correlações possíveis.  

 

 Portanto, levando-se em consideração apenas o número de correlações entre estratégia e 

capabilidade, este resultado contraria o problema de pesquisa formulado, dado que empresas 

de melhor alinhamento entre estratégia e capabilidade não apresenta melhor desempenho.  

 

b) Correlação bivariada de Pearson 

 

 Dado que a consistência interna dos fatores apresentou (α-Cronbach)  ≥  0,6, validando a 

unidimensionalidade dos construtos, aplicou-se a técnica de correlação de Pearson, em escala 

somada, para verificar a associação entre os construtos estratégia e capabilidade. Além disso, 

ensejou-se verificar o resultado frente à aplicação da técnica de Spearman, em escala somada, 

para comparar o comportamento dos resultados frente a aplicação dessas duas diferentes 

técnicas. O resultado é mostrado na Tabela 40.  

 

Tabela 40: Fatores de Correlação - Pearson x Spearman 

DESEMPENHO PEARSON SPEARMAN 
Estratégia Capabilidade Estratégia Capabilidade 

ABAIXO 
DA MÉDIA 

Estratégia 1,000 0,648 1,000 0,561 
Capabilidade 0,648 1,000 0,561 1,000 

ACIMA DA 
MÉDIA 

Estratégia 1,000 0,620 1,000 0,502 
Capabilidade 0,620 1,000 0,502 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Observa-se que o posicionamento  das correlações não mudaram, denotando que, neste 

caso, tanto na utilização da correlação de Pearson (recomendado para distribuição normal) 

quanto na utilização da correlação de Spearman (recomendado para distribuição não normal) 

os resultados não se alteraram. 

 

Em resumo:  Em ambas técnicas de correlação estatística, H0

 

 foi rejeitada 

Diante dos resultados até então obtidos, prosseguiu-se testar a hipótese mediante o uso de 

técnica de estatística multivariada. A escolha recaiu na técnica de análise de correlação 

canônica. 
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c) Correlação canônica 

 

Com a utilização do software STATISTICA, realizou-se a análise canônica cujo sumário dos  

resultados são mostrados na Tabela 41.  

 

Tabela 41: Sumário da Análise Canônica 

 ABAIXO DA MÉDIA ACIMA DA MÉDIA 
Carga Canonica 0,81267 0,8234 

χ 126,95 2 87,020 
p 0,00004 0,08234 

Esquerdo  
Qtde variáveis 7 7 
Variância extraída 100,0000% 100,0000% 
Índice de redundância 49,6474% 45,0699% 

Direito 
Qtde variáveis 10 10 
Variância extraída 80,58883% 83,7363% 
Índice de redundância 39,1696% 37,0204% 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Observa-se que na aplicação do teste do Qui-quadrado (χ2

 Portanto, este resultado corrobora a evidência de que empresas de melhor correlação (ou 

associação) entre estratégia e capabilidade não apresenta desempenho superior, rejeitando 

assim, novamente a hipótese formulada. 

), de um lado, as empresas de 

desempenho abaixo da média apresentou nível de significância estatística para (α ≤ 0,05). Isto 

significa que existe pelo menos uma relação canônica significativa. De outro, as empresas de 

desempenho acima da média apresentou significância estatística para (α ≤ 0,10).    

 

6.5.7 Questão Aberta 

 
 

Com relação à questão aberta formulada no questionário, houve respostas interessantes 

como: solicitação de resumo do resultado da pesquisa, a integração é um processo desafiador, 

falta de mão de obra especializada, dificuldades em importar máquinas usadas sem similar 

nacional, carga tributária, falta de engajamento e comprometimento dos profissionais mais 

jovens e estoques de sobressalentes. 

 

De forma geral, o espaço reservado para as considerações finais, as respostas giraram em 

torno de “desabafo” e desencanto com relação ao ambiente altamente competitivo em que se 



61 

 

insere o setor de bens de capital - mecânicos. Salienta-se que na primeira etapa (ocorrido em 

julho de 2007 a abril de 2008), as entrevistas em profundidade e a questão aberta do roteiro, 

as respostas foram mais focadas e centradas no assunto, o contrário, do que ocorreu na 

segunda etapa da pesquisa (ocorrido nos meses de setembro e outubro de 2008). 

 

6.6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos evidenciaram-se que: 

 

a) As variáveis condutoras e preponderantes que sustentam o alinhamento estratégico 

das empresas de bens de capital mecânicos são: em primeiro lugar o preço e em seguida 

velocidade da entrega, desempenho do equipamento e confiabilidade da data de entrega; 

b) As variáveis acima, desmembradas no nível estratégico e operacional (capabilidade) 

mostraram que:  a rapidez no atendimento aos clientes, importância da tecnologia de 

processo e ferramentas de tecnologia da informação são as variáveis mais importantes 

tanto para as empresas de desempenho abaixo da média quanto às empresas de 

desempenho acima da média. 

c) As empresas do setor de bens de capital mecânico de baixa e alta média de 

desempenho operacional, com estratégias (corporativa, de negócios e operações) melhor 

alinhadas às capabilidades (manufatura e logística), não proporcionam melhor 

desempenho produtivo. 

 

Portanto, alinhar estrategicamente com fornecedores e clientes por meio de prioridades 

competitivas que fluem para as atividades internas de operações e logísticas, a partir de 

diretrizes estratégicas claramente definidas, ainda tem um logo caminho a ser percorrido. 

 

6.7 SUGESTÕES PARA PROSSEGUIMENTO 
 

A sugestão mais importante é identificar e analisar com profundidade as empresas 

contidas dentro de cada grupo de desempenho objetivando descobrir as causas da baixa ou 

alta média de desempenho. Além disso, são sugeridos: 

a) Comparar alinhamento estratégico por outros grupos de amostras como numero de 

empregados, faturamento, tipo de produção, localidade, perfil dos respondentes, etc. 
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b)  Coletar dados periodicamente, mantendo a amostra fixa de empresas do setor de bens de 

capital – mecânicos, tornando a pesquisa de concepção transversal para longitudinal. Desse 

modo, a análise da relação entre alinhamento e desempenho, se o alinhamento é causa ou 

conseqüências do desempenho se tornarão mais consistentes, dado que, teoria e processos de 

mudanças estarão presentes nas análises. 

c)  Evitar a coleta de dados em duas etapas, por meio da adoção de uma escala única junto 

aos fornecedores, clientes e a empresa foco. 

d) Utilizar outras alternativas menos exaustiva do que o método de mapas de associação de 

idéias, para a hierarquização das medidas das variáveis nos seus respectivos construtos. 

e)  Utilizar de ferramentas estatística de melhor aproximação para o tratamento dos dados 

como a regressão logística, em especial, quando tratar de coletas de dados em escala ordinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AAKER, David A. Administração Estratégica de Mercado. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

ABIMAQ. Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. 

www.abimaq.org.br. Acessado em 24 de julho de 2006. 

 

AKAO, Yoji. Introdução ao Desdobramento da Qualidade. Belo Horizonte: Fundação 

Cristiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1996. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda. 1977.  

 

BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. www.bndes.gov.br. 

Acessado em 10/01/2008. 

 

BOYER, Kenneth K; LEWIS, Marianne W. Competitive Priorities: Investigating the Need for 

Trade-Offs in Operations Strategy. USA: Production and Operations Management. v. 11, 

n. 1, p. 9 – 20, Spring 2002. 

 

BOWERSOX, Donald J; CLOSS, David; COOPER, M. Bixby. Gestão Logística de Cadeias 

de Suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

BRITO, Luiz Artur Ledur; VASCONCELOS, Flávio Carvalho. A Homogeneidade do 

Desempenho, suas Causas e o Conceito de Vantagem Competitiva: Proposta de uma Métrica. 

Curitiba: RAC - Revista de Administração Contemporânea, volume 8, edição especial, 

2004. 

 

BROWN, Steve; LAMMING, Richard; BESSANT, John; JONES, Peter. Administração da 

Produção e Operações. Rio de Janeiro: Editora Campus / Elsevier, 2006. 

 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: 

Estratégia para Redução de Custos e Melhoria dos Serviços. São Paulo: Pioneira, 1997. 

 

http://www.abimaq.org.br/�
http://www.bndes.gov.br/�


64 

 

CHRISTOPHER, Martin. O Marketing da Logística. Otimizando Processos para 

Aproximar Fornecedores e Clientes. São Paulo: Editora Futura, 1999. 

 

CHRISTOPHER, Martin; TOWILL, Denis. An Integrated Model for the Design of Agile 

Supply Chains. UK: International Journal of Physical Distribution & Logistics 

Management. v. 31, n. 4, p. 235 – 246, 2001.  

 

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da 

Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

EXAME. As Fronteiras da Logística – Um Vôo muito Bem Calculado. 2003. São Paulo: 

Revista Exame. Ano XXXVII, n. 8, Edição 790, p. 83, 23 de abril de 2003.  

 

FLEURY, A. C. C; FLEURY, M. T. L. Estratégias Competitivas e Competências Essenciais: 

Perspectivas para a Internacionalização no Brasil. São Carlos: Gestão & Produção. v. 10, n. 

2,  p. 129 - 144, Ago 2003. 

 

FROHLICH, Markham; WESTBROOK, Roy. Arcs of Integration: An International Study of 

Supply Chain Strategies. London: Journal o Operations Management, v. 19, pp 185-200, 

2001. 

 

GAITHER, Norman; FRAZIER, Greg. Administração de Produção e Operações. São 

Paulo: Pioneira / Thomson Learning, 8ª edição, 2001. 

 

GATTORNA, J. L.; WALTERS, D. W. Managing the Supply Chain: A Strategic 

Perspective. London: Macmillan Press, Ltd. 1996. 

 

GEREFFI, Gary. Shifting governance structures in global commodity chains, with special 

reference to the internet. USA: The American Behavioral Scientist. v. 44, n. 10,  pp. 1616-

1637, Jun 2001. 

 

GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de Administração Financeira. 7 ed. São Paulo: 

Bookman, 1997. 



65 

 

GOLD, Bela. Foundations of Strategic Planning for Productivity Improvement. USA: 

Interfaces, v. 15, n. 3, pp. 15 - 30, May-June 1985. 

 
HAIR Joseph F; ANDERSON, Rolph E; TATHAN, Ronald L; BLACK, William C. Análise 

de Dados Multivariados. Porto Alegre: Editora Bookman, 2005. 

 

HAMEL, Gary; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo Futuro. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 9ª Edição, 1995. 

 

HANDFIELD, R. B.; NICHOLS JR., E. L. Introduction to Supply Chain Management. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1999. 

 

HEIZER, Jay; RENDER, Barry. Administração de Operações, Bens e Serviços. Rio de 

Janeiro: Edtiora LTC, 2001. 

 

HILL, T. Manufacturing Implications in Determining Corporate Policy. UK: University of 

Warwick, 1980.  

 

HILL, T. Manufacturing Strategy: Text and Cases. London: Mcmillian Business, 1993. 

 

HITT, Michael A; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração 

Estratégica. São Paulo: International Thomson Editores, 2002.  

 

HOFMAN, Debra. The Hierarchy of Supply Chain Metrics. USA: Supply Chain 

Management Review, pp. 28 - 37, September 2004. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. www.ibge.gov.br. Acessado em 12 

janeiro de 2008. 

 

IMAM. Inovação e Melhoramento na Administração Moderna. http://www.imam.com.br. 

Acessado em 31 de janeiro de 2009. 

 

http://www.ibge.gov.br/�
http://www.imam.com.br/�


66 

 

KAPLAN, Robert S; NORTON, David P. Alinhamento, Utilizando o Balanced Scorecard 

para Criar Sinergias Corporativas. Rio de Janeiro: Editora Campus / Elsevier, 2006. 

 

_________________. A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard. Rio de Janeiro: Editora 

Campus / Elsevier, 1997. 

 

MCT. Ministério da Ciência e Tecnologia. Diretrizes de Política Industrial, Tecnologia e 

de Comércio Exterior. Brasília, DF, 26 de novembro de 2003. 

 

NALEBUFF, Barry; BRANDENBURGER, Adam M. Co-opetition. Great Britain: Profile 

Books, 1996. 

 

PAIVA, Ely Laureano; CARVALHO Jr, José Mário; FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. 

Estratégia de Produção e de Operações. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

PIRES, Silvio R. I. Gestão da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 

PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva, Criando e Sustentando um Desempenho 

Superior. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1985. 

 

SAATY, Thomas L. Método de Análise Hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill, Makron, 

1991. 

 

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. www.sebrae.com.br. 

Acessado em 12/01/2008. 

 

SLACK, Nigel. Vantagem Competitiva em Manufatura. São Paulo: Editora Atlas, 1993. 

 

SMT. Secretaria Municipal dos Transportes. www.stm.sp.gov.br/rmsp.htm. 

 

Acessado em 20 

de janeiro de 2008. 

STALK Jr, George. Tempo, a Próxima Fonte de Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro: 

Editora Campus. p. 43 – 65, 1998. 

 

http://www.sebrae.com.br/�
http://www.stm.sp.gov.br/rmsp.htm�


67 

 

STEWART, Gordon. Supply Chain Operations Reference Model (SCOR): The First Cross-

industry Framework for Integrated Supply Chain Management. USA: Logistics Information 

Management, v. 10, n. 2, pp. 62 - 67, 1997. 

 

St JOHN, C. H; YOUNG, S. T. An Exploratory Study of Patterns of Priorities and Trade-offs 

Among Operations Managers. USA: Production and Operations Management. v. 1, n. 2, p. 

133 – 150, 1992. 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São 

Paulo: Editora Atlas, 1998. 

 

____________________. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Editora 

Atlas, 2005. 

 

WARD, P. T; DURAY, R. Business Environmental, Operations Strategy and Performance. 

USA: Journal of Operations Management. v. 13, p. 99 – 115, 1995. 

 

WHITTINGTON, Richard. O que é Estratégia. São Paulo: International Thomson Editores, 

2002. 

 

ZUURBIER, Peter. Cadeias de Suprimentos nos Mercados Internacionais. In Economia e 

Gestão dos Negócios Agroalimentares: São Paulo: Thomson Learning, pp. 403 – 416, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ANEXOS 
 
1 - COLETA DE DADOS – CLIENTE 
 

GUIA (ROTEIRO DE ENTREVISTA) 
CLIENTES - Compradores de Máquinas e Equipamentos 

 
Prezado Senhor/ Senhora 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os critérios competitivos considerados importantes 
para a estratégia de operações e de manufatura de sua empresa. A definição de uma estratégia 
competitiva é um assunto complexo e exige arcabouço teórico para ser compreendido. Assim, 
gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a estratégia de operações e de manufatura 
praticado pela sua empresa. 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 
informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 
para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 
conhecimento. 
 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 
de trabalhos acadêmicos, tão logo estiver concluída. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
Roberto Giro Moori 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
NEC – Núcleo de Competitividade 
e-mail: ___________________________ 
Fone: (11) _______ - Celular: (11) _________.   
 
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  
Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): ______________________________ 
Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): ________________________________________ 
Tempo na função: ________ ano(s)          Tempo na empresa: __________ ano(s)  
Telefone para contato (opcional): (___):   ____________________           Data: ___/___/ 2007  
 
 
Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa: __________________________________________________________ 
Ramo de Atividade (Metal Mecânico, Eletrônico, Alimentos, Siderurgia, Químico, etc)
 

: _____________________ 

Município: _____________________________________________  UF: ______   
 
Produção: (  ) Seriada  (  ) Por lote  (  ) Sob pedido  
  
(  ) Outras especificar________________ 
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Número de empregados da empresa em 2005 (classificação utilizada pela FIESP): 
(  ) até 9 empregados 
(  ) 10 a 99 empregados 
(  ) 100 a 499 empregados 
(  ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento anual da empresa em 2005 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
(  ) entre R$ 1,2  milhão e R$ 10,5 milhões 
(  ) entre R$ 10,5  milhões e R$ 60,0 milhões 
(  ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Distribuição e vendas:   ____% mercado interno     ___% mercado externo   ___% outros 
 
Sejam os seguintes dados: 
 
Classificação IBGE / CNAE (2)  

 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 

Divisão Grupo Denominação 

29  Fabricação de máquinas e Equipamentos 

 29.1 Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão 

 29.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral  

 29.3 Fabricação de Tratores, Máquinas e Equipamentos para a Agricultura, Avicultura e Obtenção de Produtos Animais. 

 29.4 Fabricação de Máquinas Ferramentas 

 29.5 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Usos na Extração Mineral  Construção 

 29.6 Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso específico 

 29.7 Fabricação de Armas, Munições e Equipamentos Militares. 

 28.8 Fabricação de Eletrodomésticos 

 29.9 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 
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Exemplos de Critérios (1)

 
 Ganhadores de Pedidos 

Critérios de Desempenho Comercial Critérios de Desempenho Técnico / Operacional 

Flexibilidade de data de 
entrega 

Capacidade da empresa 
em modificar os prazos 
de entrega para se adaptar 
a uma mudança de 
cronograma. 

Confiabilidade às normas 

Capacidade do fornecedor 
de atender às 
especificações das normas 
internas de segurança em 
meio ambiente. 

Preço do equipamento 

Capacidade de o 
fornecedor oferecer 
equipamento de preço 
baixo comparado com 
similares da concorrência. 

Confiabilidade ao projeto 

Capacidade do fornecedor 
de construir um 
equipamento que esteja em 
conformidade com o 
projeto original.  

Velocidade da data de 
entrega 

Capacidade do fornecedor 
de fabricar em prazo mais 
curto que os concorrentes. 

Desempenho do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento de 
desempenhar as funções 
para as quais foi projetado. 

Confiabilidade da data 
de entrega 

Capacidade da empresa 
em entender o 
equipamento adquirido 
dentro do prazo 
estipulado inicialmente. 

Confiabilidade do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento em operar 
sem interrupção no maior 
tempo possível, antes de 
ocorrer a falha. 

Flexibilidade de 
alteração do contrato de 
fornecimento 
equipamento 

Capacidade da empresa 
de aceitar modificações 
no contrato durante o 
período de fabricação do 
equipamento. 

Flexibilidade de 
alteração técnica do 
equipamento 

Capacidade da empresa de 
aceitar modificações 
técnicas no equipamento 
durante o período de 
fabricação. 

Outros... Outros... Outros... Outros... 
 
 
Bloco 3: Com base na política de compras de equipamentos (mecânicos e nacionais) de sua 
empresa 
 
1) (Ganhadores de pedidos) Quais são aqueles critérios que você (como cliente) considera na 
hora da aquisição de um equipamento? Ou de outra forma: O que o leva a decidir a compra 
em favor de um equipamento A em detrimento de B? 
 
Resposta esperada 
 
 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios GANHADORES de 
pedidos de aquisição de equipamentos em sua empresa. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator: ______________________________________________________ 
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  b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
2) (Qualificadores de pedidos) Quais são aqueles critérios QUALIFICADORES de pedido 
de aquisição que você (como cliente) considera na decisão da compra de um equipamento? 
 
Resposta esperada 
 
 
 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios qualificadores de pedido 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
   
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
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3) (Poucos importantes) Quais são aqueles critérios que você (como cliente) considera 
POUCO IMPORTANTE na decisão da compra de um equipamento? 
 
 
 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios POUCOS 
IMPORTANTES 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
  
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
Pergunta: Que outro critério, considerado importante para fabricante de equipamentos ganhar 
o pedido de aquisição, que o Sr.(a)  gostaria de mencionar? 
 
 
 
 
 
Obrigado pela atenção 
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2 - COLETA DE DADOS – EMPRESA FOCO 
 
GUIA (ROTEIRO DE ENTREVISTA) 
Fabricantes de Máquinas e Equipamentos 
 
Prezado Senhor/ Senhora 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os critérios competitivos considerados importantes 
para a estratégia de operações e de manufatura de sua empresa. A definição de uma estratégia 
competitiva é um assunto complexo e exige arcabouço teórico para ser compreendido. Assim, 
gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a estratégia de operações e de manufatura 
praticado pela sua empresa. 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 
informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 
para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 
conhecimento. 
 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 
de trabalhos acadêmicos, tão logo estiver concluída. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
Roberto Giro Moori 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
NEC – Núcleo de Competitividade 
E-mail: _______________ 
Fone: (11) ________ - Celular: (11) __________.   
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  
Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.):
Vendas / Marketing (___) 

 ______________________________ 

Suprimentos (___) 
Produção (___) 
Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.):
Tempo na função: ________ ano(s)          Tempo na empresa: __________ ano(s)  

 ________________________________________ 

Telefone para contato (opcional): (___):   ____________________    Data: ___/___/ 2007  
 
Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa: __________________________________________________________ 
Ramo de Atividade (Metal Mecânico, Eletrônico, Alimentos, Siderurgia, Químico, etc)
 

: _____________________ 

Município: _____________________________________________  UF: ______   
 
Produção: (  ) Seriada  (  ) Por lote  (  ) Sob pedido   
 
(  ) Outras especificar________________ 
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Número de empregados da empresa em 2006 (classificação utilizada pela FIESP): 
(  ) até 9 empregados 
(  ) 10 a 99 empregados 
(  ) 100 a 499 empregados 
(  ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento anual da empresa em 2006 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
(  ) entre R$ 1,2  milhão e R$ 10,5 milhões 
(  ) entre R$ 10,5  milhões e R$ 60,0 milhões 
(  ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Distribuição e vendas:   ____% mercado interno     ___% mercado externo   ___% outros 
 
A sua empresa, na sua opinião, é considerada: 
 
(   ) Cliente (Comprador) de fabricantes de equipamentos e de componentes (para reparos ou 
reformas de equipamentos) do setor de bens de capital 
(N / A ) Fornecedora de materiais e componentes para fabricantes de equipamentos. 
( N / A ) Fabricante de equipamentos. 
 
 
Sejam os seguintes dados: 
 
Classificação IBGE / CNAE (2)  

 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 

Divisão Grupo Denominação 

29  Fabricação de máquinas e Equipamentos 

 29.1 Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão 

 29.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 

 29.3 Fabricação de Tratores, Máquinas e Equipamentos para a Agricultura, Avicultura e Obtenção de Produtos Animais. 

 29.4 Fabricação de Máquinas Ferramentas 

 29.5 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Usos na Extração Mineral  Construção 

 29.6 Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso específico 

 29.7 Fabricação de Armas, Munições e Equipamentos Militares. 

 28.8 Fabricação de Eletrodomésticos 

 29.9 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 
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Exemplos de Critérios (1)

 
 Ganhadores de Pedidos 

Critérios de Desempenho Comercial Critérios de Desempenho Técnico / Operacional 

Flexibilidade de data de 
entrega 

Capacidade da empresa 
em modificar os prazos 
de entrega para se adaptar 
a uma mudança de 
cronograma. 

Confiabilidade às normas 

Capacidade do fornecedor 
de atender às 
especificações das normas 
internas de segurança em 
meio ambiente. 

Preço do equipamento 

Capacidade de o 
fornecedor oferecer 
equipamento de preço 
baixo comparado com 
similares da concorrência. 

Confiabilidade ao projeto 

Capacidade do fornecedor 
de construir um 
equipamento que esteja em 
conformidade com o 
projeto original.  

Velocidade da data de 
entrega 

Capacidade do fornecedor 
de fabricar em prazo mais 
curto que os concorrentes. 

Desempenho do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento de 
desempenhar as funções 
para as quais foi projetado. 

Confiabilidade da data 
de entrega 

Capacidade da empresa 
em entender o 
equipamento adquirido 
dentro do prazo 
estipulado inicialmente. 

Confiabilidade do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento em operar 
sem interrupção no maior 
tempo possível, antes de 
ocorrer a falha. 

Flexibilidade de 
alteração do contrato de 
fornecimento 
equipamento 

Capacidade da empresa 
de aceitar modificações 
no contrato durante o 
período de fabricação do 
equipamento. 

Flexibilidade de 
alteração técnica do 
equipamento 

Capacidade da empresa de 
aceitar modificações 
técnicas no equipamento 
durante o período de 
fabricação. 

Outros... Outros... Outros... Outros... 
 
 
Bloco 3A: Com base na política de compra de componentes e acessórios fabricantes de 
equipamentos (mecânicos e nacionais) de sua empresa 
 
4) (Ganhadores de pedidos) Quais são os critérios que você considerou importante para seu 
fornecedor de componentes e acessórios para ganhar o pedido de sua empresa? Ou de outra 
forma: O que o levou o seu cliente a decidir a compra de materiais e componentes a seu favor 
em detrimento do concorrente? 
 
a) Enumere em ordem de importância os 4 primeiros critérios GANHADORES de pedidos da 
compra de componentes e acessórios de sua empresa. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator: ______________________________________________________ 
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b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
5) (Qualificadores de pedidos) Quais são os critérios QUALIFICADORES de pedido que 
você (como cliente) considera na hora da compra de um componentes e acessórios? 
 
a) Enumere em ordem de importância os 4 primeiros critérios qualificadores de pedido 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
6) (Poucos importantes) Quais são os critérios que você (como cliente) considera POUCO 
IMPORTANTE na hora da compra de componentes e acessórios? 
 
a) Enumere em ordem de importância para 4 primeiros critérios POUCOS IMPORTANTES 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
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b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
Pergunta: Que outro critério, considerado importante para fornecedor de componentes e 
acessórios ganhar o pedido do fabricante de equipamentos, que o Sr.(a)  gostaria de 
mencionar? 
 
 
 
 
 
Bloco 3B: Com base na política de vendas de equipamentos mecânicos nacionais   
fabricantes / montadoras de equipamentos de movimentação e elevação de materiais  
(empilhadeiras e paleteiras  - Elétricas / combustão e manuais) de sua empresa 
 
7) (Ganhadores de pedidos) Quais são os critérios que você considerou importante para sua 
empresa ganhar o pedido de seu equipamento junto ao seu cliente? Ou de outra forma: O que 
o levou o seu cliente a decidir a compra de materiais e componentes a seu favor em 
detrimento do concorrente? 
 
 
 
a) Enumere em ordem de importância os 4 primeiros critérios GANHADORES de pedidos de 
venda de equipamentos de movimentação e elevação de matérias de sua empresa. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator: ______________________________________________________ 
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b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
8) (Qualificadores de pedidos) Quais são os critérios QUALIFICADORES de pedido que 
você (como cliente) considera na hora da compra de um equipamento? 
 
a) Enumere em ordem de importância os 4 primeiros critérios qualificadores de pedido 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
9) (Poucos importantes) Quais são os critérios que você (como cliente) considera POUCO 
IMPORTANTE na hora da compra de equipamentos de movimentação e elevação de 
materiais? 
 
a) Enumere em ordem de importância para 4 primeiros critérios POUCOS IMPORTANTES 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
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b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). Os pesos podem ser 
iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
Pergunta: Que outro critério, considerado importante para fornecedor de componentes e 
acessórios que podem ganhar o pedido do fabricante de equipamentos, que o Sr.(a)  gostaria 
de mencionar? 
 
 
 
 
Obrigado pela colaboração 
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3 - COLETA DE DADOS – FORNECEDORES 
 
 

GUIA (ROTEIRO DE ENTREVISTA) 
SUPRIMENTOS de Materiais e Componentes para Fabricação de Máquinas e 

Equipamentos 
 
Prezado Senhor/ Senhora 
 
Esta pesquisa tem como objetivo verificar os critérios competitivos considerados importantes 
para a estratégia de operações e de manufatura de sua empresa. A definição de uma estratégia 
competitiva é um assunto complexo e exige arcabouço teórico para ser compreendido. Assim, 
gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre a estratégia de operações e de manufatura 
praticado pela sua empresa. 
Esclarecemos que o interesse da pesquisa é exclusivamente acadêmico, por isso todas as 
informações serão utilizadas estritamente para esse fim. Sua colaboração é muito importante 
para o sucesso de nossa pesquisa e, por conseguinte, a ampliação da fronteira do 
conhecimento. 
 
Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 
de trabalhos acadêmicos, tão logo estiver concluída. 
 
Antecipadamente agradecemos sua atenção. 
 
Roberto Giro Moori 
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
NEC – Núcleo de Competitividade 
E-mail: ____________________ 
Fone: (11) ____________ - Celular: (11) _________________.   
 
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  
Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.):
Formação (

 ______________________________ 
Administração, Engenharia, Economia, etc.):

Tempo na função: ________ ano(s)          Tempo na empresa: __________ ano(s)  
 ________________________________________ 

Telefone para contato (opcional): (___):   ____________________  Data: ___/___/ 2007  
 
Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa: __________________________________________________________ 
Ramo de Atividade (Metal Mecânico, Eletrônico, Alimentos, Siderurgia, Químico, etc)
 

: _____________________ 

Município: _____________________________________________  UF: ______   
 
Produção: (  ) Seriada  (  ) Por lote  (  ) Sob pedido   
 
(  ) Outras especificar________________ 
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Número de empregados da empresa em 2005 (classificação utilizada pela FIESP): 
(  ) até 9 empregados 
(  ) 10 a 99 empregados 
(  ) 100 a 499 empregados 
(  ) 500 e mais empregados 
 
Faturamento anual da empresa em 2005 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
(  ) entre R$ 1,2  milhão e R$ 10,5 milhões 
(  ) entre R$ 10,5  milhões e R$ 60,0 milhões 
(  ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Distribuição e vendas:   ____% mercado interno     ___% mercado externo   ___% outros 
 
 
Sejam os seguintes dados: 
 
Classificação IBGE / CNAE (2)  

 
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 

Divisão Grupo Denominação 

29  Fabricação de máquinas e Equipamentos 

 29.1 Fabricação de Motores, Bombas, Compressores e Equipamentos de Transmissão 

 29.2 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral 

 29.3 Fabricação de Tratores, Máquinas e Equipamentos para a Agricultura, Avicultura e Obtenção de Produtos Animais. 

 29.4 Fabricação de Máquinas Ferramentas 

 29.5 Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Usos na Extração Mineral  Construção 

 29.6 Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso específico 

 29.7 Fabricação de Armas, Munições e Equipamentos Militares. 

 28.8 Fabricação de Eletrodomésticos 

 29.9 Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos 
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Exemplos de Critérios (1)

 
 Ganhadores de Pedidos 

Critérios de Desempenho Comercial Critérios de Desempenho Técnico / Operacional 

Flexibilidade de data de 
entrega 

Capacidade da empresa 
em modificar os prazos 
de entrega para se adaptar 
a uma mudança de 
cronograma. 

Confiabilidade às normas 

Capacidade do fornecedor 
de atender às 
especificações das normas 
internas de segurança em 
meio ambiente. 

Preço do equipamento 

Capacidade de o 
fornecedor oferecer 
equipamento de preço 
baixo comparado com 
similares da concorrência. 

Confiabilidade ao projeto 

Capacidade do fornecedor 
de construir um 
equipamento que esteja em 
conformidade com o 
projeto original.  

Velocidade da data de 
entrega 

Capacidade do fornecedor 
de fabricar em prazo mais 
curto que os concorrentes. 

Desempenho do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento de 
desempenhar as funções 
para as quais foi projetado. 

Confiabilidade da data 
de entrega 

Capacidade da empresa 
em entender o 
equipamento adquirido 
dentro do prazo 
estipulado inicialmente. 

Confiabilidade do 
equipamento 

Capacidade do 
equipamento em operar 
sem interrupção no maior 
tempo possível, antes de 
ocorrer a falha. 

Flexibilidade de 
alteração do contrato de 
fornecimento 
equipamento 

Capacidade da empresa 
de aceitar modificações 
no contrato durante o 
período de fabricação do 
equipamento. 

Flexibilidade de 
alteração técnica do 
equipamento 

Capacidade da empresa de 
aceitar modificações 
técnicas no equipamento 
durante o período de 
fabricação. 

Outros... Outros... Outros... Outros... 
 
 
Bloco 3: Com base na política de vendas de materiais e componentes para fabricantes de 
máquinas e equipamentos (mecânicos e nacionais) 
 
10) (Ganhadores de pedidos) Quais são aqueles critérios que você (como fornecedor) 
considera GANHADORES DE PEDIDOS na decisão de vendas de materiais e componentes 
em sua empresa? Ou de outra forma: O que, na sua opinião, leva o fabricante de máquinas e 
equipamentos decidir pela compra de materiais e componentes em favor de sua empresa em 
detrimento do concorrente? 
 
Resposta esperada 
 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios GANHADORES de 
pedidos de vendas de materiais e componentes. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator: ______________________________________________________ 
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b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
 
11) (Qualificadores de pedidos) Quais são aqueles critérios, que você (como fornecedor) 
considera QUALIFICADORES de pedido de vendas de materiais e componentes de sua 
empresa para um fabricante de equipamentos? 
 
Resposta esperada 
 
 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios qualificadores de pedido 
de vendas de materiais e componentes. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
   
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
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12) (Poucos importantes) Quais são aqueles critérios que você (como fornecedor) considera 
POUCO IMPORTANTE na decisão de vendas de materiais e componentes de sua empresa 
para uma empresa fabricante de equipamentos? 
 
 
a) Enumere-o em ordem de importância para os 4 primeiros critérios POUCOS 
IMPORTANTES na decisão de vendas de materiais e componentes. 
 
Primeiro fator: ____________________________________________________ 
 
Segundo fator: ____________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ____________________________________________________ 
 
Quarto fator:________________________________________________________ 
 
  
 
b) Como esses critérios são avaliados (inserir peso a cada fator avaliado). OBS: Os pesos 
podem ser iguais. 
 
Primeiro fator: ___________________________________________________ 
 
Segundo fator: ___________________________________________________ 
 
Terceiro fator: ___________________________________________________ 
 
Quarto Fator: _____________________________________________________ 
 
Pergunta: Que outro critério, considerado importante para a sua empresa, como fornecedora 
de materiais e componentes para o fabricante de equipamentos, ganhar o pedido de 
suprimentos, que o Sr.(a)  gostaria de mencionar? 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela colaboração 
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4 - COLETA DE DADOS – EMPRESA FOCO – SEGUNDA ETAPA 
 

 
Esta pesquisa é um levantamento sobre alinhamento estratégico e critérios competitivos da 

indústria de máquinas e equipamentos. 
 
 
Bloco 1: Dados do Respondente 
 
Nome (opcional): ____________________________________________________________  

Função (Diretor Comercial, Gerente Produção, Gerente de Engenharia, etc.): ______________________________ 

Formação (Administração, Engenharia, Economia, etc.): ________________________________________ 

Tempo na função: (  ) até 1 ano; (  ) Entre 1 e 3 anos; (  ) Entre 3 e 5 anos; (  ) Acima de 5 anos 

Tempo na empresa: (  ) até 1 ano; (  ) Entre 1 e 3 anos; (  ) Entre 3 e 5 anos; (  ) Acima de 5 anos 

 
Bloco 2: Dados da Empresa  
 
Nome da Empresa: __________________________________________________________ 

Ramo de Atividade (Denominações extraídas do grupo de empresas pertencentes ao CNAE 29 IBGE): 

� Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão;  

� Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral; 

� Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e 

obtenção de produtos animais; 

� Fabricação de máquinas-ferramentas; 

� Fabricação de máquinas e equipamentos de usos na extração mineral e construção; 

� Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico; 

� Fabricação de armas, munições e equipamentos militares; 

� Fabricação de eletrodomésticos; 

� Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais; 

� Outros (Especificar)_____________________________________. 

Município: _____________________________________________  UF: ______   

Produção: (  ) Seriada  (  ) Por lote  (  ) Sob pedido   
 
(  ) Outras especificar________________ 
 
 
Número de empregados da empresa em 2008 (classificação utilizada pela FIESP): 
(  ) até 9 empregados 
(  ) 10 a 99 empregados 
(  ) 100 a 499 empregados 
(  ) 500 e mais empregados  
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Faturamento anual da empresa em 2007 (classificação do BNDES): 
(  ) menor ou igual a R$ 1,2 milhão 
(  ) entre R$ 1,2  milhão e R$ 10,5 milhões 
(  ) entre R$ 10,5  milhões e R$ 60,0 milhões 
(  ) acima de R$ 60,0 milhões  
 
Distribuição e vendas:   ____% mercado interno     ___% mercado externo   ___% outros 
 
 
Bloco 3: Esta parte do questionário refere-se às estratégias empresarias (corporativas, 
negócios e funcionais) 
Assinale com um “x” a sua resposta dentro do parêntese que melhor corresponde a situação de 
sua empresa, conforme escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 
A minha empresa... Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ao realizar um investimento produtivo, envolve setores de 
engenharia, produção e operações. 

      

2 tem como objetivo a rapidez no atendimento aos clientes.       

3 entende que qualidade na fonte favorece a confiabilidade da 
data de entrega. 

      

4 entende que as tecnologias de processo são importantes para 
o adequado desempenho de seus equipamentos.  

      

5 efetua otimização de layout das instalações.       

6 considera as ferramentas de manufatura enxuta como fontes 
de redução de custo. 

      

7 tem como objetivo ser competitiva no baixo custo.       

8 entende que a sincronia dos processos produtivos favorece a 
confiabilidade da data de entrega. 
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Bloco 4: Esta parte do questionário refere-se às capacidades logísticas / operacionais.  
Assinale com um “x” a sua resposta dentro do parêntese que melhor corresponde à situação de 
sua empresa, conforme escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 

A minha empresa... Grau de Concordância 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 analisa o fluxo racional dos materiais na produção com objetivo 
de redução de custo. 

      

2 explora práticas / métodos para redução de estoque.       

3 entende que a capacidade produtiva e a demanda devem estar 
balanceadas. 

      

4 entende que a gestão da produção é baseada num modelo de 
gestão sistêmica e integrada. 

      

5 atua de forma sistêmica para redução de perdas nos processos 
logísticos. 

      

6 utiliza a flexibilidade na manufatura como reposta  para as 
demandas não previsíveis (sazonais). 

      

7 utiliza estratégias distintas de disposição dos estoques para o 
rápido atendimento ao cliente. 

      

8 possui estocagem de produtos orientada para o nível de serviço.       

9 utiliza estratégias de atendimento ao pedido segmentado pelo 
perfil de saída do produto. 

      

10 possui setup de suas máquinas menor que 10 minutos.       

11 utiliza conceito de gestão baseada TPM (Manutenção Produtiva 
Total). 

      

12 
reflete em seus processos o volume, a variedade, a variação e a 
visibilidade no modo que as atividades produtivas são 
gerenciadas. 

      

13 utiliza as falhas ocorridas durante execução  do processo para 
corrigi-las num novo planejamento do processo. 

      

14 utiliza na gestão dos seus colaboradores o conceito de 
Atividades de Pequenos Grupos (Times). 

      

15 tem integração entre a informação do planejamento e controle 
dos recursos. 

      

16 utiliza ferramentas de tecnologia de informação que dão pleno  
suporte ao processo. 

      

17 utiliza metodologia de gestão de processo (CEP, diagrama de 
causa e efeito). 

      

18 atua de forma proativa na redução dos efeitos de variabilidade na 
data de entrega. 

      

20 treina os colaboradores para a utilização adequada das 
ferramentas estatísticas de processos. 

      

 
 
 
 
 
 
 



88 

 

       

Bloco 5: Esta parte do questionário refere-se ao desempenho produtivo. Assinale com um “x” 
a sua resposta dentro do parêntese que melhor corresponde a sua percepção de desempenho 
aos aspectos apresentados em relação aos últimos três anos, conforme escala abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6  
Discordo Totalmente  Concordo Totalmente 

 
Na minha empresa, nos últimos três anos... Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 o custo logístico total diminuiu.       
2 a lucratividade aumentou.       
3 o tempo de entrega do produto diminuiu.        
4 o tempo de processamento dos pedidos diminuiu.       

5 o índice de queixa dos clientes quanto ao produto 
comercializado foi igual a zero. 

      

6 investiu em treinamento e capacitação dos funcionários.        

7 índice de queixa dos clientes sobre a confiabilidade de data 
de entrega foi igual zero. 

      

8 o nível de serviço de atendimento ao cliente não baixou de 
100%. 

      

 
 
Bloco 6: Caso tenha alguma questão que considere relevante (quanto às assertivas 
respondidas), por gentileza inserir no campo abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela colaboração 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas 

 
5 PLANILHA – FOCUS GROUP – Estratégia Corporativa 

 
ESTRATÉGIA CORPORATIVA Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

C
U

ST
O

 
1 Tem planos de modernização da capacidade fabril           4 
2 Tem como objetivo ser competitivo com base no baixo custo            4 
3 Realiza viagens técnicas para conhecer o atual estágio dos concorrentes           3 
4 Ao adquirir um novo equipamento verifica sua adaptabilidade na  operação           2 
5 Ao realizar um investimento produtivo, envolve setores de engenharia, produção e operações            8 
6 Atua na redução de desperdício nos processos de negócios           5 
7 Incentiva treinamentos internos e externos para a redução de desperdícios           5 
8 Tem em sua estratégia o baixo custo como fonte principal de sua existência           3 
9 Trabalha com um período longo de maturidade quando se trata de investimento           3 

10 Utiliza a tecnologia como forma de redução de custo           5 
11 Consolida formulários no sistema para eliminar excessos de papeis           3 
12 Revisa seu layout fabril, objetivando minimizar  os percursos internos           5 
13 Possui políticas de reciclagem de materiais           2 
14 Para o aumento da capacidade a aquisição de equipamento é prioridade            0 

V
el

oc
id

ad
e 

de
 d

at
a 

de
 

en
tr

eg
a 

1 Possui relacionamento direto com cliente           6 
2 Considera o atendimento  ao cliente atividade importante para  velocidade de data de entrega           6 
3 Possui reduzidas hierarquias e burocracias no atendimento ao cliente            3 
4 Possui mecanismos de obtenção do sinal da demanda o mais próximo possível de sua ocorrência           9 
5 Tem como objetivo a rapidez no atendimento aos clientes           10 
6 Tem plano de comunicação  eficiente para a disseminação do planejamento estratégico            1 
7 Investe em tecnologias e processos que aumentam a velocidade no atendimento ao cliente           6 
8 Investe na integração dos processos de negócios           5 
9 Fluxos internos de materiais privilegiam mínimas distâncias.           6 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

E
qu

ip
am

en
to

 

1 Entende que tecnologias, processos, e colaboradores treinados são importantes           8 
2 Entende que o desempenho do equipamento depende de treinamento  dos seus colaboradores           7 
3 Busca  equilíbrio das atividades produtivas com o desempenho  dos processos de negócio           5 
4 Investe na capacitação dos colaboradores           7 
5 Investe  na padronização e simplificação dos processos de negócios           6 
6 Investe em tecnologias que melhoram o desempenho do equipamento           7 
7 Possui  procedimentos de avaliação de causas e efeitos na falha de produtos           10 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 
da

ta
 d

e 
en

tr
eg

a 1 Entende que a sincronia dos processos produtivos favorece a confiabilidade da data de entrega           10 
2 Atende o cliente no prazo previsto           9 
3 Atende as unidades produtivas no prazo determinando           7 
4 Entende que confiabilidade de data de entrega favorece novos negócios com cliente           10 
5 Investe em tecnologias e processos que favoreçam a confiabilidade da entrega ao cliente           6 
6 Entende que confiabilidade da data de entrega é fator de competitividade           8 
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6 PLANILHA – FOCUS GROUP – Estratégia de Negócios 

 
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

C
U

ST
O

 

1 Possui parcerias com fornecedores           9 
2 Considera que as parcerias são práticas que reduzem custo           8 
3 Utiliza práticas de alianças e joint-ventures com objetivo de redução de custo           6 
4 Utiliza práticas de custeio por atividade  (método de custo ABC)           9 
5 Entende que a eficiência da área suprimentos é importante para redução de custo           10 
6 Utiliza o conceito de terceirização nos seus processos de negócios           8 

V
el

oc
id

ad
e 

de
 

da
ta

 d
e 

en
tr

eg
a 1 Investe na modularização dos seus processos produtivos e de negócios           6 

2 Considera importante a redução de tempo no desenvolvimento de um produto           9 
3  Considera a informação em tempo real fator importante nos processos de negócios           10 
4 As decisões são integradas entre os diversos níveis hierárquicos da companhia           7 
5 Possui estratégia de cooperação com fornecedores           10 
6 Possui estratégia de  negócio que possibilite a descentralização da  operação           5 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

E
qu

ip
am

en
to

 1 Possui tecnologias e processos que garantam o bom desempenho dos seus equipamentos           10 
2 Entende que as tecnologias de processos são importantes para o adequado desempenho de seus equipamentos            10 
3 Entende que processos produtivos racionalizados são importantes para o desempenho seus equipamentos           8 
4 Entende que competências essenciais são importantes para o desempenho de seus equipamentos           9 
5 Entende que o conhecimento organizacional favorece o desempenho do equipamento           3 
6 Utiliza algum sistema de qualidade para garantir o desempenho do equipamento           9 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 d
at

a 
de

 
en

tr
eg

a 

1 Entende que processos mapeados são fatores importantes para se atingir confiabilidade da data de entrega           10 
2 Entende que qualidade na fonte favorece a confiabilidade da data de entrega           9 
3 Utiliza algum sistema de melhoria que garanta a confiabilidade da data de entrega do produto           8 
4 Utiliza estratégia de diferenciação para o atendimento segmentado por cliente           7 
5 Cumpre com os prazos internos dos processos produtivos           7 
6 Cumpre com o prazo fornecido para o cliente           9 
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7 PLANILHA – FOCUS GROUP – Estratégia Operações 

 

  ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÕES Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

C
us

to
 

1 Considera as ferramentas de manufatura enxuta como fontes redução de custo           9 
2 Investe em iniciativas de redução de custo e desperdícios  nas operações           6 
3 Investe em estratégias de terceirizações das operações            4 
4 Investe em iniciativas de melhoria           7 
5 Investe em iniciativas de integrações de processos nos departamentos técnicos e comerciais           2 
6 Utiliza software integrado de gestão  (ERP) em suas operações           4 
7 Possui um programa de revisão de setups estabelecido           5 
8 Monitora os tamanhos de lotes de fabricação e de produto acabado           3 
9 Efetua revisões rotineiras de tamanhos de lotes de fabricação           3 
10 Monitora a cobertura de estoque dos produtos acabados           7 
11 Efetua revisões rotineiras da cobertura de estoques de produtos acabados           0 
12 O aumento da capacidade é solucionado com a contratação de Mão de obra           1 

V
el

oc
id

ad
e 

da
 d

at
a 

de
 e

nt
re

ga
 

1 Utiliza estratégia de postponement (postergação) nas operações produtivos           4 
2 Utiliza estratégias hibridas de produção           5 
3 Utiliza estratégias de estocagens por meio de algumas ferramentas de manufatura enxuta           5 
4 Existe forte interação entre os grupos de desenvolvimento do produto           3 
5 Possui estratégia de integração das equipes de trabalhos via sistemas informatizados on 

 
          3 

6 Possui sistema de qualificação de fornecedores           3 
7 Efetua otimização de layout das instalações fabris           7 
8 Efetua avaliações de seu layout fabril            3 
9 Realiza visitas aos seus fornecedores           5 
10 Realiza visitas aos seus clientes           4 
11 Utiliza algum instrumento de controle e acompanhamento de seus processos produtivos           2 
12 Utiliza de auditorias internas para verificar a utilização de softwares implementados           1 
13 Utiliza software integrado de gestão  (ERP) em suas operações            4 
14 Utiliza software de gestão relacionamento com fornecedores (SRM)           2 
15 Utiliza em sua gestão softwares dedicados por departamentos           0 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

eq
ui

pa
m

en
to

 

1 Utiliza programas de desenvolvimento de fornecedores           5 
2 Desenvolvimento do produto baseia-se no esforço inter-funcional das equipes           7 
3 Relaciona somente com fornecedores com certificados de qualidade           5 
4 Possui  canais de atendimento  / suporte com reposta rápida ao cliente           3 
5 A engenharia está integrada com as funções associadas ao desenvolvimento do produto           9 
6 Utiliza ferramentas CAD / CAM em todos os projetos realizados aos clientes           5 
7 Possui rastreabilidade de todos os SKU´s (Stock Keeping Unit) da companhia           4 
8 Possui um Padrão Descritivo de Materiais (PDM) que atende a todos SKU´s da companhia           9 
9 Efetua o controle e a rastreabilidade dos SKU´s da companhia           2 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 d
at

a 
de

 e
nt

re
ga

 

1 Utiliza conceito de qualidade na fonte em seus processos produtivos           6 
2 Gerência os lead times externo entre fornecedores           5 
3 Possui mecanismos para gerenciar os leads times externos           5 
4 Gerencia os leads times internos dos processos da empresa           6 
5 Possui mecanismos para gerenciar os leads times internos entre processos           6 
6 As programações de produção são plenamente atendidas pelo chão de fábrica           5 
7 Monitora e atua na incerteza dos prazos concebidos e fornecidos pelos fornecedores           5 
8 Possui Planos de vendas e operações  (S&OP) implementados           7 
9 Realiza reuniões S&OP periodicamente           5 
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 8 PLANILHA – FOCUS GROUP – Capabilidades Manufatura e Logística 
 
 
 

CAPABILIDADES MANUFATURA E LOGÍSTICA Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

C
us

to
 

1 Atua de forma sistêmica para redução de perdas nos processos logísticos           7 
2 Entende que a gestão da produção é baseada num modelo de gestão sistêmica e integrada           7 
3 Entende que a capacidade produtiva e a demanda devem estar balanceadas           7 
4 Explora práticas / métodos para redução de estoque           7 
5 Os itens são controlados pelo seu valor de consumo           5 
6 Analisa o fluxo racional dos materiais na produção com objetivo de redução de custo            8 
7 Possui indicador contábil que possibilitava uma avaliação do sucesso comercial de sua unidades operacionais           5 
8 Entende que a implementação de software  é sinônimo de aumento de produtividade            4 

V
el

oc
id

ad
e 

de
 

da
ta

 d
e 

en
tre

ga
 1 Utiliza estratégias distintas de disposição dos estoques para o rápido atendimento ao cliente           9 

2 Utiliza estratégias de atendimento ao pedido segmentado pelo perfil de saída do produto           7 
3 Possui setup rápido de suas máquinas menor ou igual a 2 dígitos           8 
4 Utiliza a flexibilidade na manufatura como resposta  para as demandas não previsíveis (Sazonais)           10 
5 Possui  estocagem de produtos orientada para o nível de serviço           9 
6 Possui capacidade de entrega no mesmo dia dos produtos fabricados           6 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

Eq
ui

pa
m

en
to

 1 Utiliza conceito gestão baseada no TPM (Manutenção produtiva total)            9 
2 Utiliza na gestão dos seus colaboradores o conceito de atividades de pequenos grupos           7 
3 Os colaboradores entendem perfeitamente as entradas, as atividades e saídas dos processos           7 
4 O volume, variedade, variação e visibilidade dos processos são refletidas no modo que as atividades produtivas são gerenciadas           8 
5 O equilíbrio entre a tomada de decisões automatizadas e humanas é entendido e adequado nos processos           7 
6 As falhas no planejamento e controle são utilizadas para reconsiderar como operar adequadamente o sistema           8 
7 Utiliza métricas tipo OEE (Overall Efficiency Equipment) em seus processos produtivos           4 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 
da

ta
 d

e 
en

tre
ga

 1 A informação do planejamento e controle dos recursos está bem integrada           10 
2 Utiliza de ferramentas de tecnologia de informação que dão suporte ao processo           8 
3 Utiliza controles estatísticos do processo (CEP) para analisar a variabilidade do processo           6 
4 Utiliza de metodologias de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e efeito,)            9 
5 Atua de forma proativa na redução dos efeitos de variabilidade na data de entrega           10 
6 Os colaboradores são treinados para a utilização adequada das ferramentas estatísticas de processos           7 
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9 PLANILHA – FOCUS GROUP – Desempenho Produtivo 
 
 
 

DESEMPENHO PRODUTIVO Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 TOTAL 

C
U

ST
O

 

1 O custo de manuseio do inventário diminui na empresa           4 
2 O custo da falha do serviço (Nível de serviço de atendimento ao cliente) diminui na empresa           4 
3 O custo administrativo diminuiu na empresa           8 
4 O custo logístico total da empresa diminuiu            9 
5 O custo de transporte diminuiu           5 
6 O custo de armazenagem diminuiu            5 
7 O custo financeiro do estoque diminuiu            5 
8 A lucratividade da minha empresa aumentou           10 

V
el

oc
id

ad
e 

de
 d

at
a 

de
 

en
tr

eg
a 

1 O tempo de processamento dos pedidos diminuiu na empresa            8 
2 Utilizou-se tecnologia de informação que melhorou a visibilidade dos processos            7 
3 Reduziu-se o índice de back order (não atendimento de determinado item do pedido do cliente)           7 
4 Investiu-se em redesenho de processos para melhorar a velocidade de data de entrega           8 
5 O tempo de order to cash diminuiu           0 
6 O tempo entrega do produto diminuiu            9 
7 O tempo de concepção do projeto diminuiu            7 
8 O tempo de inserção do produto no mercado diminuiu            4 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

E
qu

ip
am

en
to

 

1 O índice de falha do produto reduziu ou tendeu-se a zero            9 
2 O índice de queixa dos clientes quanto ao produto comercializado reduziu ou tendeu-se a zero           10 
3 Investiu-se em treinamento e capacitação dos funcionários           9 
4 O OEE (Overall Efficiency Equipment) aumentou           8 
5 O tempo para treinamento dos colaboradores aumentou           7 
6 O tempo de gastos com testes aumentou           2 
7 O custo da qualidade não aumentou           5 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 d
at

a 
de

 
en

tr
eg

a 

1 O nível de serviço de atendimento ao cliente não baixou de 100%           9 
2 O índice de queixa dos clientes sobre a confiabilidade de data de entrega foi igual zero           10 
3 A acuracidade da separação de pedidos não baixou de 100%            10 
4 A acuracidade da expedição não baixou de 100%           8 
5 O tempo de order to cash da empresa se manteve constante            7 
6 O tempo de entrega dos produtos variou           6 

  TOTAL            
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10 PLANILHA – MAPA DE ASSOCIAÇÃO – Estratégia Corporativa 

 
ESTRATÉGIA CORPORATIVA AUTORES 

C
U

ST
O

 

1 Tem planos de modernização da capacidade fabril 
1. Porter (1985);  

2. Kaplan e Norton (2005); 
3. Wheelwright  ;  
4. Shingo  (1996);  

5. Besanko et al. (2004); 
6. Swamidass e Newell (1987); 

7. Skinner (1973); 
8. Hall e Saias (1980) 

9. Macintosh e MacLean (1999); 
10. Kim e Mauborgne (2000); 

11. Hines (2004); 
12. Waters (2002); 

13. Sarkis e Rasheed (1995); Antunes 
et. al (2008)  
 

2 Tem como objetivo ser competitivo com base no baixo custo  
3 Realiza viagens técnicas para conhecer o atual estágio dos concorrentes 
4 Ao adquirir um novo equipamento verifica sua adaptabilidade na  operação 
5 Ao realizar um investimento produtivo, envolve setores de engenharia, produção e operações  
6 Atua na redução de desperdício nos processos de negócios 
7 Incentiva treinamentos internos e externos para a redução de desperdícios 
8 Tem em sua estratégia o baixo custo como fonte principal de sua existência 
9 Trabalha com um período longo de maturidade quando se trata de investimento 

10 Utiliza a tecnologia como forma de redução de custo 
11 Consolida formulários no sistema para eliminar excessos de papeis 
12 Revisa seu layout fabril, objetivando minimizar  os percursos internos 
13 Possui políticas de reciclagem de materiais 
14 Para o aumento da capacidade a aquisição de equipamento é prioridade  

V
el

oc
id

ad
e 

de
 d

at
a 

de
 

en
tr

eg
a 

1 Possui relacionamento direto com cliente 1. Christopher (1998); 
2. Johnson et. al (2007 cap 8); 
3. Kuglin (1998); Christopher 

(1998); 
4. Johnson et. al (2007 cap 2); 

Tompkins (1989); 
5. Hutton (2001); 

6. Eisenhardt (1990);  
7. Eisenhardt (1989);  

8. Grantt (2003); 
 

2 Considera o atendimento  ao cliente atividade importante para  velocidade de data de entrega 
3 Possui reduzidas hierarquias e burocracias no atendimento ao cliente  
4 Possui mecanismos de obtenção do sinal da demanda o mais próximo possível de sua ocorrência 
5 Tem como objetivo a rapidez no atendimento aos clientes 
6 Tem plano de comunicação  eficiente para a disseminação do planejamento estratégico  
7 Investe em tecnologias e processos que aumentam a velocidade no atendimento ao cliente 
8 Investe na integração dos processos de negócios 
9 Fluxos internos de materiais privilegiam mínimas distâncias. 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

E
qu

ip
am

en
to

 

1 Entende que tecnologias, processos, e colaboradores treinados são importantes 
1. Ohno (1996); 
2. Slack (1997); 
3. Ohno (1996); 

4. Shingo (1996); 
5. Slack (2006); 

6. Hammel e Valikangas (2003);  
 

2 Entende que o desempenho do equipamento depende de treinamento  dos seus colaboradores 
3 Busca  equilíbrio das atividades produtivas com o desempenho  dos processos de negócio 
4 Investe na capacitação dos colaboradores 
5 Investe  na padronização e simplificação dos processos de negócios 
6 Investe em tecnologias que melhoram o desempenho do equipamento 
7 Possui  procedimentos de avaliação de causas e efeitos na falha de produtos 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 
da

ta
 d

e 
en

tr
eg

a 1 Entende que a sincronia dos processos produtivos favorece a confiabilidade da data de entrega 
1. Slack (2006); 
2. Ohno (1996); 

3. Shingo (1996); 
4. Tompkins (1989).  

 

2 Atende o cliente no prazo previsto 
3 Atende as unidades produtivas no prazo determinando 
4 Entende que confiabilidade de data de entrega favorece novos negócios com cliente 
5 Investe em tecnologias e processos que favoreçam a confiabilidade da entrega ao cliente 
6 Entende que confiabilidade da data de entrega é fator de competitividade 
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11 PLANILHA – MAPA DE ASSOCIAÇÃO – Estratégia de Negócios 

 
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS AUTORES 

C
U

ST
O

 

1 Possui parcerias com fornecedores 1. Porter (1985); 
2. Dyer (1996);  

3. Harland (1996);  
4. Antunes et. al (2008);  

5. Christopher e Towill (2001); 
6.  Boyer e Lewis (2002).  

 

2 Considera que as parcerias são práticas que reduzem custo 
3 Utiliza práticas de alianças e joint-ventures com objetivo de redução de custo 
4 Utiliza práticas de custeio por atividade  (método de custo ABC) 
5 Entende que a eficiência da área suprimentos é importante para redução de custo 
6 Utiliza o conceito de terceirização nos seus processos de negócios 

V
el

oc
id

ad
e 

de
 

da
ta

 d
e 

en
tr

eg
a 1 Investe na modularização dos seus processos produtivos e de negócios 1. Stock et. al (2000); 

2. Prahalad e Hamel (1990); 
3. Narasinham e Kim (2001); 

4. Theyel (2001); 
5. Lee et al. (1997);  

6. Yang et. al (2005); 
 

2 Considera importante a redução de tempo no desenvolvimento de um produto 
3  Considera a informação em tempo real fator importante nos processos de negócios 
4 As decisões são integradas entre os diversos níveis hierárquicos da companhia 
5 Possui estratégia de cooperação com fornecedores 
6 Possui estratégia de  negócio que possibilite a descentralização da  operação 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

E
qu

ip
am

en
to

 1 Possui tecnologias e processos que garantam o bom desempenho dos seus equipamentos 1. Slack (1997); 
2. Slack (2006); 

3. Prahalad e Hamel (1990); 
4. Collis e Montegomery (2005); 

5. Johnson et. al (2007);  
6. Souza e Voss (2001).  

 

2 Entende que as tecnologias de processos são importantes para o adequado desempenho de seus equipamentos  
3 Entende que processos produtivos racionalizados são importantes para o desempenho seus equipamentos 
4 Entende que competências essenciais são importantes para o desempenho de seus equipamentos 
5 Entende que o conhecimento organizacional favorece o desempenho do equipamento 
6 Utiliza algum sistema de qualidade para garantir o desempenho do equipamento 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 
da

 d
at

a 
de

 
en

tr
eg

a 

1 Entende que processos mapeados são fatores importantes para se atingir confiabilidade da data de entrega 1. Slack (1997); 
2. Shingo (1996b); 

3. Antunes et. al (2008); 
4. Porter (1985); 

5. Christopher (1998); 
6. Nair (2004). 

 

2 Entende que qualidade na fonte favorece a confiabilidade da data de entrega 
3 Utiliza algum sistema de melhoria que garanta a confiabilidade da data de entrega do produto 
4 Utiliza estratégia de diferenciação para o atendimento segmentado por cliente 
5 Cumpre com os prazos internos dos processos produtivos 
6 Cumpre com o prazo fornecido para o cliente 
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12 PLANILHA – MAPA DE ASSOCIAÇÃO – Estratégia de Operações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÕES AUTORES 

C
us

to
 

1 Considera as ferramentas de manufatura enxuta como fontes redução de custo 
1. Ohno (1996) 

2. Shingo (1996); 
3. Seuring e Reiner (2000); 
4. Cohen e Roussel (2005); 

5. Lee et. al (2001); 
6. Sanders (2005);  

7.  Kannernberg (1994); 
8. Caetano (1994); 
9. Torres (2007); 
10. Ganier (2002); 
Wanke (2004) 

2 Investe em iniciativas de redução de custo e desperdícios  nas operações 
3 Investe em estratégias de terceirizações das operações  
4 Investe em iniciativas de melhoria 
5 Investe em iniciativas de integrações de processos nos departamentos técnicos e comerciais 
6 Utiliza software integrado de gestão  (ERP) em suas operações 
7 Possui um programa de revisão de setups estabelecido 
8 Monitora os tamanhos de lotes de fabricação e de produto acabado 
9 Efetua revisões rotineiras de tamanhos de lotes de fabricação 

10 Monitora a cobertura de estoque dos produtos acabados 
11 Efetua revisões rotineiras da cobertura de estoques de produtos acabados 
12 O aumento da capacidade é solucionado com a contratação de Mão de obra 

V
el

oc
id

ad
e 

da
 d

at
a 

de
 e

nt
re

ga
 

1 Utiliza estratégia de postponement (postergação) nas operações produtivos 

1. Rao et. al. (1999);  
2. Frohlich, Westbrook (2001); 

3.  Nair (2004);  
4. Paiva, et. al. (2004); 
5.  Yang et. al. (2003);  

6. Mendonça et. al. (2005); 
7. Rao et. al (2000); 

8. Mutler (1979); 
9. Skinner (1983); 
10. Kaplan (19983); 

11. Ayers (2006) 
 

2 Utiliza estratégias hibridas de produção 
3 Utiliza estratégias de estocagens por meio de algumas ferramentas de manufatura enxuta 
4 Existe forte interação entre os grupos de desenvolvimento do produto 
5 Possui estratégia de integração das equipes de trabalhos via sistemas informatizados on line 
6 Possui sistema de qualificação de fornecedores 
7 Efetua otimização de layout das instalações fabris 
8 Efetua avaliações de seu layout fabril  
9 Realiza visitas aos seus fornecedores 

10 Realiza visitas aos seus clientes 
11 Utiliza algum instrumento de controle e acompanhamento de seus processos produtivos 
12 Utiliza de auditorias internas para verificar a utilização de softwares implementados 
13 Utiliza software integrado de gestão  (ERP) em suas operações  
14 Utiliza software de gestão relacionamento com fornecedores (SRM) 
15 Utiliza em sua gestão softwares dedicados por departamentos 

D
es

em
pe

nh
o 

do
 

eq
ui

pa
m

en
to

 

1 Utiliza programas de desenvolvimento de fornecedores 

1. Rao et. al (1999); 
2.  Shingo (1996); 

3. Ohno (1996) 
 

2 Desenvolvimento do produto baseia-se no esforço inter-funcional das equipes 
3 Relaciona somente com fornecedores com certificados de qualidade 
4 Possui  canais de atendimento  / suporte com reposta rápida ao cliente 
5 A engenharia está integrada com as funções associadas ao desenvolvimento do produto 
6 Utiliza ferramentas CAD / CAM em todos os projetos realizados aos clientes 
7 Possui rastreabilidade de todos os SKU´s (Stock Keeping Unit) da companhia 
8 Possui um Padrão Descritivo de Materiais (PDM) que atende a todos SKU´s da companhia 
9 Efetua o controle e a rastreabilidade dos SKU´s da companhia 

C
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1 Utiliza conceito de qualidade na fonte em seus processos produtivos 

1. Rao et. al. (1999); 
2.  Miller et. al. (1994);  

3. Swamidass et. al. (2001);  
4. Lee et. al. (1997); 

 

2 Gerência os lead times externo entre fornecedores 
3 Possui mecanismos para gerenciar os leads times externos 
4 Gerencia os leads times internos dos processos da empresa 
5 Possui mecanismos para gerenciar os leads times internos entre processos 
6 As programações de produção são plenamente atendidas pelo chão de fábrica 
7 Monitora e atua na incerteza dos prazos concebidos e fornecidos pelos fornecedores 
8 Possui Planos de vendas e operações  (S&OP) implementados 
9 Realiza reuniões S&OP periodicamente 
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13 PLANILHA – MAPA DE ASSOCIAÇÃO – Capabilidades Manufatura e Logística 
 
 

CAPABILIDADES MANUFATURA E LOGÍSTICA AUTORES 

C
us

to
 

1 Atua de forma sistêmica para redução de perdas nos processos logísticos 1. Slack (2006); 
2. Skinner (1974); 

3. Lee et. al (1997); 
4. Ohno (1996); 
5. Slack (2006); 

6. Tompkins (1989) 
7. JOHNSON e KAPLAN, 

1987  

2 Entende que a gestão da produção é baseada num modelo de gestão sistêmica e integrada 
3 Entende que a capacidade produtiva e a demanda devem estar balanceadas 
4 Explora práticas / métodos para redução de estoque 
5 Os itens são controlados pelo seu valor de consumo 
6 Analisa o fluxo racional dos materiais na produção com objetivo de redução de custo  
7 Possui indicador contábil que possibilitava uma avaliação do sucesso comercial de sua unidades operacionais 
8 Entende que a implementação de software  é sinônimo de aumento de produtividade  

V
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 1 Utiliza estratégias distintas de disposição dos estoques para o rápido atendimento ao cliente 1. Christopher e Towil 

(2001) 
2. Oke (2005); 

3. Christopher (1998); 
4. Adler e Levine (1999); 

5. Slack (2006); 
6  Slack (2006)   

2 Utiliza estratégias de atendimento ao pedido segmentado pelo perfil de saída do produto 
3 Possui setup rápido de suas máquinas menor ou igual a 2 dígitos 
4 Utiliza a flexibilidade na manufatura como resposta  para as demandas não previsíveis (Sazonais) 
5 Possui  estocagem de produtos orientada para o nível de serviço 

6 Possui capacidade de entrega no mesmo dia dos produtos fabricados 

D
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 1 Utiliza conceito gestão baseada no TPM (Manutenção produtiva total)  1. Slack (2006); 
2. Calarge e Lima (2001); 

3. Hill (1993); 
4. Green e Casey (2006); 

5.  Slack (2006); 
6. SASHKIN e KISER 

(1994)  

2 Utiliza na gestão dos seus colaboradores o conceito de atividades de pequenos grupos 
3 Os colaboradores entendem perfeitamente as entradas, as atividades e saídas dos processos 
4 O volume, variedade, variação e visibilidade dos processos são refletidas no modo que as atividades produtivas são gerenciadas 
5 O equilíbrio entre a tomada de decisões automatizadas e humanas é entendido e adequado nos processos 
6 As falhas no planejamento e controle são utilizadas para reconsiderar como operar adequadamente o sistema 
7 Utiliza métricas tipo OEE (Overall Efficiency Equipment) em seus processos produtivos 
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1 A informação do planejamento e controle dos recursos está bem integrada 

1. Mendonça et. al (2005); 
2. Antunes et. al (2008).  

 

2 Utiliza de ferramentas de tecnologia de informação que dão suporte ao processo 
3 Utiliza controles estatísticos do processo (CEP) para analisar a variabilidade do processo 
4 Utiliza de metodologias de gestão de processo (CEP, diagrama de causa e efeito,)  
5 Atua de forma proativa na redução dos efeitos de variabilidade na data de entrega 
6 Os colaboradores são treinados para a utilização adequada das ferramentas estatísticas de processos 
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14 PLANILHA – MAPA DE ASSOCIAÇÃO – Desempenho Produtivo 
 
 

DESEMPENHO PRODUTIVO AUTORES 

C
U

ST
O

 

1 O custo de manuseio do inventário diminui na empresa 1. Morash (2001)  
2. Slack et al. (2002) 

3. Brown et al. (2006) 
 

2 O custo da falha do serviço (Nível de serviço de atendimento ao cliente) diminui na empresa 
3 O custo administrativo diminuiu na empresa 
4 O custo logístico total da empresa diminuiu  
5 O custo de transporte diminuiu 
6 O custo de armazenagem diminuiu  
7 O custo financeiro do estoque diminuiu  
8 A lucratividade da minha empresa aumentou 
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1 O tempo de processamento dos pedidos diminuiu na empresa  1. Morash (2001)  
2. Slack et al. (2002) 

3. Brown et al. (2006) 
 

2 Utilizou-se tecnologia de informação que melhorou a visibilidade dos processos  
3 Reduziu-se o índice de back order (não atendimento de determinado item do pedido do cliente) 
4 Investiu-se em redesenho de processos para melhorar a velocidade de data de entrega 
5 O tempo de order to cash diminuiu 
6 O tempo entrega do produto diminuiu  
7 O tempo de concepção do projeto diminuiu  
8 O tempo de inserção do produto no mercado diminuiu  
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 1 O índice de falha do produto reduziu ou tendeu-se a zero  1. Morash (2001)  
2. Slack et al. (2002) 

3. Brown et al. (2006) 
 

 

2 O índice de queixa dos clientes quanto ao produto comercializado reduziu ou tendeu-se a zero 
3 Investiu-se em treinamento e capacitação dos funcionários 
4 O OEE (Overall Efficiency Equipment) aumentou 
5 O tempo para treinamento dos colaboradores aumentou 
6 O tempo de gastos com testes aumentou 
7 O custo da qualidade não aumentou 

C
on

fia
bi

lid
a

de
 d

a 
da

ta
 d

e 
en

tr
eg

a 
 

1 O nível de serviço de atendimento ao cliente não baixou de 100% 1. Morash (2001) 
2. Slack et al. (2002) 

3. Brown et al. (2006) 
 

 

2 O índice de queixa dos clientes sobre a confiabilidade de data de entrega foi igual zero 
3 A acuracidade da separação de pedidos não baixou de 100%  
4 A acuracidade da expedição não baixou de 100% 
5 O tempo de order to cash da empresa se manteve constante  
6 O tempo de entrega dos produtos variou 
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